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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τις επιδόσεις και τις στρατηγικές 

παιδιών και ενηλίκων κατά την εκτίμηση μέτρησης όγκου. Για το σκοπό αυτό, 

πραγματοποιήθηκε έρευνα στα πλαίσια της οποίας σχεδιάστηκαν και παρουσιάστηκαν 

τρία έργα σε 40 ενήλικες και 40 μαθητές Στ’ τάξης από τους οποίους ζητήθηκε να 

εκτιμήσουν: α) πόσες μονάδες μέτρησης (κυβάκια/κουταλιές με ρύζι) χωρούν σε ένα 

συγκεκριμένο δοχείο (Έργο 1: «Εκτίμηση ποσότητας στο δοχείο»), β) ποια ποσότητα 

από κυβάκια/ρύζι, ανάμεσα σε δύο, χωράει σε ένα συγκεκριμένο δοχείο (Έργο 2: 

«Εκτίμηση χωρητικότητας στην ποσότητα») και γ) σε ποιο δοχείο, ανάμεσα σε δύο, 

χωράει μία συγκεκριμένη ποσότητα από κυβάκια/ρύζι (Έργο 3: «Εκτίμηση 

χωρητικότητας στο δοχείο»). Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία και ισάριθμα για 

κάθε ηλικιακή ομάδα ως προς την παρουσία διακριτικών του μισού στα δοχεία και ως 

προς τη δυνατότητα δοκιμής. Αν και οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους παρουσίασαν 

περιορισμένη ικανότητα εκτίμησης μέτρησης όγκου, εμφάνισαν περισσότερο επιτυχείς 

εκτιμήσεις όταν είχαν τη δυνατότητα δοκιμής καθώς και στις δοκιμασίες που 

εμφανιζόταν δοχείο μικρού μεγέθους, με του μαθητές να εμφανίζουν, ωστόσο, υψηλή 

επίδοση στις δοκιμασίες που σχετίζονταν με τις διακριτές ποσότητες (ρύζι). Από την 

ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων βρέθηκε ότι η στρατηγική της νοερής 

καταμέτρησης χρησιμοποιούνταν περισσότερο συχνά και από τις δύο ηλικιακές 

ομάδες, με τους ενήλικες να εμφανίζουν, ωστόσο, υψηλά ποσοστά χρήσης του 

αλγόριθμου για την εκτίμηση του όγκου και τους μαθητές να αδυνατούν να εξηγήσουν 

τον τρόπο σκέψης τους. Τα αποτελέσματα αυτά συζητώνται ως προς τις εκπαιδευτικές 

τους προεκτάσεις και την προοπτική ενίσχυσης της ικανότητας των παιδιών για 

εκτιμήσεις στο δημοτικό σχολείο.   
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ABSTRACT 
 

The aim of the present study was to examine children’s and adults’ performance and 

strategies in volume measurement estimations. For this purpose, three tasks were 

designed and presented to 40 adults and 40 Year 6 children who were asked to estimate: 

a) the number of unit measures (bricks/rice spoons) that may be put in a container, b) 

the quantity of bricks/rice, between two quantities, that may be put in a container, and 

c) the container, between two containers, that may hold the quantity of bricks/rice. 

Participants were -randomly and in equal numbers from each age group- assigned to 

two groups differing in their opportunity for trial condition and the presence of the half 

reference point in the containers. Although the majority of participants showed quite 

low performance rates in estimating volume, their estimations were more successful 

when the trial condition was available to them as well as when the trials referred to 

small containers and discrete quantities (rice). From the analysis of participants’ 

responses, it was revealed that the mental counting strategy was mainly used by both 

age groups. Adults, however, were also found to often use algorithm strategy whereas 

Year 6 children were not able to explain their reasoning. These results are further 

discussed in relation to educational implications as well as to the perspective of early 

supporting children’s abilities for estimations at the primary school.       
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Στην καθημερινή ζωή, η εκτίμηση της σωστής απόφασης είναι απαραίτητη 

ικανότητα. Αρκετά συχνά χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις σε μικρό χρονικό 

διάστημα, ενώ ταυτόχρονα να ελεγχθούν και κατά πόσο αυτές είναι ορθές. Ο καθένας 

πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις καθημερινά όσον αφορά τα προϊόντα που αγοράζει 

ανάλογα με την τιμή τους και το πόσα λεφτά έχει, τα ρούχα που θα φορέσει να  

ταιριάζουν με την εξωτερική θερμοκρασία ή τη γραμμή αναμονής για να παραμείνει 

σε μία τράπεζα, ανάλογα με τον αριθμό των ανθρώπων. Έτσι, όταν είναι απαραίτητο 

καλούμαστε να  εκτιμήσουμε τον χρόνο, τη χωρητικότητα, την ποσότητα, το μήκος, τη 

μάζα ή κ.ά.. Εκτίμηση είναι η ευφυής πρόβλεψη (δηλαδή, μια τεκμηριωμένη 

προσπάθεια προσέγγισης της πραγματικότητας) για το μέγεθος μιας ποσότητας ή για 

το πλήθος των στοιχείων μιας συλλογής ή ενός συνόλου. Ενθαρρύνοντας τα παιδιά να 

κάνουν εκτιμήσεις επιδιώκουμε να τα βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν την αξία των 

εκτιμήσεων και όχι να πάρουμε απαραίτητα τη σωστή απάντηση (Δαφέρμου, 

Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). 

Η εκτίμηση έχει τραβήξει το ερευνητικό ενδιαφέρον της μαθηματικής  

κοινότητας, ενώ παράλληλα τονίζεται  σε προγράμματα πολλών χωρών όπως η Αγγλία, 

οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ιαπωνία και αλλού. Η σημασία της ανάπτυξης 

της ικανότητας των μαθητών στην εκτίμηση αναγνωρίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο 

Διδασκόντων Μαθηματικών (NCTM 2000) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Στην Ελλάδα, η διδασκαλία των εκτιμήσεων εμφανίστηκε το 2003 στο πρόγραμμα 

σπουδών Δ.Ε.Π.Π.Σ. και  Α.Π.Σ. . Εν συνεχεία, το 2006 η νέα έκδοση σχολικών 

βιβλίων εισήγαγε την εκτίμηση στην τάξη (Lemonidis & Kaimakani, 2013). Μια από 

τις μαθησιακές επιδιώξεις των σχολικών εγχειριδίων των Μαθηματικών του δημοτικού 

σχολείου είναι τα παιδιά να γίνονται προοδευτικά ικανά να κάνουν εκτιμήσεις. Η 

διδασκαλία της εκτίμησης είναι σημαντική, γιατί η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά για την ποσοποίηση των αριθμών και τους 

υπολογισμούς με αντικείμενα χωρίς να είναι απαραίτητη η διαδικασία απαρίθμησης 

ένα προς ένα των αντικειμένων μικρών συλλογών (Λεμονίδης, 1998). 

Τρία είναι τα κύρια είδη εκτιμήσεων, σύμφωνα με τους Hogan και Brezinski 

(2003): η υπολογιστική εκτίμηση αναφέρεται στην ικανότητα εύρεσης της τιμής ενός 

αριθμητικού υπολογισμού κατά προσέγγιση, η εκτίμηση πληθικότητας αναφέρεται 
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στην ικανότητα εκτίμησης της ποσότητας αντικειμένων χωρίς ακριβή μέτρηση και η 

εκτίμηση μέτρησης μεγεθών αναφέρεται στην ικανότητα εύρεσης της τιμής του 

μήκους, του βάρους, του όγκου, του εμβαδού, της πυκνότητας κ.α. ενός αντικειμένου. 

Οι Siegler και Booth (2004) πρότειναν ένα τέταρτο είδος την εκτίμηση πληθικότητας 

στην αριθμογραμμή, που είναι μία επέκταση της αριθμητικής εκτίμησης αλλά με την 

χρήση της αριθμογραμμής.  

Το συνηθέστερο είδος εκτίμησης, το οποίο έχει ερευνηθεί περισσότερο στη  

σύγχρονη βιβλιογραφία είναι η υπολογιστική εκτίμηση. Υπάρχουν έρευνες για παιδιά 

(Aunio, 2006. Reys, Reys & Penafiel, 1991. Δεσλή & Μυρόβαλη, 2014) και για 

ενήλικες (Yang, Reys & Reys, 2009. Halberda & Feigenson, 2008. Δεσλή & 

Ανεστάκης, 2014) τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία. Για 

παράδειγμα, στην έρευνα των Reys, Reys και Penafiel (1991) βρέθηκε ότι οι μαθητές 

Ε’ τάξης και οι μαθητές δευτέρας γυμνασίου αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες όταν 

τους παρουσιάστηκαν δοκιμασίες υπολογιστικής εκτίμησης (π.χ.: «εκτίμησε πόσο 

κάνει 12/13 + 7/8). Συχνά, εφάρμοζαν γραπτούς αλγόριθμους και δεν 

πραγματοποιούσαν εκτιμήσεις, ενώ η πλειοψηφία των μαθητών  δεν εμφάνισαν 

στρατηγικές εκτίμησης. Σε άλλες έρευνες βρέθηκε ότι οι μικρότεροι μαθητές δεν έχουν 

αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα εκτίμησης και παρουσιάζουν μέτριες 

επιδόσεις στην υπολογιστική εκτίμηση σε σχέση με τους μεγαλύτερους (Δεσλή & 

Μυρόβαλη, 2014, Aunio, 2006). Η μέτρια επίδοση στην πραγματοποίηση 

υπολογιστικής εκτίμησης εμφανίζεται τόσο στις έρευνες που αφορούν μαθητές όσο και 

σε έρευνες που αφορούν ενήλικες (Halberda & Feigenson, 2008). Οι επιδόσεις 

υποψήφιων εκπαιδευτικών στην εκτίμηση ποικίλουν ανάλογα με το είδος των πράξεων 

που λαμβάνουν μέρος στην εκτίμηση, τα χαρακτηριστικά των αριθμών σε ένα 

πρόβλημα υπολογιστικής εκτίμησης όπως το μέγεθος τους. Οι πολλαπλασιασμοί και 

οι διαιρέσεις, οι μεγάλοι αριθμοί και τα κλάσματα, οι δεκαδικοί αριθμοί και τα 

ποσοστά, δυσχεραίνουν τις επιδόσεις  των εκπαιδευτικών στην υπολογιστική εκτίμηση 

σε σχέση με τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις, τους μικρούς αριθμούς και τους 

ακεραίους αριθμούς (Δεσλή & Ανεστάκης, 2014).     

Οι έρευνες που μελετούν την ικανότητα εκτίμησης μέτρησης μεγεθών είναι 

πολύ περιορισμένες και αφορούν κυρίως στην εκτίμηση μέτρησης μήκους (π.χ., Δεσλή 

& Γιακουμή, 2015. Joram et al., 1998) και εκτίμηση μέτρησης επιφάνειας (π.χ., Δεσλή 

& Μυρόβαλη, 2017. Βαϊτσίδη & Σκουμπουρδή, 2015). Οι έρευνες αυτές αναδεικνύουν 

χαμηλά ποσοστά επιτυχίας στις εκτιμήσεις μήκους και επιφάνειας καθώς και 

προτίμηση των παιδιών για χρήση της νοερής καταμέτρησης και των σημείων 
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αναφοράς όπως και για χρήση του αλγόριθμου. Οι έρευνες που σχετίζονται με την 

εκτίμηση μέτρησης χρόνου (π.χ.: Ξενίδου, 2019) παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό 

επιτυχίας στις εκτιμήσεις καθώς και προτίμηση των μαθητών στη στρατηγική που 

στηρίζεται στα σημεία αναφοράς ενώ των ενηλίκων στη διαισθητική εκτίμηση. 

Οι ήδη περιορισμένες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την εκτίμηση 

μέτρησης μεγεθών έχουν εστιάσει κυρίως σε μεγέθη όπως είναι το μήκος, το εμβαδόν, 

το βάρος και ο χρόνος, ωστόσο δεν έχει μελετηθεί ο όγκος. Η παρούσα εργασία θα 

επικεντρωθεί στην εκτίμηση μέτρησης μεγεθών και, συγκεκριμένα, στην ικανότητα για 

εκτίμηση μέτρησης του όγκου καθώς αποτελεί ενδιαφέρον θέμα που δεν έχει ερευνηθεί 

στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας 

αφορά στις επιδόσεις των ενηλίκων και των μαθητών Στ’ τάξης όσον αφορά την 

ικανότητά τους στην εκτίμηση της μέτρησης του όγκου καθώς, επίσης, και τις 

στρατηγικές που θα ακολουθήσουν για την  πραγματοποίηση των εκτιμήσεων αυτών.  

 

Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις  

Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει να 

απαντήσει είναι:  

 

1. Διαφοροποιείται η επίδοση των συμμετεχόντων στην εκτίμηση μέτρησης του 

όγκου ανάλογα με την ηλικία τους; 

Σύμφωνα με προγενέστερες μελέτες οι μεγαλύτεροι ηλικιακά μαθητές είναι ικανότεροι 

στην εκτίμηση μέτρησης μήκους (Joran, Subrahmanyam & Gelman, 1998. Δεσλή & 

Γιακουμή, 2015) σε σχέση με τους μικρότερους. Αναμένεται, συνεπώς, οι ενήλικες 

συμμετέχοντες να παρουσιάσουν καλύτερες επιδόσεις στην εκτίμηση μέτρησης του 

όγκου σε σχέση με τους μαθητές της Στ’ τάξης.  

 

 

2. Ποιες είναι οι στρατηγικές που ακολουθούν οι συμμετέχοντες για να 

εκτιμήσουν τον όγκο και κατά πόσο επηρεάζονται από την ηλικία τους;  

Δεν υπάρχει σχετική έρευνα για την εκτίμηση μέτρησης του όγκου στη σύγχρονη 

βιβλιογραφία. Στην έρευνά τους οι Δεσλή και Γιακουμή (2015) έδειξαν πως οι 

στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από μαθητές πέμπτης δημοτικού ήταν πιο 

προηγμένες από αυτές των μαθητών της τρίτης δημοτικού και αφορούσαν κυρίως τις 

στρατηγικές της νοερής καταμέτρησης και της χρήσης των σημείων αναφοράς. 
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Αναμένεται οι ενήλικες να εφαρμόσουν περισσότερο εξελιγμένες και τεκμηριωμένες 

στρατηγικές σε σχέση με τους μαθητές. 

 

3. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των συμμετεχόντων 

στην εκτίμηση της μέτρησης του όγκου; (π.χ., το μέγεθος, το είδος της 

ποσότητας, το φύλο των συμμετεχόντων) 

Σύμφωνα με τις προηγούμενες έρευνες το μέγεθος της προς εκτίμηση ποσότητας 

μπορεί να επηρεάζει την επίδοση στις εκτιμήσεις μέτρησης εμβαδού (Δεσλή & 

Μυρόβαλη, 2017), ωστόσο να μην επηρεάζει την επίδοση στις εκτιμήσεις μέτρησης 

μήκους (Desli & Giakoumi, 2017). Επιπρόσθετα, όσον αφορά το φύλο, με δεδομένο 

τις έρευνες στη βιβλιογραφία (π.χ., Δεσλή & Γιακουμή, 2015. Senol, Dündar, & 

Gündüz, 2015. Luwel, Lemaire & Verschafell, 2005) αναμένεται να μην επηρεάζει την 

επίδοση των συμμετεχόντων.  

 

Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί έρευνα σε μαθητές Στ’ τάξης και 

ενήλικες, προκειμένου να εξεταστούν οι επιδόσεις και οι στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν αναφορικά με την εκτίμηση μέτρησης όγκου. 

 

Δομή της παρούσας εργασίας  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο, της βιβλιογραφικής επισκόπησης, επιχειρείται η 

αποσαφήνιση των βασικών εννοιών καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

ερευνών σχετικά με τις εκτιμήσεις, τον όγκο και τις εκτιμήσεις μέτρησης όγκου.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται λεπτομερώς η μεθοδολογία της έρευνας 

που πραγματοποιήθηκε. Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται στοιχεία για τους 

συμμετέχοντες της έρευνας, το εργαλείο της έρευνας καθώς και  η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

που αφορούν την επίδοση των συμμετεχόντων και τις στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια  

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της εργασίας όπου 

γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με τα αποτελέσματα 

άλλων ερευνών και συζήτηση των κύριων ευρημάτων. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθεται η ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

 
Σε αυτό το κεφάλαιο, το οποίο χωρίζεται σε τρία μέρη, πραγματοποιείται επισκόπηση 

της βιβλιογραφίας όσον αφορά την έννοια του όγκου και την έννοια της εκτίμησης. Το 

πρώτο μέρος αφιερώνεται γενικά στην έννοια της εκτίμησης και στα είδη που την 

αποτελούν (υπολογιστική εκτίμηση, εκτίμηση μέτρησης μεγεθών και εκτίμηση 

πληθικότητας). Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται το μαθηματικό περιεχόμενο της 

έννοιας του όγκου, οι δυσκολίες κατανόησής της και η θέση του στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου. Το τελευταίο μέρος 

αναφέρεται στην εκτίμηση μέτρησης του όγκου και στο πώς αυτήν παρουσιάζεται στα 

σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών.    

 

1. Εκτιμήσεις  

1.1. Έννοια της εκτίμησης  

Η εκτίμηση είναι μία χρήσιμη ικανότητα στον τομέα των μαθηματικών, αλλά 

και πολύτιμη στην καθημερινή ζωή. Καθημερινά οι ενήλικες κάνουν συχνά γρήγορες 

εκτιμήσεις όπως, για παράδειγμα, όταν θέλουν να παρκάρουν, εκτιμούν αν χωράει ή 

όχι το αυτοκίνητό τους σε έναν συγκεκριμένο χώρο, εκτιμούν τον αριθμό των 

ανθρώπων που βρίσκονται μαζεμένοι σε ένα μέρος, εκτιμούν την απόσταση που θα 

χρειαστεί να περπατήσουν από ένα μέρος σε ένα άλλο ή υπολογίζουν πόσο περίπου θα 

κοστίσει ένα προϊόν που έχει έκπτωση. Η εκτίμηση είναι η ικανότητα η οποία 

αναπτύσσεται και βελτιώνεται στους μαθηματικά ικανούς ενήλικες, ενώ μπορεί 

εύκολα να κατακτηθεί και από παιδιά σε μικρή ηλικία. Η ικανότητα της εκτίμησης 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αίσθηση του αριθμού (Segovia, & Castro, 2009. 

Beishuizen, van Putten, & van Mulken, 1997), με την κατανόηση της αξίας θέσης, ενώ 

παράλληλα επιτρέπει στους μαθητές να ελέγχουν την ορθότητα των απαντήσεών τους 

στους αριθμητικούς υπολογισμούς (Star, Kenyon, Joiner & Rittle-Johnson, 2010. 

NJMCF, 1996).  

Οι περισσότεροι ερευνητές (Siegel, Goldsmith & Madson, 1982. Rosenstein, 

Caldwell & Crown, 1996. Clayton, 1996. NJMCF, 1996) συγκλίνουν στον  

προσδιορισμό της έννοιας της εκτίμησης ως την ικανότητα η οποία γίνεται νοερά, δεν 
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οδηγεί σε ακριβές αποτέλεσμα, αλλά δίνει μία λύση κοντά στην ακριβή σε ένα 

πρόβλημα αριθμητικό ή μέτρησης. Ο Clayton (1996) χαρακτηρίζει επιπρόσθετα την 

εκτίμηση ως την ικανότητα που απαιτείται για τη διατύπωση μίας εικασίας (educated 

guess), η οποία στηρίζεται σε δεδομένα.  

Συχνά η ικανότητα της εκτίμησης συγχέεται με την ικανότητα στους νοερούς 

υπολογισμούς, καθώς έχουν αρκετά κοινά γνωρίσματα. Ο Reys και οι συνεργάτες του 

(1984, 1991) επισημαίνουν ότι και οι δύο ικανότητες: α) πραγματοποιούνται με το 

μυαλό, β) ελέγχουν την ορθότητα και τη λογική των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 

και γ) προσφέρουν ποικιλία διαδικασιών επίλυσης. Οι Siegel, Goldsmith και Madson 

(1982) συμφωνούν με τους Reys  et al. (1991) και σημειώνουν δύο μικρές διαφορές 

ανάμεσα στην εκτίμηση και στον νοερό υπολογισμό: α) ο νοερός υπολογισμός 

καταλήγει σε ακριβή απάντηση (σωστή ή λανθασμένη), αντιθέτως η εκτίμηση οδηγεί 

σε πολλές, διαφορετικές και αποδεκτές απαντήσεις, και β) ο νοερός υπολογισμός είναι 

απαραίτητο συστατικό για να πραγματοποιηθεί η εκτίμηση. Αν και υπάρχουν αυτές οι 

διαφορές, οι Reys et al. (1991) υποστηρίζουν ότι η αίσθηση του αριθμού, οι νοεροί 

υπολογισμοί και η εκτίμηση είναι αρκετά δύσκολο να διαχωριστούν.  

Σύμφωνα με το Αμερικάνικο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών, οι 

στρατηγικές στην εκτίμηση είναι ευρέως διαδεδομένες στην καθημερινότητα, αλλά 

μέσα στο σχολείο φαίνεται να μην αναπτύσσονται επαρκώς (NCTM, 2000. NJMCF, 

1996). Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει διότι η απαίτηση για ακρίβεια στα μαθηματικά 

έχει υποβαθμίσει την ικανότητα της εκτίμησης. Από την άλλη πλευρά, η ολοένα 

αυξανόμενη χρήση των αριθμητικών υπολογιστών μέσα στη σχολική τάξη φέρνει τους 

μαθητές αντιμέτωπους με απαντήσεις που πρέπει να κρίνουν την ορθότητά τους, είτε 

αυτές εμφανίζονται στην οθόνη ενός υπολογιστή είτε σε ένα πρόβλημα που λύνεται με 

χαρτί και μολύβι. Έτσι, θεωρείται προαπαιτούμενη η ευχέρεια στις υπολογιστικές 

εκτιμήσεις από τους μαθητές, προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη 

λογικότητα  του αποτελέσματός τους (NJMCF, 1996).  

 

1.2. Η εκτίμηση ως στοιχείο της αίσθησης του αριθμού 

(Number sense) 

Αρκετοί ερευνητές (McIntosh, Reys & Reys, 1992. Sowder, 1992. Λεμονίδης, 

2013) ορίζουν την αίσθηση του αριθμού ως τη γενική αντίληψη των αριθμών, των 

πράξεων καθώς και την ικανότητα στον χειρισμό καταστάσεων της καθημερινής ζωής 
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που εμπεριέχουν αριθμούς. H Sowder (1989) προσθέτει ότι η αίσθηση του αριθμού από 

τους μαθητές περιλαμβάνει την ευελιξία στη χρήση στρατηγικών των κατ’ εκτίμηση 

υπολογισμών και την ανάπτυξη της αίσθησης του μεγέθους του αριθμού (sense of 

number size). Ο Carpenter (1976, στο Threadgill-Sowder, 1984, σελ.335) είχε  

σημειώσει ότι «πριν οι μαθητές γίνουν ικανοί να εκτελέσουν μία εκτίμηση σωστά, 

πρέπει να έχουν αναπτύξει μία διαίσθηση της ποσότητας η οποία είναι η αίσθηση του 

αριθμού και μία αίσθηση για ποσότητες οι οποίες συμβολίζονται με αριθμούς». 

Επομένως, η ικανότητα εκτίμησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αίσθηση του 

αριθμού. Η πιθανή  αδυναμία στη χρήση της μπορεί να  οφείλεται στην  έλλειψη της 

αίσθησης του αριθμού (NCTM, 1989. Reys, Reys, Nohda, Ishida, Yoshikawa & 

Shimizu, 1991. Sowder, 1992). Φαίνεται, κατά συνέπεια, ότι αποτελεί προϋπόθεση η 

ανεπτυγμένη αίσθηση του αριθμού ώστε να γίνει η εκτίμηση χρήσιμο εργαλείο στην 

καθημερινή ζωή (Sowder, 1992). 

 

1.3. Είδη εκτιμήσεων  

Σύμφωνα με τους Hogan και Brezinski (2003), τρεις είναι οι συνηθέστεροι 

τύποι της εκτίμησης που συναντώνται στη βιβλιογραφία: η υπολογιστική εκτίμηση, η 

εκτίμηση πληθικότητας και η εκτίμηση μέτρησης μεγεθών. Κάθε τύπος εκτίμησης 

απαιτεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ώστε να γίνει κατανοητός, καθώς, επίσης, και σε 

κάθε έναν τύπο χρησιμοποιούνται διαφορετικές στρατηγικές από τα παιδιά και τους 

ενήλικες (Booth, & Siegler, 2005). Στους παραπάνω τύπους εκτίμησης, οι Booth και 

Siegler (2006) πρόσθεσαν την εκτίμηση πληθικότητας στην αριθμογραμμή.  

 

1.3.1. Υπολογιστική εκτίμηση 

Η υπολογιστική εκτίμηση αποτελεί το συνηθέστερο είδος εκτίμησης που 

συναντάται στη σύγχρονη βιβλιογραφία (Sowder, 1992)  και αφορά υπολογισμούς. 

Είναι η ικανότητα λήψης μίας πρόχειρης απάντησης όταν ο ακριβής υπολογισμός είναι 

περιττός ή αδύνατος (Siegel, Goldsmith, & Madson, 1982). Σύμφωνα με αρκετούς 

ερευνητές (Rubenstein, 1985. Sowder, & Wheeler, 1989. Maclellan, 2001), η 

υπολογιστική εκτίμηση πραγματοποιείται νοερά, περιλαμβάνει μετατροπή των 

αριθμών από ακριβείς σε προσεγγιστικούς (π.χ., 19 x 23 είναι περίπου 20 x 20, άρα 

400) και οδηγεί σε μία απάντηση κοντά στο αποτέλεσμα του ακριβούς υπολογισμού. 
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Επίσης, η υπολογιστική εκτίμηση αναγνωρίζεται ως ένα από τα συστατικά της 

αίσθησης του αριθμού και μάλιστα θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξή 

της (McIntosh et al., 1992. Sowder, 1992).  

Τέσσερα είναι τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν την έννοια της 

υπολογιστικής εκτίμησης:  α) πραγματοποιείται νοερά, χωρίς τη χρήση χαρτιού και 

μολυβιού, β) εκτελείται γρήγορα, γ) παράγει απαντήσεις οι οποίες είναι μη ακριβείς 

αλλά ικανοποιητικές για να ληφθούν αποφάσεις, δ) συχνά αντικατοπτρίζει 

μεμονωμένες προσεγγίσεις και παράγει πληθώρα εκτιμήσεων ως απαντήσεις (Reys, 

1984).  

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία συναντάται πληθώρα ερευνών που μελετούν την 

υπολογιστική εκτίμηση όχι μόνο σε παιδιά και εφήβους (Mildenhall & Hackling, 2012. 

Liu, 2009. Tsao & Pan, 2011. Yang, 2005. Alajmi & Reys, 2010. Star, Rittle-Johnson, 

Lynch & Perova, 2009. Reys, Reys & Penafiel, 1991. Lemaire & Lecacheur, 2011. Boz 

& Bulut, 2012) αλλά και σε ενήλικες (Yang, Reys & Reys, 2009. Δεσλή & Ανεστάκης, 

2014. Tsao & Pan, 2013. Senol, Dündar, & Gündüz, 2015. Lemonidis & Kaimakami, 

2013).  

 

1.3.1.1. Η υπολογιστική εκτίμηση από ενήλικες 

 
Oι έρευνες στους ενήλικες επικεντρώνονται στην επίδοση και τη χρήση των 

στρατηγικών υπολογιστικής εκτίμησης. Αυτές που αναφέρονται σε εκπαιδευτικούς ή 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς παρουσιάζουν ενδιαφέρον καθώς είναι οι άμεσα 

εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τους Yang, Yang και Reys 

(2009), οι εκπαιδευτικοί είναι ένας από τους λόγους που οι μαθητές αποτυγχάνουν στην 

ανάπτυξη και στη χρήση της αίσθησης του αριθμού και κατ’ επέκταση της 

υπολογιστικής εκτίμησης. Οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν την έννοια της αίσθησης 

του αριθμού με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στην 

απόκτησή της.    

Οι Δεσλή και Ανεστάκης (2014), με σκοπό να εξετάσουν την επίδοση και τις 

στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης υποψήφιων εκπαιδευτικών καθώς και τις 

αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία της υπολογιστικής εκτίμησης στο δημοτικό 

σχολείο, ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε προβλήματα 

υπολογιστικής εκτίμησης που εμπεριείχαν τις τέσσερις κατηγορίες της αίσθησης του 

αριθμού (σχετικό μέγεθος των αριθμών, χρήση σημείων αναφοράς, αριθμητικές 
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πράξεις και λογική χρήση). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν αρκετά υψηλές επιδόσεις και οι στρατηγικές που χρησιμοποίησαν ήταν 

απομακρυσμένες από την τυπική εφαρμογή των αλγορίθμων. Οι στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ήταν 

βασισμένες στην αίσθηση του αριθμού (δηλ. στρατηγικές που δείχνουν εννοιολογική 

κατανόηση, ευελιξία και άνεση στον χειρισμό και την ερμηνεία αριθμών και πράξεων 

ή αυτοσχέδιες στρατηγικές επίλυσης με νόημα). Επιπρόσθετα, φάνηκε στα ευρήματα 

πως η παρουσία συγκεκριμένου πλαισίου στα προβλήματα εκτίμησης, επηρεάζει 

θετικά τις επιδόσεις σε σχέση με τα προβλήματα εκτίμησης χωρίς πλαίσιο. Τέλος, οι 

συμμετέχοντες θεωρούν τη διδασκαλία της υπολογιστικής εκτίμησης χρήσιμη και 

αναγκαία όχι μόνο στο σχολείο αλλά και στην καθημερινή ζωή.  

Στο συμπέρασμα ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν καλή επίδοση 

και στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης καταλήγει και η έρευνα των Tsao και Pan 

(2013), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ταιβάν σε πολύ μικρότερο δείγμα. H μελέτη 

των Tsao και Pan (2013) επικεντρώνεται σε έξι μελλοντικούς δασκάλους με σκοπό να 

διερευνήσει τις απόψεις και τις γνώσεις τους για την υπολογιστική εκτίμηση. Η 

συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα από συνεντεύξεις στις οποίες εξετάστηκαν οι 

στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες όταν 

πρέπει να διδάξουν υπολογιστική εκτίμηση (π.χ., «Όταν ένας μαθητής χρησιμοποιεί 

κομπιουτεράκι για να υπολογίσει το 210,16 x 28,7 αλλά ξεχνάει να βάλει τις 

υποδιαστολές και βρίσκει 21016 x 287=6031592, πώς θα χρησιμοποιούσατε την 

απάντησή του στη διδασκαλία της υπολογιστικής εκτίμησης;»), καθώς και όταν λύνουν 

οι ίδιοι προβλήματα που απαιτούν υπολογιστική εκτίμηση (π.χ., «Εκτίμησε πόσο κάνει 

12,6 x 11,4»). Επιπλέον εξετάστηκαν οι στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη 

σπουδαιότητα της υπολογιστικής εκτίμησης και στο κατά πόσο μπορούν να την 

ενσωματώσουν στη σχολική τάξη. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι υποψήφιοι 

και ιδιαίτερα όσοι έχουν επιπλέον μαθηματική κατάρτιση είναι περισσότερο ικανοί 

στην ενσωμάτωση της υπολογιστικής εκτίμησης στο πλαίσιο του μαθήματος. 

Αντιθέτως, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί χωρίς μαθηματική κατάρτιση δυσκολεύτηκαν 

να την ενσωματώσουν στο πλαίσιο του μαθήματος ή να την συνδυάσουν με άλλες 

μαθηματικές έννοιες. Όλοι οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν μεγάλη ποικιλία 

στρατηγικών υπολογιστικής εκτίμησης (στρογγυλοποίηση, χρήση γνωστών/ 

εύχρηστων αριθμών, στρατηγική εμπρόσθιου άκρου). Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες 

με μαθηματική κατάρτιση γνώριζαν περισσότερες στρατηγικές σε σχέση με τους 

υπόλοιπους. Ωστόσο, όπως καταλήγουν οι ερευνητές, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
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διαδραματίζουν τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών και η προηγούμενή τους 

εμπειρία, καθώς όσο αυτά αυξάνονται τόσο βελτιώνεται η ικανότητα της 

υπολογιστικής εκτίμησης και η ευελιξία στη χρήση των στρατηγικών.  

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες έρευνες  στις οποίες οι μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί παρουσίασαν καλές επιδόσεις στην υπολογιστική εκτίμηση και στις 

στρατηγικές της, υπάρχουν άλλες έρευνες που καταδεικνύουν χαμηλές επιδόσεις των 

εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, οι Senol, Dündar και Gündüz (2015) μελέτησαν τις 

επιδόσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών στην Τουρκία, σε δοκιμασίες 

υπολογιστικών εκτιμήσεων και αίσθησης του αριθμού. Αναφορικά με την αίσθηση του 

αριθμού παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες ένα έργο παρόμοιο με αυτό που 

χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα του Yang (2007), ενώ δόθηκε και ένα έργο 32 

ερωτήσεων το οποίο εξέταζε την ικανότητα εκτίμησης που βασίζεται στη μέτρηση. Η 

ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως η αίσθηση του αριθμού στους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς είναι αρκετά χαμηλή. Οι συμμετέχοντες συνάντησαν μεγάλη δυσκολία 

όταν τους ζητήθηκε να κρίνουν την ορθότητα ενός αποτελέσματος χρησιμοποιώντας 

στρατηγικές εκτίμησης. Αντιθέτως, όταν έκαναν χρήση σημείων αναφοράς (π.χ. «Όταν 

ο μαθητής έχει να πολλαπλασιάσει 19/31 x 7/15, γνωρίζει ότι και τα δύο κλάσματα 

είναι μικρότερα από το ½, οπότε εκτιμά ότι το αποτέλεσμα θα είναι μικρότερο από  το 

½ και το ½ λειτουργεί ως σημείο αναφοράς»), κατέληγαν σε επιτυχείς εκτιμήσεις. 

Ωστόσο, οι συνολικές γνώσεις τους πάνω στην υπολογιστική εκτίμηση ήταν 

ανεπαρκείς. Πολλοί από τους συμμετέχοντες όταν έλυναν τα προβλήματα είχαν την 

τάση να κάνουν γραπτούς υπολογισμούς για να καταλήξουν στο αποτέλεσμα με 

ακρίβεια, χωρίς να χρησιμοποιούν στρατηγικές εκτίμησης. Τέλος, οι ερευνητές 

οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως η ικανότητα στην υπολογιστική εκτίμηση αυξάνεται 

αναλογικά με την ηλικία, ενώ δεν εξαρτάται από το φύλο.  

Σε παρόμοια ευρήματα με τους Senol, Dündar και Gündüz (2015)  όσον αφορά 

την χαμηλή επίδοση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στην υπολογιστική εκτίμηση 

παρουσίασαν οι Lemonidis και Kaimakami (2013) όταν εξέτασαν μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς στην επίδοση και στις στρατηγικές τους στην υπολογιστική εκτίμηση. 

Οι συμμετέχοντες ήταν 50 Έλληνες φοιτητές (9 άνδρες και 41 γυναίκες) του 

παιδαγωγικού τμήματος του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι 

βρίσκονταν στο τελευταίο έτος των σπουδών τους. Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων και ενός τεστ 23 προβλημάτων υπολογιστικής 

εκτίμησης με και χωρίς πλαίσιο. Επιπλέον, χρονομετρήθηκαν οι εκπαιδευτικοί από τη 

στιγμή που τους δινόταν το πρόβλημα μέχρι να δώσουν την απάντησή τους. Τα 
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αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν χαμηλή επίδοση στην υπολογιστική εκτίμηση και 

ιδιαίτερα στους πολλαπλασιασμούς διψήφιων αριθμών, στις πράξεις με κλάσματα και 

στις διαιρέσεις με διψήφιο διαιρέτη. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν γνώριζε να 

εκτελεί υπολογιστικές εκτιμήσεις και κατέληγε σε νοερούς ακριβείς υπολογισμούς. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν νοερά 

τους γραπτούς αλγορίθμους με αποτέλεσμα να δαπανήσουν πολύ παραπάνω χρόνο από 

αυτούς που πραγματοποίησαν υπολογιστική εκτίμηση.  

Η δυσκολία και η κατ’ επέκταση χαμηλή επίδοση στα προβλήματα 

υπολογιστικής εκτίμησης, σύμφωνα με τους ερευνητές, φαίνεται να προκαλείται από 

τρεις βασικούς παράγοντες: α) το είδος των πράξεων που λαμβάνουν μέρος στην 

εκτίμηση διότι οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

δυσκολία σε σχέση με τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις, β) το πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσεται το λεκτικό πρόβλημα και γ) τα χαρακτηριστικά των αριθμών που 

συμμετέχουν σε ένα πρόβλημα υπολογιστικής εκτίμησης όπως το είδος (ακέραιοι, 

κλάσματα, δεκαδικοί ή ποσοστά) και το μέγεθος (μεγάλοι ή μικροί). Όσον αφορά τις 

στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι φοιτητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τη στρατηγική του μέσου όρου 

(averaging/clustering numbers) καθώς και με τη στρατηγική των συμβατών αριθμών 

(compatible numbers). Από την άλλη πλευρά, έδειξαν μεγάλη προτίμηση στη χρήση 

της στρογγυλοποίησης (rounding) και των ειδικών αριθμών (special numbers).  

 

 

1.3.1.2. Η υπολογιστική εκτίμηση από παιδιά και εφήβους  

Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε παιδιά, εστιάζονται κυρίως στις επιδόσεις, 

στη χρήση στρατηγικών εκτίμησης, στην ακρίβεια αυτών, καθώς και στα 

αποτελέσματα από τη διδασκαλία στρατηγικών. Επιπλέον, το ενδιαφέρον των 

ερευνητών προσανατολίζεται και στις απόψεις τον συμμετεχόντων για τη σημασία της 

εκτίμησης.  

Οι Mildenhall και Hackling (2012) μελέτησαν τα αποτελέσματα διδακτικής 

παρέμβασης με θέμα την υπολογιστική εκτίμηση που πραγματοποιήθηκαν από έξι  

εκπαιδευτικούς σε  μαθητές της έκτης τάξης δημοτικού στην Αυστραλία. Ο σκοπός της 

μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι επιδόσεις και οι πεποιθήσεις των μαθητών σχετικά 

με την υπολογιστική εκτίμηση. Η έρευνα ακολούθησε τον σχεδιασμό προεξέταση – 
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παρέμβαση – μεταεξέταση και για τη συλλογή των δεδομένων πριν από και μετά την 

παρέμβαση έγιναν επιπρόσθετες συνεντεύξεις στους μαθητές. Η κατανόηση των 

μαθητών πριν από την παρέμβαση περιοριζόταν μόνο στις τέσσερις πράξεις 

(πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση).  

Πριν από τη διδακτική παρέμβαση, οι μαθητές θεωρούσαν ότι η υπολογιστική 

εκτίμηση δεν είναι σημαντική, διότι οι μαθηματικές πράξεις οδηγούν σε μία μοναδική 

σωστή λύση. Επιπρόσθετα, οι μαθητές χρησιμοποιούσαν την υπολογιστική εκτίμηση 

ως ένα μέσο ελέγχου των απαντήσεών τους, ένα είδος μαντεψιάς και εικασίας, ενώ 

αντιθέτως δεν την εκλάμβαναν ως έναν διαφορετικό τρόπο επίλυσης μαθηματικών 

προβλημάτων. Η παρέμβαση περιλάμβανε διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας της 

υπολογιστικής εκτίμησης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, 

μία εκπαιδευτικός εισήγαγε ξεχωριστά, μέσω διάφορων δοκιμασιών, την έννοια της 

υπολογιστικής εκτίμησης και έπειτα δίδαξε όλες τις στρατηγικές εκτίμησης στους 

μαθητές. Άλλος εκπαιδευτικός δεν δίδαξε την έννοια της υπολογιστικής εκτίμησης 

παρά μόνο στο τέλος της διδακτικής παρέμβασής του και επικεντρώθηκε στη 

διδασκαλία μόνο της στρατηγικής της στρογγυλοποίησης. Στην ανάλυση της 

μεταεξέτασης φάνηκε πως οι επιδόσεις των μαθητών αυξήθηκαν, ενισχύθηκαν οι 

γνώσεις τους για την υπολογιστική εκτίμηση και απέκτησαν θετική στάση απέναντί 

της. Τέλος, σύμφωνα με τους ερευνητές, η σωστή διδασκαλία της υπολογιστικής 

εκτίμησης μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον ενισχύει την κατανόηση της αξίας της 

υπολογιστικής εκτίμησης των μαθητών. 

Η χαμηλή επίδοση στην υπολογιστική εκτίμηση αποτυπώνεται και στα 

αποτελέσματα της έρευνας του Liu (2009), ο οποίος εστίασε στις επιδόσεις 403 

μαθητών τρίτης και πέμπτης τάξης δημοτικού στην Κίνα σε υπολογιστικές εκτιμήσεις 

με πράξεις πολλαπλασιασμού ακεραίων (π.χ. εκτίμηση του γινομένου 54 x 56)  σε 

αριθμητικά (χωρίς πλαίσιο) και λεκτικά (με πλαίσιο) προβλήματα. Η συλλογή των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε με δύο τρόπους: οι 368 μαθητές απάντησαν γραπτά σε 

ένα έργο που περιλάμβανε τις εκτιμήσεις γινομένων, ενώ οι υπόλοιποι απάντησαν στο 

ίδιο έργο προφορικά μέσω ατομικών συνεντεύξεων  προκειμένου να διερευνηθεί ο 

τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούν εκτιμήσεις. Tα ευρήματα της έρευνας έδειξαν 

πως οι μαθητές της τρίτης τάξης παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση σε 

σχέση με τους μαθητές της πέμπτης καθώς και ότι οι μαθητές που εξετάσθηκαν γραπτά 

εμφάνισαν καλύτερη επίδοση από αυτούς που έπρεπε να απαντήσουν προφορικά.   

Μία αντίστοιχη έρευνα με αυτή που πραγματοποίησε ο Liu (2009) αναφορικά 

με τις επιδόσεις των μαθητών στην υπολογιστική εκτίμηση διεξήχθη και από τους Tsao 
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και Pan (2011) στην Ταϊβάν. Η μελέτη τους επικεντρώθηκε στις επιδόσεις και στις 

πεποιθήσεις των μαθητών πέμπτης τάξης δημοτικού στην υπολογιστική εκτίμηση. Η 

επίδοση των μαθητών στην υπολογιστική εκτίμηση σε πράξεις με δεκαδικούς, 

ακέραιους και κλασματικούς αριθμούς εξετάστηκε μέσα από ένα έργο 28 ερωτήσεων, 

ενώ οι πεποιθήσεις μέσω ενός ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αξιολογούσε τη 

στάση των μαθητών απέναντι στην υπολογιστική εκτίμηση και βασιζόταν σε πέντε 

άξονες: α) στην εμπειρία στην υπολογιστική εκτίμηση, β) στη σιγουριά σε αυτήν, γ) 

στην αποδοχή της αξίας της, δ) στην ευχαρίστηση από την ενασχόληση με αυτήν και 

ε) στην ανεκτικότητα στο λάθος. Τα ευρήματα έδειξαν πως, αν και η στάση των 

μαθητών απέναντι στην υπολογιστική εκτίμηση είναι θετική, οι μαθητές δεν έχουν 

αρκετή εμπειρία και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση της. Επίσης όσον αφορά τις 

επιδόσεις, οι μαθητές παρουσίασαν συνολικά μέτρια αποτελέσματα. Η ανάλυση των 

επιδόσεων έδειξε, επίσης, ότι οι μαθητές είχαν καλύτερα αποτελέσματα στις πράξεις 

με ακέραιους αριθμούς σε σχέση με τους κλασματικούς και τους δεκαδικούς αριθμούς.  

Η τάση των παιδιών να στηρίζονται σε ακριβείς μετρήσεις επιβεβαιώνεται και 

από τα αποτελέσματα της έρευνας του Yang (2005), ο οποίος διερεύνησε τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές στην έκτη τάξη του δημοτικού στην 

Ταϊβάν, για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που εμπεριέχουν στοιχεία της αίσθησης του 

αριθμού (π.χ. σημεία αναφοράς, υπολογιστική εκτίμηση, λογικότητα απαντήσεων). Η 

συλλογή των δεδομένων έγινε με συνεντεύξεις, στις οποίες οι μαθητές έπρεπε να 

λύσουν και να αιτιολογήσουν 7 ερωτήσεις-προβλήματα με πράξεις φυσικών και 

δεκαδικών αριθμών (π.χ. εκτίμηση του αθροίσματος 53,687 + 8365 + 1638 + 28). Η 

ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν ελάχιστες φορές 

στρατηγικές βασισμένες στην αίσθηση του αριθμού. Ένα ποσοστό της τάξης του 17% 

χρησιμοποίησε τέτοιες στρατηγικές, ενώ η πλειοψηφία στηρίχτηκε στους γραπτούς 

αλγόριθμους. Ο ερευνητής καταλήγει στο ότι η υπερβολική έκθεση των μαθητών σε 

γραπτούς αλγόριθμους τείνει να δυσκολεύει την ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού 

και κατ’ επέκταση της ικανότητας εκτίμησης. 

Η προτίμηση των παιδιών στους γραπτούς αλγόριθμους αποτυπώνεται και στα 

αποτελέσματα της έρευνας των Alajmi και Reys (2010) στο Κουβέιτ. Οι ερευνητές 

εξέτασαν την επίδοση 223 μαθητών δευτέρας γυμνασίου όσον αφορά την αναγνώριση 

λογικών απαντήσεων (π.χ. «1.221 εργάτες πρέπει να μεταφερθούν με λεωφορεία και 

κάθε λεωφορείο έχει 31 θέσεις, ένας εργάτης ισχυρίζεται ότι απαιτούνται 39,4 

λεωφορεία για τη μεταφορά τους, είναι σωστό αυτό και γιατί;»). Επιπρόσθετα 

ερεύνησαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να προσδιορίσουν τη 
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λογικότητα, η οποία είναι σημαντικό στοιχείο της αίσθησης του αριθμού. Η συλλογή 

των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσα από 25 ερωτήσεις που δόθηκαν στους 

συμμετέχοντες και αφορούσαν πράξεις αριθμών (ακεραίων, δεκαδικών και 

κλασματικών), με σκοπό να αξιολογηθεί η επίδοσή τους. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις ώστε να διερευνηθεί και να αποσαφηνιστεί το πώς τα παιδιά 

νοηματοδοτούν τη λογικότητα μιας απάντησης. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι 

οι μαθητές στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να αναγνωρίζουν πότε 

μία απάντηση είναι λογική και επομένως οι επιδόσεις τους στις ερωτήσεις ήταν πολύ 

χαμηλές και στις τρεις κατηγορίες αριθμών (ακεραίων, δεκαδικών και κλασματικών). 

Οι στρατηγικές εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η χρήση αριθμητικών σημείων 

αναφοράς (numerical benchmarks) και σημείων αναφοράς από τον πραγματικό κόσμο 

(real-world benchmarks). Ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου (κοντά στο 65%) απέτυχε 

στη χρήση αυτών των στρατηγικών, ενώ αρκετοί μαθητές (30%) στηρίχτηκαν στη 

χρήση γραπτών αλγορίθμων. 

Εκτός από τις έρευνες για τις επιδόσεις και τις στρατηγικές των μαθητών για 

την υπολογιστική εκτίμηση, υπάρχουν μελέτες που ασχολήθηκαν με την ευελιξία των 

μαθητών στη χρήση στρατηγικών εκτίμησης. Οι Star, Rittle-Johnson, Lynch και Perova 

(2009) μελέτησαν τον ρόλο της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών στην ανάπτυξη 

της ευελιξίας στρατηγικών στην υπολογιστική εκτίμηση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

σε μαθητές πέμπτης και έκτης τάξης δημοτικού, χωρισμένους σε μαθητές με καλό 

προηγούμενο μαθηματικό υπόβαθρο και ευχέρεια στη χρήση μίας στρατηγικής 

υπολογιστικής εκτίμησης και μαθητές με χαμηλό προηγούμενο μαθηματικό υπόβαθρο 

στην υπολογιστική εκτίμηση. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με σχεδιασμό pro-test 

– παρέμβαση – post-test.  Τα τεστ που δόθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση ήταν ίδια 

και περιείχαν δοκιμασίες που διερευνούσαν τη διαδικαστική, την εννοιολογική γνώση 

και την ευελιξία στρατηγικών στην υπολογιστική εκτίμηση. Η παρέμβαση 

περιλάμβανε διδασκαλία τριών στρατηγικών υπολογιστικής εκτίμησης: α) περικοπή 

των τελευταίων ψηφίων β) στρογγυλοποίηση στη δεκάδα και των δυο αριθμών γ) 

στρογγυλοποίηση στη δεκάδα του ενός αριθμού. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι 

οι μαθητές με καλή προϋπάρχουσα γνώση και ικανότητα υπολογιστικής εκτίμησης 

ανέπτυξαν μετά την παρέμβαση στρατηγικές που οδηγούν σε ακριβέστερες εκτιμήσεις 

αλλά όχι απαραίτητα πιο ευέλικτες. Αντιθέτως, οι μαθητές με χαμηλή προϋπάρχουσα 

γνώση, αν και έδειξαν περισσότερη ευελιξία, προτίμησαν τη χρήση πιο εύκολων 

στρατηγικών. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η ευχέρεια των μαθητών στη χρήση των 



 22 

στρατηγικών εκτίμησης είναι ένα από τα βασικά συστατικά της ανάπτυξης της 

ευελιξίας στη χρήση τους.    

Το ενδιαφέρον τους για τις στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης έδειξαν και 

οι Reys et al. (1991), οι οποίοι διερεύνησαν τις στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης 

των Μεξικανών μαθητών της πέμπτης τάξης και της δευτέρας γυμνασίου. Επιμέρους 

σκοπός της έρευνάς τους, ήταν να μελετήσουν την ικανότητα εύρεσης  εναλλακτικών 

στρατηγικών από τους μαθητές («Μπορείς να σκεφτείς έναν άλλο τρόπο εκτίμησης;»). 

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσα από ατομικές συνεντεύξεις καθώς 

και από ένα έργο με δοκιμασίες υπολογιστικής εκτίμησης (π.χ. «εκτίμησε πόσο κάνει  

12/13 + 7/8»). Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν χαμηλή επίδοση των μαθητών της 

πέμπτης τάξης σε σχέση με τους μαθητές της δευτέρας γυμνασίου στην υπολογιστική 

εκτίμηση, ενώ η πλειοψηφία των μαθητών δεν είχε ανεπτυγμένες τις στρατηγικές 

εκτίμησης. Όσον αφορά τη χρήση εναλλακτικών στρατηγικών εκτίμησης, τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές είτε επαναλάμβαναν τη διαδικασία που έκαναν 

στην αρχή ή μία μικρή επέκταση αυτής, είτε υποστήριζαν πως η εκτίμηση θα μπορούσε 

να γίνει με χαρτί και μολύβι χωρίς να χρειάζεται να εκτιμήσουν. 

Μία διαφορετική προσέγγιση στις στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης που 

επιλέγουν οι μαθητές πραγματοποίησαν οι Lemaire και Lecacheur (2011) στη Γαλλία, 

οι οποίοι εξέτασαν τις επιλογές των καταλληλότερων στρατηγικών από τους μαθητές 

ανάλογα με την ηλικία τους. Οι ερευνητές αξιολόγησαν την επίδοση μαθητών της 

τρίτης της πέμπτης τάξης δημοτικού και της πρώτης γυμνασίου, σε προβλήματα 

πρόσθεσης (π.χ. εκτίμησε το άθροισμα 28 + 41). Οι μαθητές είχαν να επιλέξουν την 

πιο ενδεδειγμένη στρατηγική στρογγυλοποίησης (προς τα πάνω ή προς τα κάτω). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδοση και η ικανότητα στην επιλογή της 

καταλληλότερης στρατηγικής των παιδιών βελτιώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία.  

Από μία διαφορετική σκοπιά οι Boz και Bulut (2012) διερεύνησαν την 

υπολογιστική εκτίμηση. Σκοπός της έρευνάς τους ήταν να μελετήσουν τους 

συναισθηματικούς παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν στην ικανότητα 

υπολογιστικής εκτίμησης 5 παιδιών πρώτης γυμνασίου με υψηλές μαθηματικές 

επιδόσεις. Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσα από συνεντεύξεις και με τη χρήση 

ενός τεστ με ερωτήσεις υπολογιστικής εκτίμησης (π.χ. «εκτίμησε το αποτέλεσμα 2124 

x 13»). Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως ένας βασικός συναισθηματικός 

παράγοντας που δυσκολεύει τους μαθητές στην υπολογιστική εκτίμηση είναι η 

ανεκτικότητα στο λάθος. Οι ερευνητές διέκριναν πως οι καλοί εκτιμητές (2 μαθητές 

από τους 5) ένοιωθαν άνετα όταν αυτό που έβρισκαν ήταν κοντά στη σωστή λύση, ενώ 
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οι υπόλοιποι θεωρούσαν την εκτίμησή τους λανθασμένη όταν η απάντηση που έδιναν 

δεν ήταν ακριβής. Ένας άλλος συναισθηματικός παράγοντας είναι η πεποίθηση που 

έχουν αναπτύξει οι μαθητές για την εκτίμηση και τη χρησιμότητά της. Οι λιγότερο 

καλοί εκτιμητές (3 από τους 5) υποστήριζαν πως δεν χρειάζεται να πραγματοποιείται 

η εκτίμηση εφόσον μπορούν να βρουν ένα ακριβές αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα 

παραδέχτηκαν ότι δεν νοιώθουν άνετα όταν κάνουν εκτιμήσεις, διότι θεωρούν ότι τα 

μαθηματικά χαρακτηρίζονται από ακριβείς απαντήσεις και όχι από απαντήσεις κοντά 

στην ακριβή λύση.   

 

 

1.3.2. Η εκτίμηση πληθικότητας 

Η εκτίμηση πληθικότητας (numerosity estimation) αναφέρεται στην ικανότητα 

εκτίμησης του αριθμού των στοιχείων που έχουν τοποθετηθεί σε μία παράταξη τέτοια, 

που δεν ευνοείται η ακριβής καταμέτρησή τους (Hogan & Brezinski, 2003). Σε 

αντίθεση με την πληθώρα ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την 

υπολογιστική εκτίμηση, οι εκτιμήσεις πληθικότητας δεν έχουν ερευνηθεί σε μεγάλο 

βαθμό από τους ερευνητές της μαθηματικής εκπαίδευσης. Αυτό το είδος εκτίμησης 

έχει περισσότερο ερευνηθεί από ερευνητές προερχόμενους από τον χώρο της 

ψυχολογίας. Οι έρευνες αυτές δεν ενδιαφέρουν την παρούσα εργασία. 

H Segovia (1997, στο Segovia & Castro, 2009) μελέτησε την εκτίμηση 

πληθικότητας από παιδιά ηλικίας 6 έως 14 χρόνων καθώς και το πόσο επηρεάζεται η 

επίδοσή τους από την ηλικία. Τα έργα για τη συλλογή των δεδομένων περιλάμβαναν 

εκτιμήσεις ποσότητας αντικειμένων (μικρών κύκλων) που εμφανίζονταν στην οθόνη 

ενός υπολογιστή για περιορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο δεν επέτρεπε στους 

συμμετέχοντες να τα μετρήσουν. Τα αντικείμενα παρουσιάστηκαν με διαφορετικούς 

συνδυασμούς και είχαν διαφορετικά μεγέθη. Οι απαντήσεις των μαθητών 

καταγράφηκαν όπως και ο χρόνος απόκρισής τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

ακρίβεια των απαντήσεων στα έργα εκτίμησης εξελίχθηκε με την ηλικία. Το ποσοστό  

λαθών στην εκτίμηση στην Α’ δημοτικού ήταν πάνω από το 50%, στη Β’ και Γ΄ 

δημοτικού ήταν  30%, στην Δ’, Ε΄ και Στ’ δημοτικού ήταν 20%, ενώ στην Ά και Β΄ 

γυμνασίου μειώθηκε στο 12%. Η ακρίβεια των απαντήσεων των μαθητών έδειξε να 

επηρεάζεται από το μέγεθος της ποσότητας των αντικειμένων που εμφανίζονταν στην 

οθόνη, διότι όσο μεγαλύτερο ήταν το μέγεθος τόσο μικρότερη ήταν η ακρίβεια. 
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Παρόμοια έρευνα με τη Segovia (1997, στο Segovia & Castro, 2009) 

πραγματοποίησαν και οι Luwel, Lemaire και Verschafell (2005), οι οποίοι εξέτασαν 

την ηλικία ως παράγοντα που επιδρά στις στρατηγικές που ακολουθούν τα παιδιά και 

οι ενήλικες σε καταστάσεις εκτίμησης πληθικότητας. Οι συμμετέχοντες ήταν παιδιά 

της Γ’(8-9 ετών) της Στ’ δημοτικού (11-12 ετών) καθώς και φοιτητές του τμήματος 

ψυχολογίας (21 ετών). Σε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή εμφανιζόταν ένας 

κεντρικός πίνακας 7x7 που περιείχε 49 μικρά τετραγωνάκια που αναβόσβηναν, και οι 

συμμετέχοντες έπρεπε κάθε φορά να εκτιμήσουν και να καταγράψουν τον αριθμό των 

αναμμένων τετραγώνων. Τα ευρήματα της έρευνας ήταν σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της Segovia (1997, στο Segovia & Castro, 2009 σελ. 517) και έδειξαν 

πως υπάρχει βελτίωση στην επίδοση των συμμετεχόντων στην εκτίμηση πληθικότητας 

όσο αυξάνεται η ηλικία. 

 

 

1.3.3. Η εκτίμηση πληθικότητας σε αριθμογραμμή 

Η εκτίμηση πληθικότητας σε αριθμογραμμή δεν είναι ξεχωριστό είδος 

εκτίμησης αλλά μία επέκταση της  εκτίμησης πληθικότητας και πραγματοποιείται με 

την χρήση της αριθμογραμμής (Hogan & Brezinski, 2003). Μία συνηθισμένη μορφή 

δοκιμασίας σε αυτό το είδος εκτίμησης περιλαμβάνει την τοποθέτηση των αριθμών 

(π.χ.: 7, 22, 30, 41) από τους συμμετέχοντες πάνω σε μία αριθμογραμμή (π.χ.: 0-100, 

0-50) κενή ή με σημεία αναφοράς.  

Οι Siegler και Booth (2004) εξέτασαν μαθητές νηπιαγωγείου, Α΄ και Β’ 

δημοτικού, με σκοπό να μελετήσουν τη σχέση της ικανότητας για εκτίμηση 

πληθικότητας σε αριθμογραμμή με τη μαθηματική επίδοση. Πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις, στις οποίες εμφάνιζαν στους μαθητές νηπιαγωγείου μία αριθμογραμμή 

0-10, ενώ στους μαθητές Α’ και Β’ δημοτικού μία αριθμογραμμή 0-100, με 

σημειωμένη την αρχή  και το τέλος. Έπειτα παρουσίαζαν στους μαθητές διάφορους 

αριθμούς (από το 0 έως το 100, π.χ.: 29, 33, 43, 48, 57, 61, 79, 81) και τους ζητούσαν 

να σημειώνουν με μολύβι τη θέση που εκτιμούσαν ότι βρίσκονται αυτοί πάνω στην 

αριθμογραμμή. Οι ερευνητές, για να ελέγξουν εάν η επιτυχία στις εκτιμήσεις στην 

αριθμογραμμή σχετίζεται με την ευρύτερη επιτυχία στα μαθηματικά σύγκριναν τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους με τα αποτελέσματα των μαθητών σε φύλλο 

αξιολόγησης εφ’ όλης της ύλης στο τέλος της χρονιάς. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι 
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μαθητές που ήταν καλοί εκτιμητές και είχαν χαμηλό ποσοστό λαθών στις εκτιμήσεις 

αριθμογραμμής παρουσίασαν υψηλότερες επιδόσεις στο τελικό τεστ. 

 

 

1.3.4. Η εκτίμηση μέτρησης μεγεθών 

Στην καθημερινή ζωή, συχνά καλείται κανείς να υπολογίσει τις διαστάσεις του 

αυτοκινήτου του, ώστε να επιλέξει την κατάλληλη θέση στάθμευσης, την εξωτερική 

θερμοκρασία, για να φορέσει τα σωστά ρούχα, τον όγκο ενός δοχείου προκειμένου να  

το γεμίσει μέχρι πάνω με ένα υγρό ή πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να φτάσει από το 

σπίτι στη δουλειά του. Στις καταστάσεις αυτές, πρέπει κανείς να υπολογίσει το μήκος, 

το πλάτος, τη χωρητικότητα, το βάρος, τον όγκο και τον χρόνο, χωρίς να προσφέρεται 

η δυνατότητα  ακριβούς μέτρησης, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε εκτιμήσεις 

μέτρησης. Πριν δοθεί ο ορισμός της εκτίμησης μέτρησης, κρίνεται σκόπιμο να 

αποσαφηνιστεί η έννοια της μέτρησης.  

Η μέτρηση είναι η διαδικασία εκχώρησης μιας αριθμητικής τιμής σε ένα 

χαρακτηριστικό ενός αντικειμένου, συγκρίνοντας το χαρακτηριστικό με κάποια 

προεπιλεγμένη μονάδα (Sowder, 1992. NTCM, 2000). Η μονάδα μπορεί να 

αντιπροσωπεύεται από ένα τυποποιημένο εργαλείο (π.χ. ένα ραβδί μέτρησης) ή από 

κάποιο είδος ανεπίσημης ή προσωπικής μη τυποποιημένης μονάδας (π.χ. το μήκος του 

χεριού ενός ατόμου). Η θεμελιώδης ιδέα της μέτρησης αφορά τη σχέση ανάμεσα στο 

μέγεθος της μονάδας μέτρησης και το μέγεθος του αντικειμένου που θα μετρηθεί 

(Lehrer, 2003). Τα παιδιά θα πρέπει να κατανοήσουν τη λειτουργία της μέτρησης και 

να αναγνωρίζουν ότι στόχος της μέτρησης είναι να γεμίσουν πλήρως με μονάδες τον 

χώρο χωρίς κενά (Vasilyeva, Casey, Dearing & Ganley, 2009). Η μέτρηση 

πραγματοποιείται με ακρίβεια με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων εργαλείων, όπως η 

ψηφιακή ζυγαριά που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του βάρους μιας 

σακούλας φρούτων ή με τον χιλιομετρητή ενός αυτοκινήτου που καταγράφει την 

απόσταση που διανύθηκε.  

Σύμφωνα με την Sowder (1992), η εκτίμηση μέτρησης μεγεθών αναφέρεται 

στην ικανότητα εύρεσης της τιμής του μήκους, του βάρους, του όγκου, του εμβαδού, 

της πυκνότητας κ.α. ενός αντικειμένου χωρίς τη βοήθεια εργαλείων. Η Bright (1976, 

στο Jones, Gardner, Taylor, Forrester & Andre, 2012) επισημαίνει ότι η ικανότητα 

εκτίμησης μέτρησης συνιστά μία δύσκολη διαδικασία διότι απαιτεί από τα άτομα να 
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έχουν κατανοήσει τις συνεχείς ιδιότητες των μετρήσεων και τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν να διαιρεθούν σε μικρότερες μονάδες. Η επίλυση έργων που ζητούν από τους 

μαθητές να εκτιμήσουν το μήκος, το εμβαδόν ή τον όγκο ενός σώματος εμπλέκουν 

νοερές συγκρίσεις με το μέγεθος άλλων αντικειμένων ή με μονάδες έτσι ώστε νοερά 

με συστηματικό τρόπο να έρθουν σε αντιπαράθεση με το αντικείμενο που τους 

ζητήθηκε να εκτιμήσουν (Bright, 1976). Οι Joram, Subrahmanyam και Gelman (1998, 

σελ. 413) σημειώνουν πως «η εκτίμηση μέτρησης έχει αναγνωριστεί ως κρίσιμη 

περιοχή για τη μαθηματική ανάπτυξη, ωστόσο ελάχιστα είναι γνωστά για τον τρόπο με 

τον οποίο αυτή πραγματοποιείται και για το πώς η ικανότητα εκτίμησης μπορεί να 

υποστηριχθεί μέσω της διδασκαλίας».  

Οι έρευνες οι οποίες έχουν διεξαχθεί σε παιδιά και εφήβους εστιάζουν 

περισσότερο στις επιδόσεις, την ακρίβεια των εκτιμήσεων καθώς και τη χρήση των 

διαφόρων στρατηγικών εκτίμησης. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες που 

εστιάζουν στα σημεία αναφοράς τα οποία εξυπηρετούν την πραγματοποίηση των 

εκτιμήσεων. 

Οι Δεσλή και Μυρόβαλη (2017) μελέτησαν την επίδοση και τις στρατηγικές 

των παιδιών Ε’ και Στ’ δημοτικού σε καταστάσεις που αφορούν εκτίμηση μέτρησης 

εμβαδού. Για τον σκοπό της έρευνας, σχεδιάστηκαν έργα στα οποία οι μαθητές έπρεπε 

να συγκρίνουν μικρά και μεγάλα σχήματα, ισοεμβαδικά και μη ισοεμβαδικά σχήματα, 

τυπικά και μη τυπικά σχήματα ως προς το εμβαδόν τους και να εκτιμήσουν το 

μεγαλύτερο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν συνολικά χαμηλές επιδόσεις στην 

εκτίμηση μέτρησης και στις δύο ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, ως προς τις στρατηγικές 

εκτίμησης αρκετοί συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν σημεία αναφοράς για τις 

εκτιμήσεις τους, ενώ σε γενικές γραμμές οι μαθητές προσπαθούσαν να βρουν την 

ακριβή λύση με τη βοήθεια του αλγόριθμου του εμβαδού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

όμως το γεγονός ότι στις δοκιμασίες με μικρά, μη τυπικά και μη ισοεμβαδικά σχήματα, 

οι μαθητές παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη επιτυχία στις εκτιμήσεις 

τους. 

Σε παρόμοια αποτελέσματα με τις Δεσλή και Μυρόβαλη (2017) όσον αφορά τη 

δυσκολία των παιδιών να συγκρίνουν το μέγεθος δύο επιφανειών μέσω εκτίμησης 

καταλήγει η έρευνα των Βαϊτσίδη και Σκουμπουρδή (2015). Οι ερευνήτριες 

πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με σκοπό τη διερεύνηση της ικανότητας των μαθητών 

Δ΄ δημοτικού στην εκτίμηση μέτρησης εμβαδού με τη χρήση βοηθητικών μέσων, 

καθώς και τις στρατηγικές  που χρησιμοποιούν κατά την εκτίμηση. Παρουσίασαν δυο 

ισοεμβαδικά σχήματα με διαφορετική περίμετρο και ζήτησαν από τους μαθητές να 
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εκτιμήσουν ποιο είναι μεγαλύτερο, έχοντας στη διάθεσή τους βοηθητικά μέσα όπως 

ψαλίδι, χάρακας, λωρίδες διαφορετικών διαστάσεων, διάφορα γεωμετρικά σχήματα 

και τετράγωνα χαρτιά. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι τα παιδιά χρησιμοποίησαν 

μη λειτουργικά μέσα, ενώ όσα χρησιμοποίησαν λειτουργικά μέσα, δεν τα χειρίστηκαν 

κατάλληλα. Επίσης, από τα ευρήματα φάνηκε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

αντιμετώπισε δυσκολίες στην σύγκριση δύο επιφανειών μέσω εκτίμησης και μέτρησης 

με τη χρήση των βοηθητικών μέσων.    

Η αυξημένη επίδοση στις εκτιμήσεις όταν αυτές εκφράζονται με άτυπες παρά 

με τυπικές μονάδες μέτρησης παρατηρήθηκε στην έρευνα των Δεσλή και Γιακουμή 

(2015). Σκοπός της έρευνάς τους ήταν να μελετήσουν την επίδοση και τις στρατηγικές 

που χρησιμοποιούν οι μαθητές της Γ’ και Ε’ δημοτικού στην εκτίμηση μέτρησης 

μήκους. Πραγματοποιήθηκαν δομημένες ατομικές συνεντεύξεις  με τη χρήση έργων 

που το καθένα αφορούσε επιμέρους κατηγορίες εκτιμήσεων μέτρησης μήκους και, 

συγκεκριμένα, τον προσανατολισμό των αντικειμένων, τις χωρικές διαστάσεις, τις 

αναπαραστάσεις των μαθητών και τις οπτικές παρεμβολές. Η στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων που πραγματοποιήθηκε έδειξε συνολικά χαμηλές επιδόσεις των μαθητών 

στα έργα εκτίμησης. Επιπρόσθετα, οι μαθητές παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα 

στις εκτιμήσεις που σχετίζονταν με τις άτυπες μονάδες μέτρησης σε σχέση με τις 

εκτιμήσεις με εκατοστά. Αναφορικά με τις στρατηγικές εκτίμησης οι μαθητές φάνηκε 

να προτιμούν περισσότερο τη στρατηγική της νοερής καταμέτρησης και τη στρατηγική 

των σημείων αναφοράς. Τέλος, οι ερευνήτριες μελετώντας την σχέση ανάμεσα στην 

επίδοση και την ηλικία , καταλήγουν ότι όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο βελτιώνεται η 

ικανότητα εκτίμησης μέτρησης του μήκους. Το εύρημα αυτό δεν επιβεβαιώνεται από 

τους Forrester, Latham και Shire (1990) οι οποίοι βρήκαν ότι με την αύξηση της ηλικίας 

δεν αυξάνονται οι επιδόσεις στην εκτίμηση μέτρησης.  

Οι Jones και  Rowsey (1990) μελέτησαν τις επιδόσεις μαθητών πρώτης 

γυμνασίου στην Αμερική σε έργα εκτίμησης μέτρησης μήκους και βάρους. Σκοπός της 

έρευνάς τους ήταν να εξετάσουν εάν η διδασκαλία της εκτίμησης ενισχύει την 

ικανότητα εκτίμησης μέτρησης μήκους και βάρους. Αρχικά όλοι οι μαθητές 

εξετάστηκαν σε έργα εκτίμησης μήκους και βάρους. Στη συνέχεια οι 463 μαθητές 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, στη μία ομάδα πραγματοποιήθηκε διδακτική παρέμβαση 

μίας εβδομάδας με δραστηριότητες που εστίαζαν στην ανάπτυξη της ικανότητας 

εκτίμησης των μαθητών, ενώ στην άλλη ομάδα δεν έγινε καμία παρέμβαση. Έπειτα, οι 

μαθητές και των δύο ομάδων απάντησαν σε ερωτήσεις εκτίμησης μέτρησης όγκου και 

μήκους (π.χ.: «Πόσο ζυγίζει μία μπάλα του τένις;», «Πόσο ζυγίζει ένα μπουκάλι 
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γάλα;», «Πόσα εκατοστά χωρίζουν την έδρα από το πάτωμα;» «Τι μήκος έχει αυτό το 

μολύβι;») σύντομης απάντησης. Οι μαθητές κλήθηκαν να  απαντήσουν στις ερωτήσεις 

εκτίμησης μέτρησης μήκους και βάρους αμέσως μετά τη διδακτική παρέμβαση. Η 

ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως δεν υπήρξε σημαντική αύξηση των επιδόσεων των 

μαθητών στους οποίους πραγματοποιήθηκε η διδακτική παρέμβαση. Ωστόσο, μετά 

από πέντε βδομάδες, όταν επαναλήφθηκε το τεστ με παρόμοιες ερωτήσεις εκτίμησης 

οι μαθητές που ανήκαν στην ομάδα που πραγματοποιήθηκε η διδακτική παρέμβαση 

παρουσίασαν υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τους μαθητές που ανήκαν στην ομάδα 

χωρίς διδακτική παρέμβαση.  

Σε ένα μικρό δείγμα μαθητών γυμνασίου στην Αμερική οι Jones, Taylor και 

Broadwell (2009) εξέτασαν τη διδασκαλία με τη χρήση του ανθρώπινου σώματος ως 

σημείου αναφοράς και εργαλείου μέτρησης στην πραγματοποίηση εκτιμήσεων. 

Μελέτησαν, λοιπόν, την επίδραση της χρήσης του σώματος και αν αυτή σχετίζεται με 

την ακρίβεια των εκτιμήσεων γραμμικής μέτρησης. Πραγματοποίησαν τεστ πριν από 

τη διδακτική παρέμβαση όσο και μετά που περιλάμβαναν εκτιμήσεις μήκους ενός 

ορατού αντικειμένου με και χωρίς δυνατότητα επαφής, εκτιμήσεις μήκους μεγάλων 

αντικειμένων, εκτιμήσεις αποστάσεων που μπορούν να διανύσουν οι μαθητές καθώς 

και εκτιμήσεις μήκους στις οποίες οι μαθητές χρησιμοποιούν το σώμα τους ως 

εργαλείο μέτρησης. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η χρήση του σώματος ως 

εργαλείου μέτρησης είχε χαρακτηριστική επίδραση στην ακρίβεια των εκτιμήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι τα έργα εκτίμησης μήκους 

ενισχύουν την κατανόηση της έννοιας του μήκους και υποστηρίζουν πως μέσω 

κατάλληλης καθοδήγησης από τους εκπαιδευτικούς για τη χρήση του σώματος ως 

εργαλείου μέτρησης οι μαθητές μελλοντικά μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά στην 

ικανότητα εκτίμησης και μέτρησης.  

Το ενδιαφέρον τους για τις εκτιμήσεις μέτρησης μήκους σε μαθητές γυμνασίου 

έδειξαν οι Jones et al. (2012), οι οποίοι εξέτασαν την ακρίβεια εκτίμησης μέτρησης 

γραμμικών αποστάσεων μέσα από διαφορετικά πλαίσια και διαφορετικές μονάδες 

μέτρησης. Σχεδίασαν οκτώ έργα, καθένα από τα οποία αφορούσε επιμέρους 

κατηγορίες εκτιμήσεων μέτρησης μήκους και, συγκεκριμένα, τον προσανατολισμό του 

αντικειμένου, την επίδραση της αφής, την οπτική παρεμβολή και την επίδραση της 

χωρικής διάστασης. Προκειμένου να ελέγξουν την επίδραση των μονάδων μέτρησης, 

οι εκτιμήσεις έπρεπε να πραγματοποιηθούν σε τρεις διαφορετικές μονάδες μέτρησης 

(εκατοστά, ίντσες, άτυπες μονάδες). Βρέθηκε ότι οι μαθητές αντιμετώπισαν δυσκολίες 

στην πραγματοποίηση επιτυχών εκτιμήσεων μήκους, ενώ φάνηκε να επηρεάζεται η 
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ακρίβεια των εκτιμήσεων από το είδος των μονάδων μέτρησης με τις άτυπες μονάδες 

μέτρησης (π.χ.: μήκος οδοντογλυφίδας) να την ενισχύουν σε σχέση με τις τυπικές 

μονάδες (π.χ.: εκατοστά, ίντσες). 

Στην έρευνά τους οι Joram, Gabriele, Bertheau, Gelman και Subrahmanyam 

(2005) διερεύνησαν τα σημεία αναφοράς, τις στρατηγικές μέτρησης και τη σχέση που 

έχουν με την ακρίβεια των εκτιμήσεων μέτρησης μήκους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές 

της τρίτης τάξης δημοτικού των Η.Π.Α. χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: οι μαθητές της 

πρώτης ομάδας διδάχθηκαν τη στρατηγική της δοκιμής και του ελέγχου (guess & 

check) και της δεύτερης ομάδας διδάχθηκαν τη στρατηγική των σημείων αναφοράς 

(benchmark). Η διδασκαλία της δοκιμής και ελέγχου χρησιμοποιήθηκε προκειμένου η 

πρώτη ομάδα να λειτουργήσει στην έρευνα ως ομάδα ελέγχου. Η έρευνα ακολούθησε 

τον σχεδιασμό προεξέταση – παρέμβαση – μεταεξέταση, ενώ πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις πριν και μετά την παρέμβαση. Η προεξέταση και η μεταεξέταση 

περιλάμβανε έργα εκτίμησης μήκους, ύψους και πλάτους οικείων αντικειμένων για τα 

παιδιά (π.χ.: «εκτιμήστε το ύψος της πόρτας»). Τα αποτελέσματα των έργων της 

προεξέτασης κατέδειξαν ότι οι μαθητές αφενός δεν χρησιμοποιούν αυθόρμητα τη 

στρατηγική των σημείων αναφοράς, και αφετέρου δεν έχουν αναπτύξει ακριβείς 

αναπαραστάσεις των σημείων αναφοράς. Όσοι μαθητές πραγματοποίησαν εκτιμήσεις 

με τη χρήση της στρατηγικής των σημείων αναφοράς οδηγήθηκαν σε πιο ακριβείς 

εκτιμήσεις μέτρησης σε σχέση με τους υπολοίπους. Τέλος, οι ερευνητές καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι τα σημεία αναφοράς, λόγω του ότι είναι αντικείμενα οικεία προς 

τους μαθητές, ενδέχεται να είναι χρησιμότερα σε σύγκριση με τις τυπικές μονάδες 

μέτρησης. 

Τα σημεία αναφοράς που χρησιμοποιούνται στις εκτιμήσεις μέτρησης 

εξέτασαν και οι Gooya, Khosroshahi και Teppo (2011), αυτή τη φορά όμως στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκτός από τα σημεία αναφοράς, οι ερευνητές εξέτασαν 

την επίδοση και τις στρατηγικές εκτίμησης σε καταστάσεις εκτίμησης μέτρησης 

μήκους και εμβαδού. Οι 10 συμμετέχουσες μαθήτριες (15-16 χρόνων) προέρχονταν 

από λύκεια χαρισματικών κοριτσιών στο Ιράν οι οποίες κλήθηκαν, μέσω 

συνεντεύξεων, να απαντήσουν σε ερωτήσεις εκτίμησης μήκους (π.χ.: «Πόσο ύψος έχει 

το πεύκο στην αυλή του σχολείου;») καθώς και εκτίμησης εμβαδού (π.χ.: «Τι εμβαδόν 

έχει η αυλή του σχολείου;»). Τα αντικείμενα που ζητήθηκε να εκτιμήσουν οι 

συμμετέχουσες ήταν είτε μέσα στην σχολική τάξη (π.χ.: πίνακας της τάξης) είτε έξω 

από αυτήν (π.χ.: ύψος του σχολικού κτιρίου). Οι στρατηγικές εκτίμησης των παιδιών 

ταξινομήθηκαν σε πέντε κατηγορίες: 1) εκτίμηση που στηρίζεται στην προηγούμενη 
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γνώση, 2) εκτίμηση που βασίζεται στη νοερή καταμέτρηση, δηλαδή νοερή χρήση της 

εικόνας ενός μέτρου και επανάληψή του για την κάλυψη του ζητούμενου αντικειμένου, 

3) εκτίμηση που στηρίζεται στη σύγκριση του ζητούμενου αντικειμένου με ένα σημείο 

αναφοράς (π.χ.: δέντρο στην αυλή του σχολείου), 4) εκτίμηση που στηρίζεται σε 

προσωπικό σημείο αναφοράς της συμμετέχουσας (π.χ.: παλάμη του χεριού της ή το 

ύψος της) και 5) εκτίμηση που συνδυάζει 2 ή 3 από τις παραπάνω κατηγορίες. Η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι συνολικά οι επιδόσεις στις εκτιμήσεις 

μέτρησης ήταν χαμηλές. Οι μισές μαθήτριες απέτυχαν στα έργα εκτίμησης μήκους, 

ενώ μόνο μία απάντησε σωστά στο έργο εκτίμησης εμβαδού. Oι ερευνητές καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια σύνθετη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην προσωπική 

προτίμηση των μαθητριών και της στρατηγικής εκτίμησης που βασίζεται στα σημεία 

αναφοράς. Η προτίμηση αυτή διαδραματίζει ισχυρό ρόλο στην προσέγγιση και στην 

πραγματοποίηση της εκτίμησης μέτρησης, καθώς εξαρτάται από την προηγούμενη 

γνώση και από το πλαίσιο (εντός ή εκτός τάξης) στο οποίο διαδραματίζεται η 

ζητούμενη εκτίμηση. Συγκεκριμένα, αν και οι δοκιμασίες εκτίμησης που διεξήχθησαν 

στον προαύλιο χώρο του σχολείου ήταν οι μοναδικές περιπτώσεις στις οποίες οι 

μαθήτριες χρησιμοποίησαν ένα μείγμα δύο διαφορετικών σημείων αναφοράς για τις 

εκτιμήσεις τους, τα αποτελέσματα έδειξαν περισσότερο επιτυχείς εκτιμήσεις στις 

δοκιμασίες εντός τάξης. 

Οι Curry και Outhred (2005) διερεύνησαν την εκτίμηση μέτρησης του όγκου 

και του εμβαδού καθώς και τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτές τις δύο έννοιες σε μαθητές 

πρώτης έως και τετάρτης δημοτικού στην Αυστραλία. Πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις στις οποίες δόθηκαν έργα εκτίμησης μέτρησης όγκου με διακριτές 

ποσότητες («Πόσοι κύβοι χρειάζονται για να γεμίσει το εσωτερικό του κουτιού;») και 

μη διακριτές ποσότητες (Ο ερευνητής γέμιζε ένα φλιτζάνι με ρύζι και το έριχνε σε ένα 

βάζο, έπειτα ρωτούσε το μαθητή πόσα τέτοια φλιτζάνια χωράνε στο βάζο ώστε να 

γεμίσει τελείως). Τα αποτελέσματα έδειξαν αυξημένη επίδοση στις εκτιμήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν μη διακριτές μονάδες (φλιτζάνι με ρύζι) για όλες τις ηλικιακές 

ομάδες. Αντιθέτως, στις δοκιμασίες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν διακριτές 

ποσότητες (ξύλινα κυβάκια) οι μαθητές της πρώτης και της δευτέρας τάξης 

αντιμετώπισαν δυσκολίες τόσο στην εκτίμηση του όγκου όσο και στη μέτρησή του.  Οι 

επιδόσεις τους ήταν χαμηλότερες από αυτές των μαθητών της τρίτης και τετάρτης 

τάξης που φάνηκε να μην επηρεάζονται από το είδος της ποσότητας. Οι ερευνητές 

συμπεραίνουν ότι, ενώ μαθητές αναπτύσσουν την έννοια του εμβαδού μέχρι την 

τετάρτη δημοτικού, αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει με την έννοια του όγκου. Αυτό, 
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ενδεχομένως, οφείλεται είτε στην περιορισμένη διδασκαλία της έννοιας από τους 

εκπαιδευτικούς, είτε στην απουσία εξοικείωση των μαθητών σε δραστηριότητες 

μέτρησης όγκου. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η ικανότητα μέτρησης του εμβαδού από 

τους μαθητές είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν 

μετρήσεις όγκου και προτείνουν να δοθεί έμφαση σε αυτή τη σχέση.  

Τις επιδόσεις των μαθητών μικρότερων τάξεων, Α’, Β’ και Γ’ δημοτικού, στην 

εκτίμηση μέτρησης μήκους, εμβαδού και όγκου μελέτησαν οι Forrester, Latham και 

Shire (1990) στην Αγγλία. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν έργα εκτίμησης μήκους, 

εμβαδού και όγκου. Τα έργα εκτίμησης μήκους περιείχαν άτυπες μονάδες μέτρησης 

όπως βήματα, άλματα καθώς και το ίδιο το σώμα του κάθε μαθητή. Ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: «Πόσα βήματα, άλματα ή σώματα 

(αν ξαπλώσουν κάτω) θα χρειαστείτε  για να φτάσετε στην πόρτα της τάξης;». Τα έργα 

εκτίμησης εμβαδού αποτελούνταν από δύο μεγάλα και δύο μικρά χαρτιά ορθογώνιου 

και τριγωνικού σχήματος. Για το μέγεθος αυτό έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

όπως: «πόσα τετραγωνάκια χρειάζονται για να καλυφθεί η μεγάλη τετράγωνη 

επιφάνεια» ή «πόσα μικρά τριγωνάκια χρειάζονται για να καλυφθεί η μεγάλη τρίγωνη 

επιφάνεια;». To έργο εκτίμησης όγκου περιλάμβανε ένα κουτί και ένα μικρό κυβάκι 

και ζητούσε από τους μαθητές να απαντήσουν: «Πόσα κυβάκια χωράνε μέσα στο 

κουτί;».  Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλές επιδόσεις εκτίμησης και στα τρία μεγέθη. 

Στα έργα εκτίμησης μήκους τα παιδιά παρουσίασαν εκτιμήσεις πολύ χαμηλότερες των 

ακριβών μετρήσεων, ενώ αντιθέτως στα έργα εκτίμησης εμβαδού και όγκου τα παιδιά 

εκτίμησαν προς τα πάνω (υπερεκτίμησαν). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα για 

το έργο που περιλάμβανε εκτιμήσεις όγκου. Σύμφωνα με τους ερευνητές ήταν το μόνο 

έργο στο οποίο η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δυσκολεύτηκε σημαντικά στην 

πραγματοποίηση των εκτιμήσεων. Τέλος, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με την αύξηση 

της ηλικίας δεν αυξάνονται οι επιδόσεις στην εκτίμηση μέτρησης μεγεθών. 

 

 

1.3.5. Η θέση των εκτιμήσεων στα σχολικά εγχειρίδια των 

μαθηματικών του δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα  

Η υπολογιστική εκτίμηση εμφανίζεται στα εγχειρίδια των μαθηματικών των 

περισσότερων τάξεων του δημοτικού (π.χ.: βλ. Εικ. 1,2,3). Αντιθέτως, παρατηρούνται 

ελάχιστες αναφορές στις εκτιμήσεις πληθικότητας (π.χ.: βλ. Εικ. 4) και τις εκτιμήσεις 
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μέτρησης (π.χ.: βλ. Εικ. 5, 6). Φαίνεται πως οι μαθητές σπάνια καλούνται να 

εκτιμήσουν το πλήθος συγκεκριμένων στοιχείων (εκτίμηση πληθικότητας) ή το 

αποτέλεσμα μιας μέτρησης προτού την πραγματοποιήσουν (εκτίμηση μέτρησης), διότι 

επικεντρώνονται στην εύρεση της ακριβούς απάντησης (Roth & Roychoudhury, 1993, 

στο Jones et al., 2012).  

 

 

 
 

Εικόνα 1: Δραστηριότητα υπολογιστικής εκτίμησης σε πολλαπλασιασμούς με 

τριψήφιους αριθμούς (Τετράδιο εργασιών Δ’ δημοτικού, 7η Επανάληψη, σελ. 18) 

 

 

 
 

Εικόνα 2: Δραστηριότητα υπολογιστικής εκτίμησης στο μέσο όρο (Τετράδιο εργασιών 

Ε’ δημοτικού, α’ τεύχος, κεφ. 23, σελ. 63) 
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Εικόνα 3: Δραστηριότητα υπολογιστικής εκτίμησης και διαχείρισης δεκαδικών 

αριθμών (Τετράδιο εργασιών Δ’ δημοτικού, β’ τεύχος, κεφ. 26, σελ. 33) 

 

 

 
 

Εικόνα 4: Δραστηριότητα εκτίμησης πληθικότητας (Βιβλίο μαθητή Β’ Δημοτικού, α’ 

τεύχος, κεφ.5, σελ. 20)  
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Εικόνα 5: Δραστηριότητα εκτίμησης μέτρησης γωνιών (Τετράδιο Εργασιών Ε’ 

Δημοτικού, β’ τεύχος, κεφ.7, σελ. 44)  

 

 
 

Εικόνα 6: Δραστηριότητα εκτίμησης μέτρησης χρόνου (Τετράδιο εργασιών, Δ’ 

δημοτικού, δ’ τεύχος, κεφ. 51, σελ. 28) 

 

 

 

2. Όγκος  

 
2.1.       Η έννοια του όγκου  

Ο όγκος «εκφράζεται με τον αριθμό που προκύπτει από τη σύγκριση του στερεού 

με ένα άλλο το οποίο θεωρούμε μονάδα μέτρησης» (Βιβλίο μαθητή Ε’ Δημοτικού για 

τα μαθηματικά, 2007, σελ. 70). Ο όγκος, σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης, είναι 

το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει μια ρευστή ή αέρια ουσία ή ένα τρισδιάστατο 
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αντικείμενο (¨Volume¨, Oxford Dictionary, n.d.). «Η διεθνής βασική μονάδα μέτρησης 

του όγκου είναι το κυβικό μέτρο (m3), δηλαδή ο όγκος ενός κύβου με πλευρά ένα 

μέτρο» (Μπαμπινιώτης, 2012, σελ. 1.233). Στη μέτρηση του όγκου των ρευστών, η 

συνηθέστερη μονάδα που χρησιμοποιείται είναι το λίτρο (1L =1dm3). Για να 

προσδιορίσουμε τον όγκο ενός αερίου, διοχετεύουμε το αέριο αυτό σε ένα ογκομετρικό 

δοχείο γεμάτο με κάποιο υγρό, συνήθως νερό, και μετράμε τον όγκο του υγρού που 

εκτοπίζεται από το αέριο. Τα στερεά και τα υγρά είναι ασυμπίεστα, δηλαδή διατηρούν 

αμετάβλητο τον όγκο τους, ενώ τα αέρια όταν συμπιέζονται μεταβάλλεται ο όγκος 

τους. 

 

 

2.2.  Κατανόηση της έννοιας του όγκου  

Οι δυσκολίες κατανόησης εμφανίζονται όταν υπάρχει γνωστική σύγκρουση 

ανάμεσα στην προσωπική εικόνα που έχει δημιουργήσει ο μαθητής για μία μαθηματική 

έννοια και στην εικόνα που πηγάζει από τους ορισμούς, τις αποδείξεις και τα 

θεωρήματα (Seah & Horne, 2018). Για παράδειγμα, τα παιδιά αντιλαμβάνονται αρχικά 

τον όγκο σε σχέση με τον χώρο που καταλαμβάνεται από ένα αντικείμενο, παρόλο που 

μπορεί να αναφέρεται και στην ποσότητα που περιέχεται μέσα σε ένα εμβαδόν ή στο 

χώρο που δημιουργείται από την εκτόπιση του νερού σε ένα ογκομετρικό δοχείο (Saiz 

& Figueras, 2009). Τα παιδιά νοηματοδοτούν διάφορες ερμηνείες για τον όγκο μέσα 

από την προσωπική τους εμπειρία και από τις δραστηριότητες που τα ίδια 

πραγματοποιούν (Potari & Spiliotopoulou, 1996).  

Νεότερες έρευνες έδειξαν μεγάλες δυσκολίες στον υπολογισμό του όγκου. Για 

παράδειγμα,  οι Tan Sisman και Aksu (2016) μελέτησαν μαθητές έκτης δημοτικού στην 

Τουρκία με σκοπό να αναδείξουν τα λάθη και τις παρανοήσεις των μαθητών σε 

δραστηριότητες μέτρησης όγκου και χωρητικότητας. Στους συμμετέχοντες υπέβαλαν 

16 ερωτήσεις, οι μισές από τις οποίες εξέταζαν την εννοιολογική γνώση των μαθητών, 

ενώ οι άλλες μισές τη διαδικαστική γνώση αυτών. Για παράδειγμα, σχετικά με τη 

διαδικαστική γνώση, παρουσιαζόταν ένα σχήμα με ορατές τις μονάδες όγκου και οι 

μαθητές έπρεπε να βρουν τον όγκο του, ενώ για την εννοιολογική γνώση δινόταν ένα 

πρίσμα και έπρεπε να αιτιολογήσουν πως μπορεί να βρεθεί ο όγκος του. Τα ευρήματα 

έδειξαν πως οι μαθητές αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση του 

αλγόριθμου του όγκου (μήκος επί πλάτος επί ύψος). Το 26% αυτών εκτέλεσε σωστά 



 36 

τον αλγόριθμο, ενώ αρκετοί μαθητές πολλαπλασίαζαν μόνο δύο από τις διαστάσεις ή 

πρόσθεταν και τις τρεις. Η επιφανειακή εννοιολογική κατανόηση του όγκου φάνηκε 

από τη δυσκολία στην επίλυση και αιτιολόγηση των δοκιμασιών εννοιολογικής γνώσης 

αναφορικά με τον όγκο, με 93,5% των συμμετεχόντων να μην μπορεί να εξηγήσει τον 

τρόπο εύρεσης του όγκου του πρίσματος. 

Η Saiz (2003) μελέτησε την κατανόηση της έννοιας του όγκου σε εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Μεξικό. Οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και συμμετείχαν σε συζητήσεις με θεματολογία που 

αφορούσε τα αντικείμενα που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι μπορούν να μετρήσουν 

τον όγκο τους, τη διαδικασία που ακολουθούν όταν μετρούν ή συγκρίνουν όγκους 

καθώς και τις πεποιθήσεις τους για την έννοια του όγκου (π.χ.: «Τι σημαίνει όγκος για 

εσάς;»). Ανάμεσα στα κυριότερα ευρήματα ήταν πως οι εκπαιδευτικοί λανθασμένα 

θεωρούν ότι, όταν δύο σώματα έχουν ίδιο εμβαδόν, τότε έχουν και ίδιο όγκο. 

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να υπολογίσουν τον όγκο αντικειμένων 

που έχουν διαφορετικό σχήμα από τα συνηθισμένα (πρίσμα, πυραμίδα, κύλινδρος, 

κύβος), ενώ παράλληλα θεωρούν ότι μερικά αντικείμενα, επειδή είναι λεπτά (π.χ.: ένα 

μαντίλι ή ένα φύλλο χαρτί), δεν έχουν όγκο παρά μόνο εμβαδόν.  

Η χαμηλή επίδοση στην κατανόηση του όγκου αντικατοπτρίζεται και στα 

αποτελέσματα των Δανίλη και Χρήστου (2011), οι οποίοι εξέτασαν το επίπεδο 

κατανόησης Ελλήνων μαθητών γυμνασίου (Β’ και Γ’) και λυκείου (Α’ και Β’) σχετικά 

με τη μάζα, τον όγκο και την πυκνότητα). Στους συμμετέχοντες δόθηκαν ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής με παραπάνω από μία σωστή απάντηση (π.χ.: «Διάλεξε τα 

τετράγωνα του πλέγματος που δείχνουν αντικείμενα με όγκο 8 cm3» ή «Ποια 

αντικείμενα που υπάρχουν στα τετράγωνα A, Γ και Θ έχουν την ίδια μάζα;»). Βρέθηκε 

ότι οι μαθητές δυσκολεύονται με την έννοια του όγκου καθώς και με τη διατήρησή του. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 60%  των μαθητών όλων των ηλικιών δεν 

απάντησε καθόλου στην ερώτηση για τον υπολογισμό του όγκου, ενώ όσοι έδωσαν 

απάντηση φάνηκε ότι βασίστηκαν κυρίως στον αλγόριθμο (μήκος x πλάτος x ύψος). 

Συμπερασματικά, οι ερευνητές καταλήγουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών φεύγει 

από το σχολείο χωρίς να έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες της μάζας, του όγκου και 

της πυκνότητας. Τέλος, κρίνουν επιτακτική την αλλαγή και τον επανασχεδιασμό των 

προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα. 
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2.3. Έρευνες στη διδασκαλία του όγκου 

Οι Bilbo και Milkent (1978) συνέκριναν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στη 

διδασκαλία της έννοιας του όγκου σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς τους οποίους 

χώρισαν σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα η σειρά παρουσίασης των εννοιών 

περιλάμβανε αρχικά τη διδασκαλία του μήκους, έπειτα του εμβαδού και τελευταία του 

όγκου, με έμφαση στις υπολογιστικές δεξιότητες. Η δεύτερη ομάδα ακολούθησε 

διαφορετική σειρά παρουσίασης των εννοιών με διδασκαλία του όγκου, χωρίς 

αναφορά στο μήκος και το εμβαδόν. Δόθηκαν στους μαθητές ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής, που αφορούσαν υπολογισμούς μέτρησης όγκων διαφόρων στερεών και 

δοχείων, καθώς και ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στην αξιολόγηση της ικανότητας 

των μαθητών στη μέτρηση με τη χρήση μονάδων όγκου. Τα ευρήματα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι μαθητές της ομάδας που διδάχθηκαν πρώτα τον όγκο ήταν περισσότερο 

αποτελεσματικοί όσον αφορά την ανάπτυξη της κατανόησης της μέτρησης σε σχέση 

με την ομάδα που ακολούθησε τη συνηθισμένη σειρά παρουσίασης των εννοιών.  

Τα ευρήματα της προηγούμενης έρευνας επιβεβαιώθηκαν από τους Gabel και 

Enochs (1987) μόνο αναφορικά με τα άτομα που διαθέτουν χαμηλή χωρική ικανότητα. 

Συγκεκριμένα, σκοπός της έρευνάς τους ήταν να εξετάσουν την οπτική και χωρική 

ικανότητα (visual and spatial ability) των μελλοντικών εκπαιδευτικών και να βρουν 

ποια είναι η καλύτερη διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία του όγκου. Οι 

ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: η μία ακολούθησε τη 

συνηθισμένη προσέγγιση διδασκαλίας, δηλαδή πρώτα διδασκαλία του εμβαδού και 

μετά του όγκου, ενώ στη δεύτερη ομάδα πρώτα διδάχθηκε ο όγκος και μετά το 

εμβαδόν. Ακολούθησε διδακτική παρέμβαση που περιλάμβανε δίωρη ενασχόληση των 

μαθητών με δραστηριότητες εκτίμησης και μέτρησης όγκων διαφόρων γεωμετρικών 

σχημάτων καθώς και μέτρηση όγκων με χρήση κυβογραμμάτων. Το έργο που δόθηκε 

στους μαθητές ήταν παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποίησαν οι Bilbo και Milkent 

(1978) και περιλάμβανε δοκιμασίες υπολογισμού όγκων και δοκιμασίες πολλαπλής 

επιλογής. Βρέθηκε πως η διδασκαλία σε σειρά, δηλαδή πρώτα του μήκους, έπειτα του 

εμβαδού και τέλος του όγκου («volume last») ευνοεί περισσότερο τους φοιτητές με 

υψηλή οπτική και χωρική ικανότητα. Αντιθέτως, στους φοιτητές με χαμηλή οπτική και 

χωρική ικανότητα καλύτερα αποτελέσματα προσφέρει η διδασκαλία που ξεκινά με τον 

όγκο («volume first»), διότι οι φοιτητές δεν χρειάζεται να οπτικοποιήσουν τον όγκο ως 

το μέγεθος που παράγεται από τον πολλαπλασιασμό του εμβαδού με το ύψος. 
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Οι ίδιοι ερευνητές μελέτησαν, επίσης, την εννοιολογική κατανόηση του όγκου 

125 μελλοντικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (98% γυναίκες) στην 

Αμερική (Enochs & Gabel, 1984). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με 

δύο τρόπους: μέσω ενός έργου που περιλάμβανε δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής και 

μέσω συνεντεύξεων. Το έργο που δόθηκε στους συμμετέχοντες περιλάμβανε ένα 

σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου με γνωστές τις διαστάσεις του και 11 προτάσεις 

σχετικές με την κατανόηση του όγκου του σχήματος. Οι ερευνητές ζήτησαν από τους 

συμμετέχοντες να χαρακτηρίσουν κάθε πρόταση ξεχωριστά αν είναι σωστή, 

λανθασμένη ή ανεπαρκής (π.χ. «Για να υπολογίσεις τον όγκο του σχήματος, θα πρέπει 

να μετρήσεις τον όγκο του νερού που απαιτείται για να γεμίσει μέχρι πάνω»). Τα 

ευρήματα έδειξαν πως οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία στην 

κατανόηση της έννοιας του όγκου και δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν την επιφάνεια 

από τον όγκο. Τέλος, οι ερευνητές προτείνουν πως η διδασκαλία αρχικά με άμεση 

προσέγγιση της έννοιας του όγκου και έπειτα με παρουσίαση του αλγόριθμου (μήκος 

x πλάτος x ύψος) μεγιστοποιεί την κατανόηση της έννοιας από τους συμμετέχοντες. 

 

2.4. Η θέση της έννοιας του όγκου στα σχολικά εγχειρίδια του 

δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα 

Oι Klopfer, Champagne και Chaiklin (1992, στο Potari & Spiliotopoulou, 1996) 

προτείναν στο μάθημα της φυσικής να εκτίθενται οι μαθητές σε παραδείγματα που 

παρουσιάζουν διαφορετικές καταστάσεις, μέσα στις οποίες χρησιμοποιούνται 

διαφορετικές ερμηνείες μιας έννοιας με σκοπό να αναπτύξουν επαρκή κατανόηση της 

κάθε ερμηνείας. Έτσι, θα μπορέσουν τα παιδιά να ταιριάξουν κατάλληλα τις ερμηνείες 

με τις καταστάσεις και θα έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν οι μαθητές μία 

ολοκληρωμένη εικόνα για την έννοια του όγκου. Οι Mcbride και Silverman (1991) 

θεωρούν πως η πρώτη εισαγωγή στην έννοια του όγκου στο δημοτικό σχολείο θα 

πρέπει να συνδυάζει τη μαθηματική αλλά και τη φυσική διάσταση της έννοιας. Τέλος, 

οι Enochs και Gabel (1984) σημειώνουν πως για να διδαχτεί η έννοια του όγκου στο 

σχολείο, πρέπει πρώτα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να την έχουν κατανοήσει. Διαφορετικά, 

ο όγκος θα παρουσιαστεί στα παιδιά μόνο ως μνημονικός κανόνας (μήκος x πλάτος x 

ύψος) και όχι ως ολοκληρωμένη έννοια.  

Ο όγκος εισάγεται πρώτη φορά στο ελληνικό σχολείο στο σχολικό εγχειρίδιο 

των μαθηματικών της Δ’ τάξης με τον όρο χωρητικότητα (Βαμβακούση, Καργιωτάκης, 
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Μπομποτίνου, Σαΐτης, 2007). Το κεφάλαιο 54, «Μαθαίνω για την χωρητικότητα», έχει 

ως διδακτικούς στόχους την εμπειρική προσέγγιση της έννοιας της χωρητικότητας και 

τη γνωριμία των παιδιών με τις τυπικές και άτυπες μονάδες μέτρησης του όγκου 

(Βιβλίο Δασκάλου, Βαμβακούση κ.α., 2007). Επιπλέον περιλαμβάνει δραστηριότητες 

με στόχο τα παιδιά να είναι ικανά α) να αναγνωρίζουν το λίτρο και το χιλιοστόλιτρο 

ως μονάδες μέτρησης όγκου και β) να συγκρίνουν τη χωρητικότητα διαφορετικών 

συσκευασιών. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ερώτηση αφόρμησης του κεφαλαίου, 

παρουσιάζεται μία εικόνα με τέσσερα παιδάκια, τα οποία μεταφέρουν όλο τον χυμό 

του κουτιού τους σε ποτήρια διαφορετικού σχήματος και μεγέθους. Ζητείται από τους 

μαθητές να εκτιμήσουν ποιο ποτήρι έχει περισσότερο χυμό καθώς και ποιο χωράει πιο 

πολύ χυμό από αυτά που απεικονίζονται (βλ. Εικ. 1α).  

 

 

 
 

Εικόνα 1α: Ερώτηση αφόρμησης για την έννοια της χωρητικότητας (Βιβλίο Μαθητή 

Μαθηματικών της Δ’ δημοτικού, κεφ. 54, σελ. 134) 

 
 

Παράλληλα στο τετράδιο εργασιών (Βιβλίο Δασκάλου, Βαμβακούση κ.α., 

2007), το αντίστοιχο κεφάλαιο περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες ζητούν από 

τους μαθητές να υπολογίσουν τη χωρητικότητα αντικειμένων και να συγκρίνουν τιμές 

προϊόντων για να αποφασίσουν την πιο συμφέρουσα αγορά. Ενδεικτικά, παρατίθενται 

μερικά παραδείγματα των δραστηριοτήτων στην Εικόνα 1β. 

Στο μάθημα της φυσικής στις αρχές της πέμπτης τάξης (Αποστολάκης, 

Παναγοπούλου, Σάββας, Τσαγλιώτης, Πανταζής, Σωτηρίου, Τόλιας, Τσαγκογέωργα, 

Καλκάνης, 2009) μαζί με τη μάζα και την πυκνότητα, επανεμφανίζεται η έννοια του 

όγκου. Στο πρώτο κεφάλαιο «Υλικά Σώματα» και συγκεκριμένα στις ιδιότητες των 

υλικών σωμάτων εισάγεται ο όγκος ως ο χώρος που καταλαμβάνεται από ένα σώμα 
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(βλ. Εικ. 2α). Έπειτα, το σχολικό εγχειρίδιο ορίζει τη μονάδα μέτρησης του όγκου 

(κυβικό μέτρο m3) και τις υποδιαιρέσεις της (cm3, L, ml). Επιπλέον, αναφέρεται 

συνοπτικά η διαδικασία που ακολουθείται για να υπολογιστεί ο όγκος ενός σώματος 

και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του όγκου των στερεών, των υγρών και των 

αερίων. Τέλος, εμφανίζεται ο ορισμός στο κλείσιμο του κεφαλαίου στο «Γλωσσάρι» 

και στο «Με μια ματιά» (βλ. Εικ. 2β).  
 
 

 
 

Εικόνα 1β: Δραστηριότητες εκτίμησης της χωρητικότητας και σύγκρισης τιμών 

προϊόντων ανάλογα με την χωρητικότητά τους (Τετράδιο εργασιών Μαθηματικών της 

Δ’ δημοτικού, δ’ τεύχος, κεφ. 54, σελ. 36-37)  
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Εικόνα 2α: Η έννοια του όγκου στη Φυσική της Ε’ τάξης (Βιβλίο μαθητή Φυσικής, 

κεφ. «Οι ιδιότητες των υλικών σωμάτων», σελ. 16) 

 

 
 

Εικόνα 2β: Ο ορισμός του όγκου (Βιβλίο μαθητή Φυσικής της Ε’ Δημοτικού, κεφ. «Οι 

ιδιότητες των υλικών σωμάτων», σελ. 17) 

 

Παράλληλα με το βιβλίο του μαθητή, στο τετράδιο εργασιών της ίδιας τάξης 

περιλαμβάνεται ένα φύλλο εργασιών για τον όγκο (Αποστολάκης κ.α., 2009). Το 

φύλλο εργασιών ξεκινά με μία ερώτηση εκτίμησης της μέτρησης του όγκου σε ένα 

πορτ-μπαγκάζ αυτοκινήτου (βλ. Εικ. 2γ) και συνεχίζει με πειραματικές δραστηριότητες 

(βλ. Εικ. 2δ) που αφορούν: α) τη μέτρηση του όγκου διαφόρων σωμάτων, β) συγκρίσεις 

όγκων διαφόρων σωμάτων και γ) εξοικείωση των μαθητών με τις μονάδες μέτρησης 

του όγκου. Επιπρόσθετα, από τους μαθητές ζητείται να διατυπώσουν το συμπέρασμα 

που παρατήρησαν από την υλοποίηση των δύο πειραμάτων. Τέλος, παρατίθενται τρεις 

εργασίες για το σπίτι (βλ. Εικ. 2ε) με σκοπό την εμπέδωση της διαδικασίας της 
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ογκομέτρησης, τη σύνδεση της έννοιας του όγκου με την καθημερινή ζωή και την 

κατανόηση των μονάδων μέτρησης του όγκου από τους μαθητές. Συγκριμένα, ζητείται 

από τους μαθητές να υπολογίσουν τον όγκο ενός βυθισμένου, μέσα σε ογκομετρικό 

δοχείο, σώματος, να παρατηρήσουν μία αντλία βενζίνης αναγνωρίζοντας ότι αυτή 

μετρά τον όγκο της βενζίνης καθώς και να βάλουν σε σειρά (αύξουσα ή φθίνουσα) 

διάφορα δοχεία ανάλογα με τον όγκο τους.   

 

 
 

Εικόνα 2γ: Ερώτηση εκτίμησης μέτρησης του όγκου (Τετράδιο εργασιών Φυσικής της 

Ε’ Δημοτικού, κεφ. «Υλικά σώματα», σελ. 20) 

 

 
 

Εικόνα 2δ: Πειραματικές δραστηριότητες στον υπολογισμό του όγκου (Τετράδιο 

εργασιών Φυσικής της Ε’ Δημοτικού, κεφ. «Υλικά σώματα», σελ. 20-21) 
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Εικόνα 2δ: Πειραματικές δραστηριότητες στον υπολογισμό του όγκου (Τετράδιο 

εργασιών Φυσικής της Ε’ Δημοτικού, κεφ. «Υλικά σώματα», σελ. 20-21) 

 

 
 

Εικόνα 2ε: Εργασίες εμπέδωσης του όγκου (Τετράδιο εργασιών Φυσικής της Ε’ 

Δημοτικού, κεφ. «Υλικά σώματα», σελ. 22) 
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Ο όγκος εισάγεται στα μαθηματικά της πέμπτης δημοτικού πολύ αργότερα, 

προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, στην τελευταία ενότητα (Βρυώνης, Δουκάκης, 

Καρακώστα, Μπαραλής, Σταύρου, 2018). Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο με τίτλο 

«Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος», εμφανίζεται η έννοια του όγκου (βλ. Εικ. 3α). Εκτός 

του ορισμού παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού της ακριβούς μέτρησης του όγκου, 

ενώ  υπάρχουν και παραδείγματα που δείχνουν ότι ο όγκος είναι ίσος με το γινόμενο 

του μήκους με το πλάτος και το ύψος. Τέλος, ακολουθεί εφαρμογή για τον υπολογισμο 

του όγκου ενός γεωμετρικού στερεού (βλ. Εικ. 3β). Συμπερασματικά, το κεφάλαιο 

αυτό, σύμφωνα με το βιβλίο του δασκάλου, αναμένει από τους μαθητές «να 

υπολογίζουν σωστά το πλήθος των κύβων διάφορων (ορθογώνιων) κατασκευών και να 

αναλύουν επιτυχώς στερεά σε δομικές μονάδες (κύβους)» (Βρυώνης κ.α., 2018, σελ. 

161). 
 

 

 
 

Εικόνα 3α: Η έννοια του όγκου στο σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών της Ε’ τάξης 

(Βιβλίο μαθητή Μαθηματικών της Ε’ Δημοτικού, κεφ. 49, σελ. 70) 

 

 
Εικόνα 3β: Εφαρμογή υπολογισμού του όγκου του γεωμετρικού στερεού (Βιβλίο 

μαθητή Μαθηματικών της Ε’ Δημοτικού, κεφ. 49, σελ. 70) 
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Στο κεφάλαιο 50 «Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας», το 

σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών επικεντρώνεται στις μονάδες μέτρησης του 

όγκου και τις υποδιαιρέσεις του. Παρουσιάζονται ο ορισμός της χωρητικότητας (βλ. 

Εικ. 3γ) και οι μετατροπές των μονάδων μέτρησης του όγκου (κυβικό μέτρο σε δέκατα 

και εκατοστά, λίτρο σε χιλιοστόλιτρο). Το κεφάλαιο κλείνει με μία υπολογιστική 

εφαρμογή (βλ. Εικ. 3δ) που για να επιλυθεί χρειάζεται ο μαθητής να γνωρίζει πώς 

υπολογίζεται ο όγκος ενός κύβου με γνωστή ακμή και πώς ο όγκος ενός σώματος 

γνωρίζοντας τις διαστάσεις του. 

 

 
 

Εικόνα 3γ: Ορισμός και μονάδες μέτρησης της χωρητικότητας (Βιβλίο μαθητή 

Μαθηματικών της Ε’ Δημοτικού, κεφ. 50, σελ. 72) 
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Εικόνα 3δ: Εφαρμογή υπολογισμού του όγκου του κύβου (Βιβλίο μαθητή 

Μαθηματικών της Ε’ Δημοτικού, κεφ. 50, σελ. 72) 

 

 

Παράλληλα με τα κεφάλαια 49 και 50 του βιβλίου του μαθητή, υπάρχουν 

αντίστοιχα κεφάλαια στο τετράδιο εργασιών με ασκήσεις και προβλήματα όγκου. Η 

πλειοψηφία των προβλημάτων αφορά στην εύρεση του όγκου διαφόρων σχημάτων με 

τη χρήση της βασικής μονάδας μέτρησης (1 κύβος = 1 κυβικό εκατοστό) ή με τη χρήση 

του αλγόριθμου (μήκος x πλάτος x ύψος). Οι ασκήσεις εστιάζουν στον υπολογισμό της 

χωρητικότητας (π.χ. «πόσοι κύβοι χωράνε σε ένα κουτί») και στις μετατροπές των 

μονάδων μέτρησης του όγκου. Ενδεικτικά ακολουθούν μερικές ασκήσεις και 

προβλήματα από τα δύο κεφάλαια του τετραδίου εργασιών (βλ. Εικ. 4). 

Η έννοια του όγκου επανεμφανίζεται στην Στ’ Δημοτικού, στο σχολικό 

εγχειρίδιο των μαθηματικών, στο κεφάλαιο 69, «Όγκος και χωρητικότητα», στο 

κεφάλαιο 70, «Όγκος κύβου και ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου», και στο κεφάλαιο 

71, «Όγκος κυλίνδρου». Στο κεφάλαιο 69 (σελ.163-164), παρουσιάζεται η έννοια του 

όγκου και της χωρητικότητας στην Στ’ Δημοτικού, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 

προβάλλεται και στη Ε’ Δημοτικού. Μοναδική προσθήκη είναι η έκφραση της 

μέτρησης του όγκου όχι μόνο με φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς αλλά και με 

συμμιγείς (βλ.  Εικ. 5α). 
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Εικόνα 4: Μετατροπές μονάδων μέτρησης του όγκου, υπολογισμοί του όγκου και 

χωρητικότητας (Τετράδιο εργασιών Μαθηματικών της Ε’ δημοτικού, κεφ. 49-50, σελ. 

67-70) 

 

 
 

Εικόνα 5α: Ορισμός των εννοιών του όγκου και της χωρητικότητας του κύβου και του 

ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου, καθώς και παρουσίαση των υποδιαιρέσεων του 

κυβικού μέτρου (Βιβλίο μαθητή Μαθηματικών της Στ’ δημοτικού, κεφ. 69, σελ. 164) 
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Το κεφάλαιο 70 αναφέρεται συγκεκριμένα στον όγκο του κύβου και του 

ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου (βλ. Εικ. 5γ). Οι δραστηριότητες που κυριαρχούν σε 

αυτό το κεφάλαιο είναι υπολογιστικής μορφής με τη χρήση του αλγόριθμου του όγκου. 

Οι αντίστοιχες δραστηριότητες των δύο κεφαλαίων στο τετράδιο εργασιών 

περιλαμβάνουν κυρίως μετατροπές μονάδων μέτρησης του όγκου (κυβικά μέτρα σε 

κυβικά εκατοστά και κυβικά χιλιοστά) και μετατροπές ανάμεσα σε συμμιγείς, 

ακέραιους και δεκαδικούς αριθμούς. Επιπλέον, υπάρχουν προβλήματα υπολογισμού 

όγκου και χωρητικότητας με ή χωρίς τη χρήση του αλγόριθμου. Ενδεικτικά 

παρατίθενται μερικά παραδείγματα στις Εικόνες 5δ και 5ε.  

Τέλος, στο κεφάλαιο 71 αναφέρεται ο αλγόριθμος για τον υπολογισμό του 

όγκου του κυλίνδρου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δραστηριότητα 2 του βιβλίου του 

μαθητή, διότι είναι η μοναδική οποία ζητάει από τον μαθητή να πραγματοποιήσει 

εκτίμηση μέτρησης όγκου και να εξηγήσει τον τρόπο σκέψης του (βλ. Εικ. 5β). Το 

αντίστοιχο κεφάλαιο στο τετράδιο εργασιών περιλαμβάνει μόνο δραστηριότητες 

εύρεσης του όγκου με τη χρήση του αλγορίθμου. 

 

 
 

Εικόνα 5β: Δραστηριότητα εκτίμησης μέτρησης όγκου κυλίνδρου και 

παραλληλεπίπεδων δοχείων (Βιβλίο μαθητή Μαθηματικών της Στ’ δημοτικού, κεφ. 71, 

σελ. 167)  
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Εικόνα 5γ: Ορισμός του τύπου εύρεσης του όγκου του κύβου και του ορθογώνιου 

παραλληλεπίπεδου (Βιβλίο μαθητή Μαθηματικών της Στ’ δημοτικού, κεφ. 70, σελ. 

166) 

 

 
 

Εικόνα 5δ: Άσκηση για μετατροπές των μονάδων μέτρησης του όγκου (Τετράδιο 

εργασιών Μαθηματικών της Στ’ δημοτικού, τεύχος δ’, κεφ. 69, σελ. 35)   

 

 
 

Εικόνα 5ε: Άσκηση για τον υπολογισμό όγκου (Τετράδιο εργασιών Μαθηματικών της 

Στ’ τάξης, τεύχος δ’,  κεφ. 70, σελ. 36) 
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Συνοψίζοντας, αν και η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων στο βιβλίο 

Μαθηματικών του μαθητή στο δημοτικό σχολείο επικεντρώνεται στην ακριβή μέτρηση 

των μεγεθών, οι συγγραφείς συμπεριλαμβάνουν και λίγες δραστηριότητες που 

αφορούν στην εκτίμηση μέτρησης του μήκους, του εμβαδού και του όγκου. Η 

περιορισμένη έρευνα σχετικά με την ικανότητα εκτίμησης μέτρησης του όγκου των 

μαθητών αναδεικνύει την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας για την διερεύνηση της 

ικανότητας ενηλίκων και μαθητών Στ’ τάξης σε καταστάσεις εκτίμησης μέτρησης του 

όγκου καθώς και των στρατηγικών στις οποίες στηρίζονται. Το Κεφάλαιο 2 που 

ακολουθεί παρουσιάζει τη Μεθοδολογία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη 

διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας. Αρχικά, παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τους 

συμμετέχοντες της έρευνας, κι έπειτα ακολουθεί η περιγραφή του εργαλείου που 

χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων. Στη συνέχεια, αναλύεται η 

διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας και ο τρόπος ανάλυσης των δεδομένων. 

2.1 Συμμετέχοντες  

Στην έρευνα συμμετείχαν 40 μαθητές (11 αγόρια και 29 κορίτσια) της Στ’ τάξης 

(ηλικίας από 11 χρόνια και 5 μήνες έως 12 χρόνια και 4 μήνες, με μέσο όρο ηλικίας τα 

11 χρόνια και 9 μήνες) και 40 ενήλικες (23 άνδρες και 17 γυναίκες ηλικίας από 20 έως 

60 χρόνια, με μέσο όρο ηλικίας τα 30 χρόνια). Οι μαθητές φοιτούσαν σε δημόσιο 

δημοτικό σχολείο της δυτικής Θεσσαλονίκης και εμφάνισαν μεικτές σχολικές 

επιδόσεις. Στους μαθητές και στις μαθήτριες δεν είχε προηγηθεί εξειδικευμένη 

διδασκαλία στις εκτιμήσεις μέτρησης όγκου.  

Όλοι οι ενήλικες που συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν ολοκληρώσει τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι 22 από αυτούς (55%) έχουν ολοκληρώσει ή φοιτούν 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, ανάμεσα στους συμμετέχοντες 

βρίσκονται 3 εν ενεργεία μαθηματικοί, 3 συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί και 4 μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί. Οι συμμετέχοντες κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα μορφωτικών και 

κοινωνικοοικονομικών επιπέδων. Η επιλογή τους έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας 

βολικής δειγματοληψίας.  

2.2 Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Για τους σκοπούς της έρευνας σχεδιάστηκαν τρία έργα, κάθε ένα από τα οποία 

περιλάμβανε οκτώ επιμέρους δοκιμασίες. Συνολικά δημιουργήθηκαν 24 δοκιμασίες, οι 

μισές από αυτές αφορούσαν διακριτές μονάδες μέτρησης του όγκου (π.χ., ξύλινα 

κυβάκια), ενώ οι υπόλοιπες μη διακριτές μονάδες μέτρησης του όγκου (π.χ., κουταλιές 

με ρύζι). Ο σχεδιασμός που ακολουθήθηκε είναι συγχρονικός μέγιστης διακύμανσης. 

Το Έργο 1, που αποτελούνταν από συνολικά 8 δοκιμασίες, εξέταζε την 

εκτίμηση ποσότητας στο δοχείο (ΕΠΔ), δηλαδή πόσες περίπου μονάδες μέτρησης 

(κυβάκια ή κουταλιές ρύζι) χωράνε σε ένα συγκεκριμένο δοχείο. Συγκεκριμένα, 
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παρουσιαζόταν στους συμμετέχοντες ένα δοχείο γεμάτο μέχρι τη μέση με κυβάκια ή 

ρύζι (βλ. Εικ. 1). Οι συμμετέχοντες έπρεπε να εκτιμήσουν πόσα τέτοια κυβάκια ή πόσες 

κουταλιές ρύζι χωράνε στο δοχείο ώστε να γεμίσει. Τέλος, τους ζητούνταν να 

αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Η επιλογή των δοκιμασιών στο Έργο 1 έγινε 

ακολουθώντας τις εξής τρεις συνθήκες:  

α) Το μέγεθος του δοχείου. Στις μισές δοκιμασίες, το δοχείο που παρουσιάστηκε 

ήταν μικρό (χωρητικότητα: 36 ξύλινα κυβάκια – 5 κουταλιές ρύζι), ενώ στις 

άλλες μισές ήταν μεγάλο (χωρητικότητα: 96 ξύλινα κυβάκια – 11 κουταλιές με 

ρύζι) 

  

β) Το είδος του δοχείου. Στις μισές δοκιμασίες, το δοχείο που παρουσιάστηκε 

ήταν διάφανο, ενώ στις άλλες μισές ήταν αδιάφανο. 

 

γ) Το είδος της ποσότητας. Οι μισές δοκιμασίες αφορούσαν διακριτά στοιχεία για 

την εκτίμηση της χωρητικότητας του δοχείου (ξύλινα κυβάκια), ενώ οι 

υπόλοιπες μισές δοκιμασίες αφορούσαν μη διακριτά στοιχεία (κουταλιές με 

ρύζι).  

Έτσι, προέκυψαν οκτώ πιθανοί συνδυασμοί των παραπάνω συνθηκών, οι οποίοι 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Καθένας από αυτούς τους συνδυασμούς 

εκπροσωπήθηκε με μία δοκιμασία στο Έργο 1. 

 

 
Εικόνα 1: Παράδειγμα εκτίμησης ποσότητας σε δοχείο - Έργο 1 (μεγάλο αδιάφανο 

δοχείο, κουταλιές με ρύζι)  
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Το Έργο 2, που περιλάμβανε 8 δοκιμασίες, δόθηκε με στόχο να ερευνηθεί η 

εκτίμηση χωρητικότητας στην ποσότητα (ΕΧΠ), δηλαδή, ποια ποσότητα από κυβάκια 

ή ρύζι, ανάμεσα σε δύο, χωράει σε ένα συγκεκριμένο δοχείο. Συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες έβλεπαν δύο ποσότητες από κυβάκια ή δύο ποσότητες από ρύζι μέσα 

σε σακουλάκια (βλ. Εικ. 2) και έπρεπε να κρίνουν ποια ποσότητα από τις δύο χωράει 

μέσα σε συγκεκριμένο δοχείο. Οι ίδιες τρεις συνθήκες που ίσχυσαν για την επιλογή 

των δοκιμασιών του Έργου 1, ισχύουν και στο Έργο 2. Συγκεκριμένα, τα δοχεία ήταν 

μικρά και μεγάλα, διάφανα και αδιάφανα, ενώ οι ποσότητες ήταν διακριτές (ξύλινα 

κυβάκια) ή μη διακριτές (κουταλιές με ρύζι). Επιπρόσθετα, οι δοκιμασίες 

σχεδιάστηκαν έτσι ώστε άλλοτε χωρούσαν και οι δύο δεδομένες ποσότητες στο δοχείο 

που παρουσιαζόταν (π.χ. δοκιμασίες 2, 3, 6 και 7), άλλοτε χωρούσε μόνο η μία 

ποσότητα από τις δύο (π.χ. δοκιμασίες 1 και 5), ενώ άλλοτε δεν χωρούσε καμία από τις 

δύο ποσότητες στο δοχείο (π.χ. δοκιμασίες 4 και 8). 

Δοκιμασία Μέγεθος δοχείου Είδος Δοχείου Είδος ποσότητας 

1 Μικρό Διάφανο Διακριτά στοιχεία 

2 Μεγάλο » » 

3 Μικρό Αδιάφανο » 

4 Μεγάλο » » 

5 Μικρό Διάφανο Μη διακριτά στοιχεία 

6 Μεγάλο » » 
7 Μικρό Αδιάφανο » 
8 Μεγάλο » » 

Πίνακας 1: Οι πιθανοί συνδυασμοί των τριών συνθηκών με βάση τις οποίες 

επιλέχθηκαν οι δοκιμασίες στο Έργο 1 

Τέλος, με το Έργο 3, που αποτελούνταν από 8 δοκιμασίες, μελετήθηκε η 

εκτίμηση χωρητικότητας στο δοχείο (ΕΧΔ), δηλαδή, σε ποιο δοχείο, ανάμεσα σε δύο, 

χωράει μία συγκεκριμένη ποσότητα από κυβάκια ή ρύζι. Οι συμμετέχοντες έβλεπαν 

δύο διαφορετικά δοχεία και έπρεπε να εκτιμήσουν σε ποιο δοχείο χωράει μία 

συγκεκριμένη ποσότητα (βλ. Εικ. 3). Τα δοχεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μικρά και 

μεγάλα, διάφανα και αδιάφανα, με αποτέλεσμα η ποσότητα που τους παρουσιαζόταν 

άλλοτε να χωράει και στα δύο δοχεία (π.χ. δοκιμασίες 3 και 7), άλλοτε να χωράει μόνο 
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στο ένα από τα δύο δοχεία (π.χ. δοκιμασίες 2 και 6) και άλλοτε σε κανένα από τα δύο 

δοχεία (π.χ. δοκιμασίες 1, 4, 5 και 8). 

 

 

Εικόνα 2: Παράδειγμα εκτίμησης χωρητικότητας στην ποσότητα -  Έργο 2 (μικρό 

διάφανο δοχείο, ξύλινα κυβάκια)  

 

 
Εικόνα 3: Παράδειγμα εκτίμησης χωρητικότητας στην ποσότητα – Έργο 3 (1 μικρό 

αδιάφανο δοχείο, 1 μεγάλο αδιάφανο δοχείο, ξύλινα κυβάκια)  
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Οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία και ισομερώς από κάθε ηλικιακή 

ομάδα σε δύο ομάδες (από 20 ενήλικες και 20 μαθητές στην κάθε ομάδα): Στην Ομάδα 

Α, παρουσιάστηκαν δοχεία που είχαν σημειωμένα διακριτικά της χωρητικότητάς τους 

τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς από τους 

συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, υπήρχε σημειωμένη η θέση του μισού στα δοχεία (βλ. 

Εικόνα 4). Στην Ομάδα Β, τα δοχεία δεν είχαν διακριτικά της χωρητικότητάς τους.  

Επιπρόσθετα, σε κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες (Α και Β), οι 

συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία σε επιμέρους ομάδες, ανάλογα με το αν τους 

επιτρεπόταν ή δεν τους επιτρεπόταν να αγγίξουν το ρύζι ή τα ξύλινα κυβάκια. 

Συγκεκριμένα, στους μισούς συμμετέχοντες της Ομάδας Α (ομάδα Α1) επιτρεπόταν η 

δυνατότητα δοκιμής, δηλαδή έριχναν οι ίδιοι μία κουταλιά ρύζι ή τοποθετούσαν οι ίδιοι 

ένα ξύλινο κυβάκι στο δοχείο. Στους άλλους μισούς της Ομάδας Α (Ομάδα Α2) δεν 

επιτρεπόταν η δυνατότητα αυτή. Αντίστοιχα, στους μισούς συμμετέχοντες της Ομάδας 

Β επιτρεπόταν η δυνατότητα αυτή (Ομάδα Β1), ενώ στους υπόλοιπους μισούς δεν 

επιτρεπόταν (Ομάδα Β2).  

 

  

 
Εικόνα 4: Διακριτικό του μισού σε αδιάφανο δοχείο 

 

Για την αποφυγή της πιθανότητας πτώσης της επίδοσης των συμμετεχόντων 

στις τελευταίες δοκιμασίες λόγω φυσικής κούρασης, κρίθηκε σκόπιμο να υπάρχουν 

δύο σειρές διαφορετικής παρουσίασης των έργων. Έτσι, στους μισούς (Ν=40) 

συμμετέχοντες (από 10 συμμετέχοντες σε κάθε μία από τις 4 ομάδες, 5 ενήλικες και 5 
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μαθητές) τα έργα παρουσιάστηκαν με τη σειρά παρουσίασης 1, δηλαδή πρώτα το Έργο 

1, μετά το Έργο 2 και τελευταίο το Έργο 3. Στους άλλους μισούς συμμετέχοντες 

παρουσιάστηκαν με τη σειρά παρουσίασης 2, δηλαδή πρώτα το Έργο 2, μετά το Έργο 

3 κι έπειτα το Έργο 1. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί φαίνεται ο καταμερισμός των 

συμμετεχόντων στις αντίστοιχες ομάδες.  

 
 Ομάδα Α   

Παρουσία διακριτικών της  
χωρητικότητας στα δοχεία 

Ομάδα Β 
Απουσία διακριτικών της 
χωρητικότητας στα δοχεία 

 

 

Δυνατότητα Δοκιμής 

Ηλικιακή 
ομάδα 

Ομάδα Α1 
(Ναι) 

Ομάδα Α2 
(Όχι) 

Ομάδα Β1 
(Ναι) 

Ομάδα Β2 
(Όχι) 

Σύνολο 
 

Στ’ τάξη 10 10 10 10 40 
 

Ενήλικες 10 10 10 10 40 
 

Σύνολο 20 20 20 20 80 

Πίνακας 2: Κατανομή των συμμετεχόντων σε ομάδες 

 

2.3 Διαδικασία  

Η έρευνα διεξήχθη κατά το τρίτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2018-2019. Λίγες 

μέρες πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας, ο διευθυντής του σχολείου γνωστοποίησε 

τον σκοπό της έρευνας στους μαθητές. Επίσης, δόθηκε στους μαθητές φυλλάδιο 

συμμετοχής προς υπογραφή γονέα, ώστε να εξασφαλιστεί η έννομη συμμετοχή τους. 

Οι μαθητές εξετάστηκαν ατομικά στην αίθουσα μουσικής του σχολείου (βλ. 

Παράρτημα 1) όπου επικρατούσαν συνθήκες ησυχίας. Στην αίθουσα υπήρχαν δύο 

θρανία, πέντε καρέκλες, ένας πίνακας και μία ντουλάπα. Επίσης, στον ένα τοίχο ήταν 

κρεμασμένος ένας χάρτης της Ελλάδας ενώ στους υπόλοιπους τοίχους ήταν 

κρεμασμένα μουσικά έργα των μαθητών. Οι ενήλικες που συμμετείχαν στην έρευνα 

εξετάστηκαν σε ήσυχο χώρο δικής τους επιλογής.  

Όλοι οι συμμετέχοντες άκουγαν τις οδηγίες του ερευνητή και απαντούσαν 

προφορικά. Η συμμετοχή στην έρευνα είχε διάρκεια 15 με 20 λεπτά, ήταν ανώνυμη 

και προαιρετική. 
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2.4  Ανάλυση Δεδομένων 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε δύο πρωτόκολλα (βλ. Παράρτημα 2), ένα για 

κάθε σειρά παρουσίασης των έργων. Ο ερευνητής κατέγραψε στα πρωτόκολλα τις 

απαντήσεις στις εκτιμήσεις μέτρησης όγκου των μαθητών καθώς και τον τρόπο σκέψης 

τους. Οι απαντήσεις και ο τρόπος σκέψης των μαθητών κωδικοποιήθηκαν παρέχοντας 

έτσι τη δυνατότητα επεξεργασίας ποσοτικών δεδομένων. Αναλυτικά, στο Έργο 2 - 

¨Εκτίμηση χωρητικότητας στην ποσότητα¨ και στο Έργο 3 - ¨Εκτίμηση χωρητικότητας 

στο δοχείο¨, κάθε σωστή απάντηση βαθμολογούνταν με ¨1¨, ενώ κάθε λανθασμένη με 

¨0¨.  

Για τις δοκιμασίες του Έργου 1 - ¨Εκτίμηση ποσότητας στο δοχείο¨, 

χρησιμοποιήθηκε ένα ελαστικό κριτήριο αναφορικά με την ποσοστιαία απόκλιση από 

το αποτέλεσμα της ακριβούς μέτρησης. Συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις που είχαν 

απόκλιση της τάξης του 20% θεωρήθηκαν σωστές. Για παράδειγμα, στη δοκιμασία 8 

του Έργου 1, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν πόσες κουταλιές ρύζι 

χωράει το αδιάφανο δοχείο 2. Το συγκεκριμένο αδιάφανο δοχείο χωράει 11 κουταλιές 

ρύζι, επομένως σωστές απαντήσεις θεωρήθηκαν οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων που 

απάντησαν από 9 έως 13 κουταλιές ρύζι. Παρόμοια, στην πρώτη δοκιμασία του Έργου 

1 (πόσα κυβάκια χωράνε στο διάφανο δοχείο χωρητικότητας 36 ξύλινων κύβων), 

θεωρήθηκαν σωστές οι απαντήσεις που κυμαίνονταν ανάμεσα στα 28 κυβάκια και τα 

43 κυβάκια. Όπως και στα προηγούμενα έργα, οι σωστές απαντήσεις βαθμολογήθηκαν 

με ¨1¨, ενώ οι λανθασμένες απαντήσεις με ¨0¨. Επιπρόσθετα, οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων κατά την αιτιολόγησή τους έδειχναν τον τρόπο σκέψης τους και 

κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε κατηγορίες που αντιστοιχούν σε 5 στρατηγικές 

εκτίμησης μέτρησης του όγκου (βλ. ενότητα 3.4 στο Κεφάλαιο 3). Η στατιστική 

επεξεργασία και ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

του στατιστικού πακέτου SPSS Statistics 25.  

 

Στο Κεφάλαιο 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται το αποτελέσματα που προέκυψαν από τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Το κεφάλαιο χωρίζεται σε πέντε ενότητες. Στην 

πρώτη ενότητα περιγράφεται η γενική επίδοση των συμμετεχόντων ως προς την 

ηλικιακή ομάδα, το φύλο, την παρουσία διακριτικών στοιχείων στα δοχεία, τη 

δυνατότητα δοκιμής και τη σειρά παρουσίασης των έργων. Η δεύτερη ενότητα 

περιλαμβάνει την ανάλυση των επιδόσεων των συμμετεχόντων στο Έργο 1, τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν στις εκτιμήσεις μέτρησης όγκου στο Έργο 1, τη 

συχνότητα χρήσης των στρατηγικών καθώς και τις συσχετίσεις των στρατηγικών με 

τις επιδόσεις των συμμετεχόντων. Η τρίτη και τέταρτη ενότητα πραγματεύονται 

ξεχωριστά τις επιδόσεις των συμμετεχόντων στα Έργα 2 και 3, αντίστοιχα. Τέλος, στην 

πέμπτη ενότητα του κεφαλαίου αυτού, παρουσιάζεται η σύγκριση των επιδόσεων των 

συμμετεχόντων στα τρία Έργα μεταξύ τους. 

 

 

3.1 Γενική επίδοση των συμμετεχόντων ως προς την ηλικιακή 

ομάδα 

Το ποσοστό των σωστών απαντήσεων όλων των συμμετεχόντων στο σύνολο 

των δοκιμασιών ήταν περίπου 70% (69,12%). 

 Για να εξεταστεί αν η γενική επίδοση των συμμετεχόντων στο σύνολο των 

δοκιμασιών διαφοροποιήθηκε από την ηλικιακή ομάδα, πραγματοποιήθηκε t-test για 

ανεξάρτητα δείγματα. Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών της Στ’ τάξης και στην επίδοση των 

ενηλίκων (t=-,640, df=78, p=.524). Δηλαδή, οι ενήλικες και τα παιδιά παρουσίασαν 

παρόμοια ποσοστά επιτυχίας στις δοκιμασίες στο σύνολο των έργων. Τα στοιχεία αυτά 

παρουσιάζονται στο Γράφημα 1 που ακολουθεί. 
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Γράφημα 1: Ποσοστό επίδοσης ως προς την ηλικιακή ομάδα 

 

3.1.1 Γενική επίδοση των συμμετεχόντων ως προς το φύλο 

Εξετάζοντας πιθανές διαφοροποιήσεις στη συνολική επίδοση των 

συμμετεχόντων ως προς το φύλο, χρησιμοποιήθηκε t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Η 

ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των 

συμμετεχόντων ως προς το φύλο (t=,547, df=78, p=.586). Δηλαδή, οι άντρες – αγόρια 

συμμετέχοντες εμφάνισαν παρόμοιες επιδόσεις με τις γυναίκες – κορίτσια 

συμμετέχουσες στα έργα που τους παρουσιάστηκαν. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται 

στο Γράφημα 2 που ακολουθεί. 

 

 
Γράφημα 2: Ποσοστό επίδοσης ως προς το φύλο 

68,12 70,12

0

20

40

60

80

100

Στ΄Τάξη Ενήλικες

Επ
ίδ

οσ
η 

%

Ηλικιακή Ομάδα

70,08 68,37

0

20

40

60

80

100

Άντρες/Αγόρια Γυναίκες/Κορίτσια

Επ
ίδ

οσ
η 

%

Φύλο



 60 

3.1.2 Γενική επίδοση των συμμετεχόντων ως προς την παρουσία 

διακριτικών στα δοχεία 

Για να ελεγχθεί αν η γενική επίδοση των συμμετεχόντων στο σύνολο των έργων 

διαφοροποιήθηκε ως προς την παρουσία διακριτικών στα δοχεία1, εφαρμόστηκε t-test 

για ανεξάρτητα δείγματα. Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στην επίδοση των συμμετεχόντων (t=-,101, df=78, p=.920). 

Δηλαδή, οι συμμετέχοντες που είχαν διακριτικά στα δοχεία που τους παρουσιάστηκαν 

εμφάνισαν παρόμοια ποσοστά επιτυχίας με όσους δεν είχαν διακριτικά στα δοχεία που 

τους παρουσιάστηκαν στο σύνολο των έργων, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 3 που 

ακολουθεί. 

 

 
Γράφημα 3: Ποσοστό επίδοσης ως προς την παρουσία διακριτικών στα δοχεία 

 

 

3.1.3 Γενική επίδοση των συμμετεχόντων ως προς τη δυνατότητα 

δοκιμής  

Με σκοπό να διερευνηθεί αν η γενική επίδοση των συμμετεχόντων 

διαφοροποιείται ως προς τη δυνατότητα δοκιμής2 στο σύνολο των δοκιμασιών που 

τους παρουσιάστηκαν, πραγματοποιήθηκε t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Η ανάλυση 

έδειξε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών ανάμεσα στη συνολική επίδοση 

                                                
1 Σημείωση : Στους μισούς συμμετέχοντες, τα δοχεία έχουν διακριτικά, ενδεικτικά 
της χωρητικότητάς τους, ενώ στους άλλους μισούς δεν έχουν. 
2 Σημείωση : Στους μισούς συμμετέχοντες, επιτρεπόταν η δυνατότητα δοκιμής, 
δηλαδή έριχναν οι ίδιοι μία κουταλιά ρύζι ή έβαζαν οι ίδιοι ένα κυβάκι στο δοχείο, 
ενώ στους άλλους μισούς δεν επιτρεπόταν.  
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των συμμετεχόντων που είχαν τη δυνατότητα δοκιμής και στη συνολική επίδοση των 

συμμετεχόντων χωρίς δυνατότητα δοκιμής (t=-3,098, df=78, p<.01). Δηλαδή, οι 

συμμετέχοντες με δυνατότητα δοκιμής εμφάνισαν στατιστικά σημαντικά καλύτερες 

επιδόσεις από τους συμμετέχοντες χωρίς δυνατότητα δοκιμής. Τα στοιχεία αυτά 

παρουσιάζονται στο Γράφημα 4 που ακολουθεί.  

 

 
Γράφημα 4: Ποσοστό επίδοσης ως προς τη δυνατότητα δοκιμής 

 

3.1.4 Γενική επίδοση των συμμετεχόντων ως προς τη σειρά 

παρουσίασης  

Προκειμένου να εξεταστεί αν η γενική επίδοση των συμμετεχόντων στο σύνολο 

των δοκιμασιών επηρεάστηκε από τη σειρά παρουσίασης2 των έργων, 

πραγματοποιήθηκε t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των συμμετεχόντων που είδαν τα έργα 

με διαφορετική σειρά (t=1,187, df=78, p=.239). Το γεγονός ότι στους μισούς 

συμμετέχοντες τα έργα παρουσιάστηκαν με τη Σειρά Παρουσίασης 1, ενώ στους 

υπόλοιπους με τη Σειρά Παρουσίασης 2, δεν είχε αντίκτυπο στη γενική επίδοση, η 

οποία ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες, όπως παρουσιάζεται και στο Γράφημα 5. 

  

                                                

2 Σειρά παρουσίασης 1: Έργα 1, 2, 3 

 Σειρά παρουσίασης 2: Έργα 2, 3, 1 
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Γράφημα 5: Ποσοστό επίδοσης ως προς τη σειρά παρουσίασης των έργων 

 

3.2 Επιμέρους επιδόσεις 

 

3.2.1 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 1 ως προς την ηλικιακή 

ομάδα 

Για να ελεγχθεί αν η επίδοση των συμμετεχόντων στις δοκιμασίες του Έργου 1 

διαφοροποιήθηκε από την ηλικιακή ομάδα, εφαρμόστηκε t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα. Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών της Στ’ τάξης και την επίδοση των ενηλίκων (t=-

,965, df=78, p=.337). Δηλαδή, τα παιδιά της Στ’ και οι ενήλικες παρουσίασαν 

παρόμοια ποσοστά επιτυχίας στο Έργο 1, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 6 που 

ακολουθεί. 

 

 
Γράφημα 6: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 1 ως προς την ηλικιακή ομάδα 
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3.2.2 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 1 ως προς το φύλο 

Προκειμένου να εξεταστεί αν η επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 1 

επηρεάστηκε από το φύλο, χρησιμοποιήθηκε t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Η 

ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των 

συμμετεχόντων ως προς το φύλο (t=1,375, df=78, p=.173). Δηλαδή, οι άρρενες 

συμμετέχοντες εμφάνισαν παρόμοιες επιδόσεις με τις γυναίκες – κορίτσια 

συμμετέχουσες στα έργα που τους παρουσιάστηκαν. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται 

στο Γράφημα 7 που ακολουθεί. 

 

 
Γράφημα 7: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 1 ως προς το φύλο 

 

3.2.3 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 1 ως προς την παρουσία 

διακριτικών στα δοχεία 

Για να διερευνηθεί αν η επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 1 επηρεάζεται 

από την παρουσία διακριτικών στα δοχεία, εφαρμόστηκε t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα. Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στην επίδοση των συμμετεχόντων (t=,427, df=78, p=.671). Δηλαδή, όλοι οι 

συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από την παρουσία διακριτικών, παρουσίασαν παρόμοια 

ποσοστά επιτυχίας στα έργα, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 8 που ακολουθεί. 
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Γράφημα 8: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 1 ως προς την παρουσία διακριτικών 

στα δοχεία 

 

3.2.4 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 1 ως προς τη 

δυνατότητα δοκιμής  

Προκειμένου να εξεταστεί αν η γενική επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 

1 διαφοροποιήθηκε από τη δυνατότητα δοκιμής, πραγματοποιήθηκε t-test για 

ανεξάρτητα δείγματα. Η ανάλυση έδειξε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών 

στην επίδοση των συμμετεχόντων με δυνατότητα δοκιμής και στην επίδοση των 

συμμετεχόντων χωρίς δυνατότητα δοκιμής (t=-3,044, df=78, p<.01). Δηλαδή, οι 

συμμετέχοντες με δυνατότητα δοκιμής εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις (53,5%) από 

τους συμμετέχοντες χωρίς δυνατότητα δοκιμής (36%).  

Όταν η ίδια ανάλυση επαναλήφθηκε ξεχωριστά για κάθε ηλικιακή ομάδα, τα 

αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν μόνο για τους μαθητές της Στ’ τάξης. 

Συγκεκριμένα, η δυνατότητα δοκιμής οριακά δεν επηρέασε στατιστικά σημαντικά τις 

επιδόσεις των ενηλίκων (t=-1,833, df=38, p=.075), ενώ φάνηκε να διαφοροποίησε 

σημαντικά τις επιδόσεις των μαθητών της Στ’ τάξης (t=-2,423, df=38, p<.05), με 

αυτούς που είχαν δυνατότητα δοκιμής να σημειώσουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας 

σε σχέση με τους μαθητές που δεν είχαν τη δυνατότητα δοκιμής. Τα στοιχεία αυτά 

παρουσιάζονται στο Γράφημα 9 που ακολουθεί. 
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Γράφημα 9: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 1 ως προς τη δυνατότητα δοκιμής και την 

ηλικιακή ομάδα  

 

3.2.5 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 1 ως προς τη σειρά 

παρουσίασης των έργων  

Για να ελεγχθεί αν η επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 1 επηρεάστηκε από 

τη σειρά παρουσίασης3 των έργων, εφαρμόστηκε t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Η 

ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην 

επίδοση των συμμετεχόντων (t=1,403, df=78, p=.165). Το γεγονός ότι στους μισούς 

συμμετέχοντες τα έργα παρουσιάστηκαν με τη Σειρά Παρουσίασης 1, ενώ στους 

υπόλοιπους με τη Σειρά Παρουσίασης 2 δεν είχε αντίκτυπο στη γενική επίδοση, η 

οποία ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες (49,12% και 41%, αντίστοιχα), όπως 

παρουσιάζεται και στο Γράφημα 10. 

                                                

3 Σειρά παρουσίασης 1: Έργα 1, 2, 3 

 Σειρά παρουσίασης 2: Έργα 2, 3, 1 
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Γράφημα 10: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 1 ως προς τη σειρά παρουσίασης των 

έργων 

 

3.2.6 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 1 ως προς το είδος της 

ποσότητας, το μέγεθος του δοχείου και το είδος του δοχείου 

Για να διερευνηθεί αν η επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 1 

διαφοροποιήθηκε από τις τρεις συνθήκες της μεθοδολογίας (διακριτές ή μη διακριτές 

ποσότητες, διάφανο ή αδιάφανο δοχείο και μικρό ή μεγάλο δοχείο, Βλ. 2.2), 

πραγματοποιήθηκαν t-test για συσχετισμένες ομάδες. Η ανάλυση έδειξε την ύπαρξη 

στατιστικά σημαντικών διαφορών τόσο στην επίδοση των συμμετεχόντων ανάμεσα 

στις δοκιμασίες που περιείχαν διακριτές ποσότητες (ξύλινα κυβάκια) και σε αυτές που 

περιείχαν μη διακριτές ποσότητες (ρύζι), όσο και ανάμεσα στις δοκιμασίες που 

εμφανιζόταν μικρό ή μεγάλο δοχείο. 

 Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά 

διαφορές στις επιδόσεις τους ως προς το είδος της ποσότητας. Οι δοκιμασίες που 

περιείχαν μη διακριτές ποσότητες (ρύζι) ήταν ευκολότερες σε σχέση με τις δοκιμασίες 

που περιείχαν διακριτές ποσότητες (ξύλινα κυβάκια) (t=2,861, df=79, p<.01). Όταν η 

ίδια ανάλυση επαναλήφθηκε ξεχωριστά για κάθε ηλικιακή ομάδα, τα αποτελέσματα 

αυτά επιβεβαιώθηκαν μόνο για τους μαθητές της Στ’ τάξης. Δηλαδή, οι δοκιμασίες με 

ρύζι ήταν στατιστικά σημαντικά ευκολότερες για αυτούς, εύρημα που δεν ίσχυε για 

τους ενήλικες (t=,494, df=39, p=.624) των οποίων η επίδοσή δεν επηρεάστηκε από το 

είδος της ποσότητας. Το Γράφημα 11 παρουσιάζει τα στοιχεία αυτά. 

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους εμφάνισαν καλύτερες 

επιδόσεις στις δοκιμασίες που εμφανιζόταν το μικρό δοχείο από ό,τι στις δοκιμασίες 
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που εμφανιζόταν το μεγάλο δοχείο (t=5,843, df=79, p<.001). Το εύρημα αυτό 

επιβεβαιώθηκε και ξεχωριστά για κάθε ηλικιακή ομάδα: τόσο οι μαθητές όσο και οι 

ενήλικες εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις στις δοκιμασίες με μικρά δοχεία (t=4,718 

df=39, p=<.001 και t=3,741, df=79, p<.01, αντίστοιχα). Στο Γράφημα 12, 

αποτυπώνονται τα στοιχεία αυτά. 

Τέλος, η εμφάνιση του διάφανου δοχείου ή του αδιάφανου δοχείου στις 

δοκιμασίες του Έργου 1 δεν επηρέασε ούτε τις επιδόσεις στο σύνολο των 

συμμετεχόντων (t=-,798, df=79, p=.427) ούτε τις επιδόσεις καθεμίας ηλικιακής ομάδας 

ξεχωριστά (t=-,797, df=39, p=.430, t=-,380, df=39, p=.706, για Στ’ και ενήλικες, 

αντίστοιχα). Το Γράφημα 13 που ακολουθεί παρουσιάζει αυτά τα στοιχεία.  

 

 
Γράφημα 11: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 1 ως προς το είδος της ποσότητας  

 

 
Γράφημα 12: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 1 ως προς το μέγεθος του δοχείου  
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Γράφημα 13: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 1 ως προς το είδος του δοχείου  

 

3.2.7 Στρατηγικές 

Μετά από κάθε δοκιμασία του Έργου 1, από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να 

εξηγήσουν τον τρόπο σκέψης τους, αιτιολογώντας την απάντηση που έδιναν. Οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων αναδείκνυαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν 

όταν πραγματοποιούσαν εκτιμήσεις μέτρησης όγκου. Ταξινομήθηκαν σε τέσσερις 

κατηγορίες, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

Στρατηγική 0: «Εκτίμηση χωρίς εξήγηση». Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν 

αυτή τη στρατηγική είτε δυσκολεύονταν να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους (π.χ., 

«Έτσι μου φαίνεται») είτε έδιναν ασαφείς απαντήσεις (π.χ., «Γιατί έτσι») ή καθόλου 

απαντήσεις (π.χ., «Δεν ξέρω»). 

Παράδειγμα: Μαθητής της Στ’ τάξης δικαιολόγησε την απάντησή του, ότι χωράνε 10 

κυβάκια στο αδιάφανο δοχείο (δοκιμασία 4), γιατί «φαίνεται ότι χωράνε τόσα». 

 

Στρατηγική 1: «Διαισθητική εκτίμηση». Στη στρατηγική αυτή εντάσσονται όλες οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων που αφορούσαν «μαντεψιές». Αρκετές απαντήσεις 

των συμμετεχόντων αναφορικά με το πώς οδηγήθηκαν στην εκτίμησή τους εμπεριείχαν 

τη φράση «το μάντεψα».  
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Παράδειγμα: Μαθήτρια της Στ’ τάξης απάντησε ότι χωράνε 3 κουταλιές ρύζι στο 

αδιάφανο δοχείο (δοκιμασία 7), διότι «έτσι όπως είδα το δοχείο μάντεψα ότι χωράει 

τόσες κουταλιές». 

 

Στρατηγική 2: «Εκτίμηση βασισμένη στη χρήση σημείων αναφοράς». Η 

στρατηγική αυτή περιλαμβάνει τις απαντήσεις όσων συμμετεχόντων χρησιμοποίησαν 

το διακριτικό του μισού που ήταν σημειωμένο στα δοχεία ως σημείο αναφοράς για την 

εκτίμησή τους.  

Παραδείγματα: Ένας ενήλικας απάντησε ότι χωράνε 4 κουταλιές ρύζι στο διάφανο 

δοχείο (δοκιμασία 5), γιατί «Είδα πως μία κουταλιά γεμίζει το μισό του μισού, άρα 

βλέποντας το μισό θεωρώ ότι για να γεμίσει όλο το δοχείο θέλει 4 τέτοιες κουταλιές».  

Ένας μαθητής της Στ’ τάξης στην ερώτηση πόσες κουταλιές ρύζι χωράνε στο αδιάφανο 

δοχείο (δοκιμασία 6), αποκρίθηκε «υποθέτω ότι μέχρι τη μέση χωράνε 5 κουταλιές, άρα 

για να γεμίσει όλο το δοχείο θα χρειαστεί να ρίξω τις διπλάσιες κουταλιές». 

 

Στρατηγική 3: «Εκτίμηση που στηρίζεται στη νοερή καταμέτρηση». Στη 

στρατηγική αυτή εντάσσονται οι συμμετέχοντες οι οποίοι βασίστηκαν στη νοερή 

τοποθέτηση και καταμέτρηση των μονάδων μέτρησης (κυβάκια και κουταλιές ρύζι) 

στο κάθε δοχείο.  

Παράδειγμα: Μαθητής της Στ’ τάξης χωρίς δυνατότητα δοκιμής στη δοκιμασία 1, 

τοποθέτησε το δάχτυλό του μέσα στο δοχείο και το κουνούσε γύρω γύρω και πάνω 

κάτω ώστε να μετρήσει νοερά πόσα περίπου κυβάκια χωράνε σε όλο το δοχείο. 

 

Στρατηγική 4:  «Εκτίμηση που στηρίζεται στον αλγόριθμο εύρεσης του όγκου». 

Οι συμμετέχοντες που εφάρμοσαν νοερά τον τύπο εύρεσης του όγκου (μήκος επί 

πλάτος επί ύψος) εντάσσονται σε αυτή τη στρατηγική. Η στρατηγική αυτή 

περιλαμβάνει και τις απαντήσεις συμμετεχόντων που χρησιμοποίησαν εσφαλμένα τον 

αλγόριθμο του όγκου ή έκαναν χρήση του τύπου εύρεσης του εμβαδού αντί του όγκου.  

Παραδείγματα: Ένας ενήλικας απάντησε ότι χωράνε στο διάφανο δοχείο περίπου 72 

κυβάκια (δοκιμασία 3), επειδή «μήκος επί πλάτος επί ύψος είναι ο αλγόριθμος του 

όγκου, άρα χωράνε 4x6x3=72 κυβάκια». 

Ένας μαθητής της Στ’ τάξης δικαιολόγησε την απάντησή του, ότι στο αδιάφανο δοχείο 

χωράνε 20 κυβάκια (δοκιμασία 2) διότι, «4 επί 5 κάνει 20, άρα 20 κυβάκια χωράνε στο 

δοχείο 2». 
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3.2.8 Συχνότητα χρήσης των στρατηγικών στο Έργο 1 

Γενικά, οι συμμετέχοντες αναφορικά με την εκτίμηση της ποσότητας στο 

δοχείο βασίστηκαν κυρίως στη χρήση του αλγόριθμου (Στρατηγική 4) και στη νοερή 

καταμέτρηση (Στρατηγική 3). Συγκεκριμένα, 1 στους 3 ενήλικες χρησιμοποίησε τη 

στρατηγική της νοερής καταμέτρησης (Στρατηγική 3), 1 στους 3 ενήλικες τη 

στρατηγική που στηρίζεται στον αλγόριθμο εύρεσης του όγκου (Στρατηγική 4), 1 

στους 3 μαθητές δεν εξήγησε την εκτίμησή του (Στρατηγική 0), ενώ 1 στους 3 μαθητές 

χρησιμοποίησε τη στρατηγική της νοερής καταμέτρησης (Στρατηγική 3).  

Προκειμένου να εξεταστεί αν στο Έργο 1 κάθε μία στρατηγική 

χρησιμοποιήθηκε με παρόμοια συχνότητα από τις δύο ηλικιακές ομάδες, 

πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις t-test με ανεξάρτητα δείγματα. Αρχικά τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι και οι δύο ηλικιακές ομάδες με παρόμοια 

συχνότητα στηρίχτηκαν στη χρήση της νοερής καταμέτρησης (Στρατηγική 3, t=-,519, 

df=78, p=.605). Δηλαδή, οι ενήλικες βασίστηκαν στη χρήση της σε ποσοστό 31,87% 

και οι μαθητές της Στ’ τάξης τη χρησιμοποίησαν σε ποσοστό 28,12%. Επιπρόσθετα, 

βρέθηκε ότι οι μαθητές της Στ’ τάξης αδυνατούσαν πιο συχνά (32,5%) να εξηγήσουν 

τις εκτιμήσεις τους (Στρατηγική 0) απ’ ό,τι οι ενήλικες (16%) με στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (t=2,405, df=78, p<.05).  

Επιπλέον, η ανάλυση έδειξε ότι οι ενήλικες βασίστηκαν περισσότερο (31,25%) 

στον αλγόριθμο εύρεσης του όγκου για τις εκτιμήσεις τους (Στρατηγική 4), με 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (t=-3,419 df=78, p<.01) σε σχέση με τους μαθητές 

της Στ’ τάξης (13,7%). Η στρατηγική που βασίστηκε στη διαίσθηση (Στρατηγική 1, t=-

,053 df=78, p=.958) και η στρατηγική που στηρίχτηκε στη χρήση σημείων αναφοράς 

(Στρατηγική 2, t=1,020, df=78, p=.311) χρησιμοποιήθηκαν με παρόμοια συχνότητα 

από τις δύο ηλικιακές ομάδες. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στο Γράφημα 11. 

Για να εξεταστεί εάν η χρήση των στρατηγικών στο Έργο 1 επηρεάστηκε από 

τη δυνατότητα δοκιμής, πραγματοποιήθηκε ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα. 

Η ανάλυση έδειξε ότι στους ενήλικες μόνο η χρήση της στρατηγικής 3 (νοερή 

καταμέτρηση, t=-2,326, df=38, p<.05) ευνοήθηκε από τη δυνατότητα δοκιμής. 

Δηλαδή, οι ενήλικες που είχαν τη δυνατότητα δοκιμής χρησιμοποίησαν περισσότερο 

τη στρατηγική 3 σε σχέση με τους ενήλικες που δεν είχαν τη δυνατότητα δοκιμής. Όλες 

οι υπόλοιπες στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν από τους ενήλικες με παρόμοια 

συχνότητα χωρίς να επηρεάζονται από τη δυνατότητα δοκιμής. Τα στοιχεία αυτά 

παρουσιάζονται στο Γράφημα 12. 
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Γράφημα 11: Συχνότητα χρήσης των στρατηγικών ως προς την ηλικιακή ομάδα στο 

Έργο 1 

 

Οι μαθητές της Στ’ τάξης επηρεάστηκαν από τη δυνατότητα δοκιμής μόνο 

αναφορικά με τη χρήση αδικαιολόγητων απαντήσεων (στρατηγική 0, t=-2,423, df=38, 

p<.05) και της στρατηγικής 3 (Νοερή καταμέτρηση, t=-2,053, df=38, p<.05), με αυτούς 

που είχαν τη δυνατότητα δοκιμής να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες στρατηγικές πιο 

συχνά από τους συνομήλικούς τους που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Η χρήση των 

στρατηγικών 1 (Διαισθητική εκτίμηση), 2 (Χρήση σημείων αναφοράς) και 4 (Χρήση 

αλγόριθμου) δεν επηρεάστηκε από τη δυνατότητα δοκιμής (t=,713, df=38, p=.480, t=0, 

df=38, p=1, t=-1,934 df=38, p<.061, για τις στρατηγικές 1, 2 και 4, αντίστοιχα), όπως 

φαίνεται στο Γράφημα 13. 

 

 
Γράφημα 12: Συχνότητα χρήσης καθεμίας στρατηγικής ως προς τη δυνατότητα δοκιμής 
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Γράφημα 13: Συχνότητα χρήσης καθεμίας στρατηγικής ως προς τη δυνατότητα δοκιμής 

από μαθητές Στ’ τάξης στο Έργο 1 

 

3.2.9 Συσχέτιση των στρατηγικών με τις επιδόσεις  

Προκειμένου να εξεταστεί αν κάποιες από τις στρατηγικές συνδέθηκαν με 

περισσότερο ή λιγότερο επιτυχείς εκτιμήσεις, διερευνήθηκε η συσχέτιση ανάμεσα στην 

κάθε στρατηγική και τη συνολική επίδοση. Η ανάλυση για το σύνολο των 

συμμετεχόντων έδειξε ότι η χρήση της διαίσθησης και η χρήση των σημείων αναφοράς 

δεν βρέθηκε να συσχετίζονται με τις συνολικές επιδόσεις. Δηλαδή, οι στρατηγικές 

αυτές εμφανίζονταν τόσο με περισσότερο επιτυχείς όσο και με λιγότερο επιτυχείς 

εκτιμήσεις. Για τις υπόλοιπες στρατηγικές, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά 

συσχετίσεις όσον αφορά τη χρήση τους και την επιτυχία στις εκτιμήσεις.  

Συγκεκριμένα, οι αδικαιολόγητες απαντήσεις (στρατηγική 0) παρουσιάζουν 

αρνητική συσχέτιση με τις επιδόσεις των συμμετεχόντων στο σύνολο των έργων, 

δηλαδή όσο περισσότερο οι συμμετέχοντες έδιναν εκτιμήσεις χωρίς εξήγηση τόσο 

περισσότερο μειωνόταν η επίδοσή τους. Αντιθέτως, η χρήση της στρατηγικής 3 και της 

στρατηγικής 4 εμφανίζει θετική συσχέτιση στο σύνολο των έργων: όταν 

χρησιμοποιούσαν οι συμμετέχοντες τη νοερή καταμέτρηση και τον αλγόριθμο έτειναν 

να εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

συσχετίσεις όλων των στρατηγικών με τις επιτυχείς εκτιμήσεις στο σύνολο των έργων.  
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Στρατηγικές Pearson Είδος συσχέτισης Στατιστική 
σημαντικότητα 

0. χωρίς εξήγηση  r=-,616 Αρνητική συσχέτιση p<.01 
1. Διαίσθηση  r=-,184 Καμία συσχέτιση p=.103 
2. Χρήση σημείων αναφοράς  r=,082 Καμία συσχέτιση p=.467 
3. Νοερή καταμέτρηση  r=,487 Θετική συσχέτιση p<.01 
4. Νοερός αλγόριθμος  r=,281 Θετική συσχέτιση p<0.5 
Πίνακας 1: Συσχετίσεις των στρατηγικών με την επιτυχία στο σύνολο των έργων για 

όλους τους συμμετέχοντες 

 

Επίσης, μελετήθηκαν ξεχωριστά για τους μαθητές της Στ’ και τους ενήλικες οι 

συσχετίσεις ανάμεσα στη χρήση των στρατηγικών και την επίδοση. Για τους μαθητές 

της Στ’ τάξης βρέθηκε αρνητική συσχέτιση στη χρήση της Στρατηγικής 0 με τις 

επιδόσεις τους τόσο στο σύνολο των έργων όσο και ξεχωριστά στο Έργο 1 και το Έργο 

2 (Pearson’s r=-,679, p<.01, Pearson’s r=-,631, p<.01, και Pearson’s r=-,483, p<.01 για 

το σύνολο των έργων, Έργο 1 και Έργο 2, αντίστοιχα). Επίσης, βρέθηκε θετική 

συσχέτιση στη χρήση της στρατηγικής 3 με το σύνολο των έργων (Pearson’s r=,581, 

p<.01) αλλά και με τις επιδόσεις στο Έργο 1 (Pearson’s r=,586, p<.01). Οι υπόλοιπες 

στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές δεν παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις με τις επιδόσεις τους.  

Για τους ενήλικες βρέθηκε αρνητική συσχέτιση στη χρήση της Στρατηγικής 0 

και της Στρατηγικής 1 με την επίδοσή τους τόσο στο σύνολο των έργων όσο και 

ξεχωριστά στο Έργο 1 και το Έργο 2 (στρατηγική 0.: Pearson’s r=-,552, p<.01, 

Pearson’s r=-,568, p<.01, και Pearson’s r=-,335, p<.05, στρατηγική 1.: Pearson’s r=-

,370, p<.05, Pearson’s r=-,427, p<.01, και Pearson’s r=-,334, p<.05, για το σύνολο των 

έργων, Έργο 1 και Έργο 2, αντίστοιχα). Αντιθέτως, θετική συσχέτιση βρέθηκε στη 

χρήση της στρατηγικής 3 με τις επιδόσεις τους τόσο στο σύνολο των έργων (Pearson’s 

r=,366, p<.05) όσο και ξεχωριστά στο Έργο 1 (Pearson’s r=,405, p<.01). Επίσης, 

βρέθηκε θετική συσχέτιση στη χρήση της στρατηγικής 4 με το σύνολο των έργων 

(Pearson’s r=,421, p<.01) αλλά και με τις επιδόσεις στο Έργο 1 (Pearson’s r=,347, 

p<.05) και στο Έργο 2 (Pearson’s r=,385, p<.05). Η Στρατηγική 2 δεν παρουσίασε 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την επίδοσή τους. 

 Αναλυτικά, στους Πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι 

αναλύσεις με τις συσχετίσεις Pearson ανάμεσα στη χρήση των στρατηγικών και τις 

επιτυχείς εκτιμήσεις των μαθητών της Στ’ τάξης και των ενηλίκων, αντίστοιχα. 
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Πίνακας 2: Συσχετίσεις των στρατηγικών με την επιτυχία στο σύνολο των 

έργων για τους μαθητές της Στ’ τάξης 

Στρατηγικές Σύνολο 
Έργων 

Έργο 1 Έργο 2 Έργο 3 

0. Χωρίς εξήγηση r=-,679** 
 

r=-,631** 
 

r=-,483** r=-,283 

1. Διαίσθηση r=-,032 r=-,085 r=,121 r=-,055 

2. Χρήση σημείων 
αναφοράς 

r=,171 r=,167 r=,012 r=,172 

3. Νοερή καταμέτρηση r=,581** 
 

r=,586** 
 

r=,304 r=,265 

4. Νοερός αλγόριθμος r=,125 r=,103 r=,208 r=-,050 

* Στατιστική σημαντικότητα στο p<.05 

**Στατιστική σημαντικότητα στο p<.01  

 

 

Πίνακας 3: Συσχετίσεις των στρατηγικών με την επιτυχία στο σύνολο των έργων για 

τους ενήλικες 

Στρατηγικές Σύνολο 
Έργων 

Έργο 1 Έργο 2 Έργο 3 

0. Χωρίς εξήγηση r=-,552**  
 

r=-
,568** 
 

r=-,335* 
 

r=-,296 

1. Διαίσθηση r=-,370* 
 

r=-
,427** 
 

r=-,334* 
 

r=-,024 

2. Χρήση σημείων 
αναφοράς 

r=-,029 r=,103 r=,021 r=-,270 

3. Νοερή καταμέτρηση r=,366*  
 

r=,405** 
 

r=,184 
 

r=,185 

4. Νοερός αλγόριθμος r=,421** 
 

r=,347* 
 

r=,385* 
 

r=,249 

* Στατιστική σημαντικότητα στο p<.05  

**Στατιστική σημαντικότητα στο p<.01  
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3.3 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 2 ως προς την ηλικιακή 

ομάδα 

Η συνολική επίδοση όλων των συμμετεχόντων στο Έργο 2 ξεπέρασε το 75% 

(76,31%).  

Προκειμένου να εξεταστεί αν η επίδοση των συμμετεχόντων στις δοκιμασίες 

του Έργου 2 διαφοροποιήθηκε από την ηλικιακή ομάδα, εφαρμόστηκε t-test για 

ανεξάρτητα δείγματα. Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών της Στ’ τάξης και την επίδοση των 

ενηλίκων (t=-,590, df=78, p=.557). Δηλαδή, οι ενήλικες και οι μαθητές της Στ’ 

τάξης παρουσίασαν παρόμοια ποσοστά υψηλής επιτυχίας στο Έργο 2. Τα στοιχεία 

αυτά αποτυπώνονται στο Γράφημα 14 που ακολουθεί. 

 

 

 
Γράφημα 14: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 2 ως προς την ηλικιακή ομάδα 

 

3.3.1 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 2 ως προς το φύλο  

Για να ελεγχθεί αν η επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 2 επηρεάστηκε από 

το φύλο, χρησιμοποιήθηκε t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Η ανάλυση έδειξε ότι 

δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των συμμετεχόντων 

ως προς το φύλο (t=,318 df=78, p=.751). Δηλαδή, οι γυναίκες – κορίτσια 

συμμετέχουσες εμφάνισαν παρόμοιες επιδόσεις με τους άρρενες συμμετέχοντες 

στα έργα που τους παρουσιάστηκαν, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 15 που 

ακολουθεί. 
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Γράφημα 15: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 2 ως προς το φύλο 

 

3.3.2 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 2 ως προς την παρουσία 

διακριτικών στα δοχεία  

Προκειμένου να ερευνηθεί αν η επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 2 

επηρεάζεται από την παρουσία διακριτικών στα δοχεία, εφαρμόστηκε t-test για 

ανεξάρτητα δείγματα. Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στην επίδοση των συμμετεχόντων (t=-1,188, df=78, p=.238). 

Δηλαδή, τόσο οι συμμετέχοντες που είχαν δοχεία με διακριτικά της χωρητικότητάς 

τους όσο και οι συμμετέχοντες που είχαν δοχεία χωρίς διακριτικά παρουσίασαν 

παρόμοια ποσοστά επιτυχίας στο έργο, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 16 που 

ακολουθεί. 

 

 
Γράφημα 16: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 2 ως προς την παρουσία 

διακριτικών στα δοχεία 
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3.3.3 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 2 ως προς τη 

δυνατότητα δοκιμής  

Το t- τεστ για ανεξάρτητα δείγματα που πραγματοποιήθηκε για να διερευνηθεί 

αν η επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 2 διαφοροποιήθηκε από τη δυνατότητα 

δοκιμής έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επίδοση όσων 

συμμετεχόντων είχαν τη δυνατότητα δοκιμής και όσων συμμετεχόντων δεν είχαν τη 

δυνατότητα δοκιμής (t=-1,391, df=78, p=.168). Δηλαδή, οι συμμετέχοντες με 

δυνατότητα δοκιμής εμφάνισαν παρόμοιες επιδόσεις (78,5%) με τους συμμετέχοντες 

χωρίς δυνατότητα δοκιμής (74,12%). Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στο Γράφημα 

17 που ακολουθεί. 

 

 
Γράφημα 17: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 2 ως προς τη δυνατότητα δοκιμής  

 

3.4 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 3 ως προς την ηλικιακή 

ομάδα 

Η επίδοση όλων των συμμετεχόντων στο Έργο 3 ήταν πολύ υψηλή και 

ξεπέρασε το 85% (86,12%). 

 Για να εξεταστεί αν η επίδοση των συμμετεχόντων στις δοκιμασίες του Έργου 

3 διαφοροποιήθηκε από την ηλικιακή ομάδα, εφαρμόστηκε t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα. Η ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές ηλικιακές 

διαφορές (t=,490, df=78, p=.626). Δηλαδή, τα παιδιά της Στ’ τάξης (86,87%) και οι 
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ενήλικες (85,37%) παρουσίασαν παρόμοια ποσοστά επιτυχίας στο Έργο 3, όπως 

φαίνεται και στο Γράφημα 18 που ακολουθεί. 

 

 
Γράφημα 18: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 3 ως προς την ηλικιακή ομάδα 

 

3.4.1 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 3 ως προς το φύλο 

Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των 

συμμετεχόντων στο Έργο 3 ούτε ως προς το φύλο (t=-1,233, df=78, p=.221). Δηλαδή, 

οι άρρενες συμμετέχοντες εμφάνισαν παρόμοιες επιδόσεις με τις γυναίκες – κορίτσια 

συμμετέχουσες στις δοκιμασίες του Έργου 3 που τους παρουσιάστηκαν. Τα στοιχεία 

αυτά αποτυπώνονται στο Γράφημα 19 που ακολουθεί. 

 

 
Γράφημα 19: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 3 ως προς το φύλο 

86,87 85,37

0

20

40

60

80

100

Στ' τάξη Ενήλικες

Επ
ίδ

οσ
η 

%

Ηλικιακή ομάδα

83,87 87,75

0

20

40

60

80

100

Άντρες/Αγόρια Γυναίκες/Κορίτσια

Επ
ίδ

οσ
η 

%

Φύλο



 79 

3.4.2 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 3 ως προς την παρουσία 

διακριτικών στα δοχεία 

Για να ερευνηθεί αν η επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 3 επηρεάζεται 

από την παρουσία διακριτικών στα δοχεία, εφαρμόστηκε t-test για ανεξάρτητα 

δείγματα. Η ανάλυση δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές (t=,098, df=78, 

p=.922). Δηλαδή, οι συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από την παρουσία διακριτικών, 

παρουσίασαν παρόμοια ποσοστά επιτυχίας στις δοκιμασίες του Έργου 3. Τα στοιχεία 

αυτά παρουσιάζονται στο Γράφημα 20 που ακολουθεί. 

 

 
Γράφημα 20: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 3 ως προς την παρουσία 

διακριτικών στα δοχεία 

 

3.4.3 Επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 3 ως προς τη 

δυνατότητα δοκιμής  

Προκειμένου να εξεταστεί αν η γενική επίδοση των συμμετεχόντων στο Έργο 

3 διαφοροποιήθηκε από τη δυνατότητα δοκιμής, πραγματοποιήθηκε t-test για 

ανεξάρτητα δείγματα. Η ανάλυση έδειξε ότι οριακά δεν είναι στατιστικά σημαντικές 

οι διαφορές στην επίδοση των συμμετεχόντων με δυνατότητα δοκιμής και στην 

επίδοση των συμμετεχόντων χωρίς δυνατότητα δοκιμής (t=-1,900, df=78, p=.061). 

Δηλαδή, οι συμμετέχοντες με δυνατότητα δοκιμής φαίνεται να εμφάνισαν παρόμοιες 

επιδόσεις (89,12%) με τους συμμετέχοντες χωρίς δυνατότητα δοκιμής (83,12%), όπως 

αποτυπώνεται και στο Γράφημα 21 που ακολουθεί.  
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Γράφημα 21: Ποσοστό επίδοσης στο Έργο 3 ως προς τη δυνατότητα δοκιμής 

 

3.5 Σύγκριση των επιδόσεων στα τρία Έργα  

Προκειμένου να εξεταστεί αν οι συμμετέχοντες παρουσίασαν καλύτερη 

επίδοση σε κάποιο από τα τρία έργα, πραγματοποιήθηκε t-test για συσχετισμένες 

ομάδες. Η ανάλυση έδειξε ότι το Έργο 3 ήταν αυτό στο οποίο όλοι οι συμμετέχοντες 

εμφάνισαν στατιστικά σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το Έργο 1 (t=-

14,207 , df=79, p<.001) και το Έργο 2 (t=-5,504, df=79, p<.001). Επίσης, το Έργο 1 

ήταν το πιο δύσκολο από τα τρία έργα, τόσο από το Έργο 2 (t=-11,325, df=79, p<.001) 

όσο και από το Έργο 3.  

Επιμέρους αναλύσεις εφαρμόστηκαν για κάθε ηλικιακή ομάδα ξεχωριστά οι 

οποίες επιβεβαίωσαν τα παραπάνω αποτελέσματα. Δηλαδή, το Έργο 1 δυσκόλεψε 

περισσότερο τόσο τους μαθητές της Στ’ τάξης όσο και τους ενήλικες σε σχέση με το 

Έργο 2 (μαθητές: t=-7,455, df=39, p<.001 και ενήλικες: t=-8,886, df=39, p<.001) και 

το Έργο 3 (μαθητές: t=-10,144, df=39, p<.001 και ενήλικες: t=-10,087, df=39, p<.001). 

Τέλος, και οι δύο ηλικιακές ομάδες παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά καλύτερες 

επιδόσεις στο Έργο 3 σε σχέση με το Έργο 2 (μαθητές: t=-4,065, df=39, p<.001 και 

ενήλικες: t=-3,741, df=39, p<.01). Τα στοιχεία αυτά απεικονίζονται στο Γράφημα 22 

που ακολουθεί.  
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 Γράφημα 22: Σύγκριση των επιδόσεων στα έργα ως προς την ηλικιακή ομάδα  

 

 

Στο Κεφάλαιο 4 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την επίδοση των μαθητών 

Στ’ δημοτικού και των ενηλίκων αναφορικά με την ικανότητά τους στην εκτίμηση της 

μέτρησης του όγκου καθώς, επίσης, και τις στρατηγικές που αυτοί χρησιμοποιούν κατά 

την εκτίμηση. Για τον σκοπό της εργασίας δημιουργήθηκαν τρία έργα που 

αποτελούνταν από δραστηριότητες εκτίμησης ποσότητας σε δοχείο (π.χ. Έργο 1 Δοκ. 

4: πόσες κουταλιές ρύζι χωράνε στο μεγάλο δοχείο;), δραστηριότητες εκτίμησης 

χωρητικότητας σε δοχείο (π.χ.: Έργο 3 Δοκ. 3: σε ποιο από τα δύο δοχεία χωράει μία 

συγκεκριμένη ποσότητα ρυζιού) και στην ποσότητα (π.χ. Έργο 2 Δοκ. 1: ποια από τις 

δύο ποσότητες κύβων χωράει στο μικρό δοχείο;).  

Συνολικά, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων 

της έρευνας έδειξαν ότι η επίδοση στο σύνολο των έργων εκτίμησης όγκου ήταν μέτρια 

(70% περίπου). Όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας, εμφάνισαν 

παρόμοια ποσοστά επιτυχίας καθώς επίσης έδειξαν δυσκολία στην πραγματοποίηση 

εκτιμήσεων μέτρησης όγκου. Το εύρημα αυτό πιθανόν να οφείλεται στην ίδια την 

έννοια του όγκου που αποτελεί πολύπλοκη, πολυδιάστατη και δύσκολη στην 

κατανόησή της (Tan Sisman & Aksu, 2016. Battista & Clements, 1996). Επίσης, η 

χαμηλή επίδοση των μαθητών μπορεί να προκαλείται από την περιορισμένη παρουσία 

δραστηριοτήτων εκτίμησης μέτρησης στα σχολικά εγχειρίδια, γεγονός το οποίο 

δυσχεραίνει την εξοικείωσή τους σε καταστάσεις εκτίμησης μέτρησης. Η δυσκολία 

κατανόησης της έννοιας του όγκου και οι χαμηλές επιδόσεις στις εκτιμήσεις μέτρησης 

του όγκου εμφανίζονται στη βιβλιογραφία, όπως στα αποτελέσματα των ερευνών που 

έχουν προηγηθεί τόσο σε μαθητές (Tan Sisman & Aksu, 2016. Δανίλη & Χρήστου, 

2011) όσο και σε εκπαιδευτικούς (Saiz & Figueras, 2003). Η ομοιομορφία στις 

επιδόσεις των ενηλίκων και των μαθητών Στ’ τάξης που εμφανίστηκε στην παρούσα 

έρευνα έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών που 

σχετίζονται με την εκτίμηση μέτρησης μήκους (Δεσλή & Γιακουμή, 2015. Joran, 

Subrahmanyam & Gelman, 1998. Desli & Giakoumi, 2017) στις οποίες βρέθηκε πως 

όσο μεγαλώνει ένας μαθητής τόσο αυξάνεται η ικανότητα εκτίμησής του. Στην 

παρούσα εργασία δεν βρέθηκε να επιβεβαιώνεται η ανάπτυξη της ικανότητας 

εκτίμησης παράλληλα με την ηλικία. Το εύρημα αυτό είναι σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα των Forrester, Latham και Shire (1990), τα οποία κατέδειξαν πως με την 
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αύξηση της ηλικίας δεν αυξάνονται οι επιδόσεις στην εκτίμηση μέτρησης μήκους, 

εμβαδού και όγκου.   

Η επιτυχία στις εκτιμήσεις δεν επηρεάστηκε από το φύλο, καθώς άντρες-αγόρια 

συμμετέχοντες εμφάνισαν παρόμοιες επιδόσεις με τις γυναίκες συμμετέχουσες τόσο 

στο σύνολο των έργων όσο και σε κάθε έργο ξεχωριστά. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με 

τα αποτελέσματα των ερευνών στη βιβλιογραφία (Δεσλή & Γιακουμή, 2015. Reys et 

al., 1991), που έδειξαν ότι το φύλο δεν έχει κάποια επίδραση στις επιδόσεις.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα δοκιμής στις δοκιμασίες σε σχέση με 

την επίδοση. Όσοι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα στο Έργο 1 να ρίξουν οι ίδιοι 

μια κουταλιά ρύζι ή να τοποθετήσουν ένα ξύλινο κύβο στο δοχείο που τους 

παρουσιαζόταν βρίσκονταν σε ευνοϊκότερη θέση σε σχέση με τους άλλους μισούς 

συμμετέχοντες οι οποίοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό αποτυπώνεται στα 

αποτελέσματα όπου οι συμμετέχοντες με τη δυνατότητα δοκιμής εμφάνισαν καλύτερες 

επιδόσεις σε σχέση με τους συμμετέχοντες χωρίς δυνατότητα δοκιμής ξεχωριστά στο 

Έργο 1 αλλά και στο σύνολο των έργων. Το εύρημα αυτό πιθανόν να οφείλεται στο 

γεγονός ότι τοποθετώντας ένα κυβάκι ή ρίχνοντας μία κουταλιά ρύζι, οι συμμετέχοντες 

αποκτούσαν καλύτερη αντίληψη του όγκου και συνειδητοποιούσαν την πιθανή 

ποσότητα που μπορεί να χωρέσει στο δοχείο. Αξίζει να αναφερθεί ότι μερικοί μαθητές, 

πριν από τη δοκιμή έδιναν μία βιαστική απάντηση την οποία άλλαζαν αμέσως μετά τη 

δοκιμή αντιλαμβανόμενοι την αρχική λανθασμένη εκτίμησή τους έδιναν στο τέλος μία 

περισσότερο επιτυχή εκτίμηση.  

Τέλος, η παρουσία/απουσία διακριτικών του μισού στα δοχεία ήταν ένας 

παράγοντας που δεν επηρέασε την επίδοση των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σε όλα 

τα έργα, ανεξαρτήτως του σημείου αναφοράς του μισού, οι συμμετέχοντες εμφάνισαν 

παρόμοιες επιδόσεις. Ενδεχομένως, αυτό να συνδέεται με το γεγονός ότι μόνο ένα 

μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων, τόσο συνολικά όσο και σε κάθε ηλικιακή ομάδα 

ξεχωριστά (ενήλικες - 5%, μαθητές - 7%), βασίστηκε στη χρήση σημείων αναφοράς 

ως στρατηγική εκτίμησης.  

Από τις στρατηγικές εκτίμησης που αναδείχθηκαν, οι συμμετέχοντες 

χρησιμοποίησαν περισσότερο τη νοερή καταμέτρηση (28,12% και 31,87%, για Στ’ και 

ενήλικες, αντίστοιχα) για την πραγματοποίηση των εκτιμήσεών τους. Επιπλέον, οι 

ενήλικες εμφάνισαν υψηλά ποσοστά χρήσης του αλγόριθμου (31,25%) για την 

εκτίμηση του όγκου, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών της Στ’ (32,5%) συνάντησε 

δυσκολίες στην τεκμηρίωση των απαντήσεών του και στην εξήγηση του τρόπου 

σκέψης του. Το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό ενηλίκων χρησιμοποίησε τον 
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αλγόριθμο συμφωνεί με άλλες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην 

υπολογιστική εκτίμηση (Reys et al., 1991. Reys et al., 1984, Alajmi & Reys, 2010) όσο 

και στην εκτίμηση μέτρησης μεγεθών (Δεσλή & Μυρόβαλη, 2017. Desli & Giakoumi, 

2017), στις οποίες βρέθηκε αυξημένη εστίαση στην στρατηγική του αλγόριθμου. Όλες 

οι υπόλοιπες στρατηγικές των μαθητών εμφανίζονται τόσο με περισσότερο επιτυχείς 

όσο και με λιγότερο επιτυχείς εκτιμήσεις. Η επιλογή της στρατηγικής της νοερής 

καταμέτρησης από μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων στην παρούσα εργασία, 

συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας των Desli και Giakoumi (2017) οι οποίες 

βρήκαν ότι οι μαθητές τρίτης και πέμπτης τάξης την επιλέγουν συχνότερα όταν 

πραγματοποιούν εκτιμήσεις μέτρησης μήκους. Τέλος, οι μαθητές και οι ενήλικες 

χρησιμοποίησαν σε μικρότερη κλίμακα τις υπόλοιπες στρατηγικές εκτίμησης.  

Οι στρατηγικές οι οποίες ήταν περισσότερο αποτελεσματικές για το σύνολο 

των συμμετεχόντων ήταν η νοερή καταμέτρηση και η χρήση του αλγόριθμου. 

Αντιθέτως, οι εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν χωρίς σαφή εξήγηση επηρέασαν 

αρνητικά τις επιδόσεις των συμμετεχόντων τόσο στο σύνολο των συμμετεχόντων όσο 

και για κάθε ηλικιακή ομάδα ξεχωριστά. Η ανάλυση των συσχετίσεων των 

στρατηγικών με τις επιδόσεις, ξεχωριστά για τους ενήλικες, έδειξε πως όσοι 

χρησιμοποιούσαν εκτιμήσεις βασισμένες στη διαίσθησή τους, δηλαδή, όσο 

περισσότερο έδιναν εκτιμήσεις «μαντεύοντας» τόσο περισσότερο μειωνόταν η επίδοσή 

τους και οδηγούνταν σε ανεπιτυχείς εκτιμήσεις. Αντιθέτως, παρουσιάστηκε θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στην επίδοση και τη χρήση της νοερής καταμέτρησης και της 

χρήσης του αλγόριθμου. Συγκεκριμένα, φαίνεται να οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις η 

χρήση αυτών των στρατηγικών.  

Ένα επίσης ενδιαφέρον εύρημα σχετικά με τις στρατηγικές είναι ότι οι 

συμμετέχοντες που είχαν τη δυνατότητα δοκιμής έδειξαν προτίμηση στη νοερή 

καταμέτρηση σε σχέση με τους συμμετέχοντες που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. 

Επιπλέον οι μαθητές που δεν είχαν τη δυνατότητα δοκιμής παρουσίασαν σημαντική 

αδυναμία στην εξήγηση του τρόπου σκέψης τους καθώς και στην τεκμηρίωση των 

απαντήσεών τους. Η αδυναμία αυτή ενδεχομένως να οφείλεται στην απουσία 

εξοικείωσης των μαθητών σε καταστάσεις που απαιτούν εκτιμήσεις μέτρησης.  

Οι δοκιμασίες στις οποίες χρησιμοποιούνταν το μικρό δοχείο συνδέθηκαν με 

περισσότερο επιτυχείς εκτιμήσεις. Το εύρημα αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα των Δεσλή και Μυρόβαλη (2017), τα οποία κατέδειξαν υψηλότερη 

επίδοση στις εκτιμήσεις μέτρησης εμβαδού στα προβλήματα με μικρές επιφάνειες σε 

σχέση με τα προβλήματα με μεγάλες επιφάνειες. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι το είδος 
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του δοχείου (διάφανο/αδιάφανο) δεν είχε επιπτώσεις στις επιδόσεις ούτε στο σύνολο 

των συμμετεχόντων ούτε στην κάθε ηλικιακή ομάδα ξεχωριστά. Τέλος, η επίδοση των 

μαθητών επηρεάστηκε και από το είδος της ποσότητας, καθώς οι μαθητές εμφάνισαν 

καλύτερες επιδόσεις στις δοκιμασίες με μη διακριτές ποσότητες (ρύζι) σε σχέση με τις 

δοκιμασίες με διακριτές ποσότητες (ξύλινα κυβάκια).  

Η παρούσα εργασία αν και επιχείρησε να εξετάσει τις επιδόσεις σε βασικές 

πτυχές της εκτίμησης όγκου, διεξήχθη σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, θέτοντας όρια 

στη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων που βρέθηκαν. Η διεξαγωγή 

μεγαλύτερης κλίμακας έρευνας με τη συμμετοχή περισσότερων ατόμων από τις δύο 

ηλικιακές ομάδες θα βοηθούσε στην εξαγωγή συμπερασμάτων τα οποία θα μπορούσαν 

να γενικευθούν σε ευρύτερο πληθυσμό. Επίσης, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας δεν 

υπήρχε η δυνατότητα ηχογράφησης ή βιντεοσκόπησης η οποία ενδεχομένως θα 

επέτρεπε την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με αντιδράσεις, χειρονομίες και χρόνο 

απόκρισης των συμμετεχόντων. 

Μελλοντική έρευνα στις επιδόσεις και τις στρατηγικές εκτίμησης όγκου θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς (εν ενεργεία - 

μελλοντικούς), ώστε να εξεταστούν οι απόψεις τους, οι στάσεις τους καθώς και οι 

διδακτικές προσεγγίσεις τους απέναντι στο συγκεκριμένο είδος εκτίμησης μέτρησης. 

Επιπλέον, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί έρευνα στην εκτίμηση μέτρησης άλλων 

μεγεθών όπως είναι η μάζα, η πυκνότητα, η ταχύτητα κ.ά..  

Τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με την εκτίμηση μέτρησης που θα 

ακολουθήσουν θα προσφέρουν τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών σχετικά με το 

πόσο σημαντικές είναι οι πτυχές αυτής της ικανότητας και πώς θα μπορούσαν να τις 

διδάξουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Εν κατακλείδι, εφόσον αναδειχθεί η σημασία 

της εκτίμησης μέτρησης στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών μπορεί, με την 

κατάλληλη διδασκαλία και στήριξη από τους εκπαιδευτικούς οι μελλοντικοί μαθητές 

να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για εκτιμήσεις μεγεθών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

 

Παράδειγμα εκτίμησης χωρητικότητας στην ποσότητα -  Έργο 2 (μεγάλο 

διάφανο δοχείο, ρύζι) 

 

 

Ξύλινα κυβάκια – μεγάλο, αδιάφανο με διακριτικά του μισού δοχείο 
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Ξύλινα κυβάκια – μικρό, αδιάφανο και χωρίς διακριτικά δοχείο 

 

 

Αίθουσα μουσικής του σχολείου και χώρος διεξαγωγής της έρευνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Πρωτόκολλο με σειρά παρουσίασης 1  

Όνομα:                    Ημερομηνία Γέννησης:              Ομάδα:         
 
Έργο Α1.    
Κουταλιές με ρύζι 
 
Δοκιμασία 1: Παρουσιάζω το δοχείο 1                    Απάντηση      
Σχόλια: 
Δοκιμασία 2: Παρουσιάζω το δοχείο 2                    Απάντηση        
Σχόλια: 
Δοκιμασία 3: Παρουσιάζω το δοχείο 3                    Απάντηση         
Σχόλια: 
Δοκιμασία 4: Παρουσιάζω το δοχείο 4                    Απάντηση 
Σχόλια: 
 
Έργο Α2. 
Ξύλινα κυβάκια 
 
Δοκιμασία 1: Παρουσιάζω το δοχείο 1                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 2: Παρουσιάζω το δοχείο 2                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 3: Παρουσιάζω το δοχείο 3                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 4: Παρουσιάζω το δοχείο 4.                    Απάντηση 
Σχόλια: 
 
Έργο Β1.  
2 Ποσότητες 1 Δοχείο (Ρύζι) 
 
Δοκιμασία 1: Παρουσιάζω το δοχείο 1                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 2: Παρουσιάζω το δοχείο 2                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 3: Παρουσιάζω το δοχείο 5                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 4: Παρουσιάζω το δοχείο 1.                    Απάντηση 
Σχόλια: 
 
Έργο Β2.  
2 Ποσότητες 1 Δοχείο (Ξύλινα Κυβάκια) 
 
Δοκιμασία 1: Παρουσιάζω το δοχείο 1                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 2: Παρουσιάζω το δοχείο 2                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 3: Παρουσιάζω το δοχείο 5                     Απάντηση 
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Σχόλια: 
Δοκιμασία 4: Παρουσιάζω το δοχείο 1                     Απάντηση 
Σχόλια: 
 
Έργο Γ1. 
1 Ποσότητα 2 Δοχεία (Ρύζι) 
 
Δοκιμασία 1: Παρουσιάζω μεγάλη ποσότητα και τα δοχεία 1/3       Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 2: Παρουσιάζω μεγάλη ποσότητα και τα δοχεία 1/2       Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 3: Παρουσιάζω μικρή ποσότητα και τα δοχεία 2/5          Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 4: Παρουσιάζω μικρή ποσότητα και τα δοχεία 1/3          Απάντηση 
Σχόλια: 
 
 
Έργο Γ2. 
1 Ποσότητα 2 Δοχεία (Ξύλινα Κυβάκια) 
 
Δοκιμασία 1: Παρουσιάζω μεγάλη ποσότητα και τα δοχεία 1/3       Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 2: Παρουσιάζω μεγάλη ποσότητα και τα δοχεία 1/2        Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 3: Παρουσιάζω μικρή ποσότητα και τα δοχεία 2/5            Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 4: Παρουσιάζω μικρή ποσότητα και τα δοχεία 1/3            Απάντηση 
Σχόλια: 
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Πρωτόκολλο με σειρά παρουσίασης 2  

Όνομα:                    Ημερομηνία Γέννησης:              Ομάδα:                       
 
Έργο Β1.  
2 Ποσότητες 1 Δοχείο (Ρύζι) 
 
Δοκιμασία 1: Παρουσιάζω το δοχείο 1                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 2: Παρουσιάζω το δοχείο 2                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 3: Παρουσιάζω το δοχείο 5                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 4: Παρουσιάζω το δοχείο 1.                    Απάντηση 
Σχόλια: 
 
Έργο Β2.  
2 Ποσότητες 1 Δοχείο (Ξύλινα Κυβάκια) 
 
Δοκιμασία 1: Παρουσιάζω το δοχείο 1                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 2: Παρουσιάζω το δοχείο 2                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 3: Παρουσιάζω το δοχείο 5                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 4: Παρουσιάζω το δοχείο 1                     Απάντηση 
Σχόλια: 
 
Έργο Γ1. 
1 Ποσότητα 2 Δοχεία (Ρύζι) 
 
Δοκιμασία 1: Παρουσιάζω μεγάλη ποσότητα και τα δοχεία 1/3       Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 2: Παρουσιάζω μεγάλη ποσότητα και τα δοχεία 1/2       Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 3: Παρουσιάζω μικρή ποσότητα και τα δοχεία 2/5          Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 4: Παρουσιάζω μικρή ποσότητα και τα δοχεία 1/3          Απάντηση 
Σχόλια: 
 
 
Έργο Γ2. 
1 Ποσότητα 2 Δοχεία (Ξύλινα Κυβάκια) 
 
Δοκιμασία 1: Παρουσιάζω μεγάλη ποσότητα και τα δοχεία 1/3       Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 2: Παρουσιάζω μεγάλη ποσότητα και τα δοχεία 1/2        Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 3: Παρουσιάζω μικρή ποσότητα και τα δοχεία 2/5            Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 4: Παρουσιάζω μικρή ποσότητα και τα δοχεία 1/3            Απάντηση 
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Σχόλια: 
 
Έργο Α1.    
Κουταλιές με ρύζι 
 
Δοκιμασία 1: Παρουσιάζω το δοχείο 1                    Απάντηση      
Σχόλια: 
Δοκιμασία 2: Παρουσιάζω το δοχείο 2                    Απάντηση        
Σχόλια: 
Δοκιμασία 3: Παρουσιάζω το δοχείο 3                    Απάντηση         
Σχόλια: 
Δοκιμασία 4: Παρουσιάζω το δοχείο 4                    Απάντηση 
Σχόλια: 
 
Έργο Α2. 
Ξύλινα κυβάκια 
 
Δοκιμασία 1: Παρουσιάζω το δοχείο 1                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 2: Παρουσιάζω το δοχείο 2                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 3: Παρουσιάζω το δοχείο 3                     Απάντηση 
Σχόλια: 
Δοκιμασία 4: Παρουσιάζω το δοχείο 4.                    Απάντηση 
Σχόλια: 
 

 

 

 
 
 
 
 


