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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι  να αναδείξει τα προβλήματα στη διδασκαλία της  

Στατιστικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να συμβάλλει ουσιαστικά 

με τη διδακτική της  πρόταση στην όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση στη διδασκαλίας της. 

Αυτή η νέα προσέγγιση ασχολείται με την προώθηση μιας αλλαγής στη φιλοσοφία της 

διδασκαλίας της Στατιστικής στην εκπαίδευση. Με τη μέθοδο αυτή μειώνουμε την έμφαση στη 

παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία εστιάζεται σε φόρμουλες, διαδικασίες σε βήματα και σε 

υπολογισμούς, για να μετατοπίσουμε τη προσοχή μας σε βασικές στατιστικές ιδέες που είναι 

παρούσες στη καθημερινή ζωή και στην πρακτική. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί μια 

προσπάθεια ενσωμάτωσης στα Αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης των κατευθυνόμενων εργασιών για τη διδασκαλία της Στατιστικής που, όπως 

αποδεικνύει, είναι καθοριστικές για τη κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών της.   

ABSTRACT 

In this research 384 educators teaching in all classes of Elementary Schools have 

participated in a research on the educational approach of the concepts and methods of statistics 

that are taught in elementary school by ways of directed projects. 

With our educational intervention, which has designed and executed according to the most 

modern notions concerning the teaching of Mathematics- Statistics the results for the students  

are considerably improving. It is quite likely thus that the teaching method through directed 

projects is the most appropriate as far as student performance is concerned in the field of 

statistic concepts.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο αυξανόμενος ρόλος της Στατιστικής σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του 

ανθρώπου και η εισαγωγή της στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων της πρωτοβάθμιας 

και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δείχνουν την αναγκαιότητα για μεγαλύτερο ενδιαφέρον, 
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τόσο σε ότι αφορά τη μεθοδολογία της διδασκαλίας  της, όσο και στα συμπεράσματα που 

προέρχονται από τις ψυχολογικές και παιδαγωγικές έρευνες σχετικά με τις αντιλήψεις των  

ατόμων για τις  ¨στοχαστικές έννοιες¨.( Χατζηπαντελης Θ., Γκίνης Δ. 2001).  

Παρόλα αυτά είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι εκπαιδευτικοί και κατά συνέπεια οι 

μαθητές  και των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί στη 

διδασκαλία της Στατιστικής, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και σε σχετικές έρευνες 

Βογιατζής Κ.(1996), Τζεκάκη Α. κ.α. (2000). Αυτό οφείλεται αφενός στο ότι οι περισσότεροι 

μαθηματικοί στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς θεωρούν τη Στατιστική ως ‘μη κανονικά 

μαθηματικά”, “σοβαρά μαθηματικά”.( Diendnoir J., Καφούση Σ. 2002), και αφετέρου στο ότι  

το μάθημα της Στατιστικής απαιτεί για τη διδασκαλία του ιδιαίτερη διδακτική και εννοιολογική 

προσέγγιση διαφορετική π.χ. από τη Γεωμετρία ή την Ανάλυση. Η διδασκαλία της Στατιστικής 

πρέπει να δομηθεί  με ιδιαίτερες δραστηριότητες μάθησης.(Χατζηπαντελής Θ, 2000, Γκινης Δ. 

2003). 

Το παραπάνω γεγονός οδηγεί τη διδασκαλία της Στατιστικής σε περιθωριοποίηση, 

δηλαδή αν και οι έννοιες  της Στατιστικής αναφέρονται στα σχολικά εγχειρίδια της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η απόδοση τους γίνεται με τρόπο ελλιπή, αποσπασματικό και έχει 

εντελώς περιθωριακό χαρακτήρα. 

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

προβληματισμός για την διδασκαλία και τη διδακτική της Στατιστικής. Οι εργασίες του 2ου 

Διεθνούς συνεδρίου για την διδασκαλία και τη διδακτική της Στατιστικής κυκλοφόρησαν το 

1994 από την U.N.E.S.C.O σε ένα τόμο  με τίτλο «Η διδασκαλία της Στατιστικής». Η 

επικρατούσα αντίληψη είναι ότι η « Στατιστική δεν αποτελεί ένα σύνολο τεχνικών, είναι μία 

τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα , ένας τρόπος αντίληψης που γνωρίζει μάλιστα την ύπαρξη 

της αβεβαιότητας και της μεταβλητότητας της πληροφορίας και της  συλλογής δεδομένων. 

Επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας ».                                                                               

Στην έκθεση συνιστάται η διδασκαλία της Στατιστικής  στα σχολικά μαθηματικά και ιδιαίτερη 

σημασία δόθηκε στο γεγονός ότι οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται την Στατιστική με δεδομένα 

που έχουν συλλέξει οι ίδιοι οι μαθητές. Στην κατεύθυνση αυτή είναι  φανερό  ότι η διαθεματική 

προσέγγιση της Στατιστικής συνεισφέρει στην εκμάθηση και κατανόηση των εννοιών της 

Στατιστικής . 
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Το ενδιαφέρον για τη διδασκαλία της Στατιστικής έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια με 

δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών, εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών, καθώς και συναντήσεις 

των ειδικών σε διεθνή συνέδρια. Στο θεωρητικό μέρος κάνουμε σύντομη ανασκόπηση στη 

βιβλιογραφία σχετικά με τις νέες αντιλήψεις της διδακτικής της Στατιστικής. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Ο Butler, R.S. (1998) σε ένα πρόσφατο άρθρο του με τίτλο: “Η αποτυχία της εξαπλωμένης 

χρήσης της Στατιστικής” τονίζει πως παρά τον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που ολοκληρώνουν 

εισαγωγικά μαθήματα στατιστικής δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν στατιστικές μεθόδους και 

όταν τις χρησιμοποιούν αυτό καταλήγει σε αποτυχία. Αυτό μπορεί να οφείλεται στον τρόπο με 

τον οποίο παραδοσιακά διδάσκεται η Στατιστική, δηλαδή στην επικέντρωση στον υπολογισμό, 

διαδικασίες, φόρμουλες και την διαμερισματοποιημένη γνώση. Η άποψή  μας είναι ότι ένα 

εισαγωγικό μάθημα στατιστικής σε μαθητές δεν θα τους μετατρέψει σε στατιστικολόγους, αλλά 

μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τη στατιστική σκέψη, την οποία θα είναι ικανοί να την 

εφαρμόσουν σε πραγματικές καταστάσεις. 

Τα τελευταία χρόνια πολλοί ειδικοί στη διδακτική της Στατιστικής έχουν εμπλακεί στο 

κίνημα ανασχηματισμού της Στατιστικής εκπαίδευσης το οποίο στοχεύει στη διδασκαλία της 

εισαγωγικού μέρους  της Στατιστικής.  

Ο Moore, D.S. (1997) αντιμετωπίζει τον ανασχηματισμό ως:  

1. αλλαγές στο περιεχόμενο (περισσότερα δεδομένα αναλύσεων , λιγότερη πιθανότητα). 

2. στη παιδαγωγική (λιγότερες διαλέξεις, περισσότερη ενεργητική μάθηση). 

3. στη τεχνολογία (ανάλυση δεδομένων και εξομοιώσεις). 

Ο Hoaglin,D.S και ο  Moore, D.S. (1992) προσέφεραν ένα σύνολο από αναγνώσματα για να 

ενημερώσουν τους δασκάλους στατιστικής  για το νέο περιεχόμενο και τις νέες τεχνικές. Η 

Garfield, J (1995) προσέφερε μια ερευνητική προοπτική για το πώς και το γιατί μπορούν να 

αλλάξουν οι μέθοδοι διδασκαλίας και πολλοί στατιστικολόγοι έχουν προτείνει τρόπους να 

ενσωματώσουν  την τεχνολογία στο εισαγωγικό μάθημα στατιστικής. 

Μία σημαντική πλευρά του κινήματος ανασχηματισμού είναι η επικέντρωση στις ιδέες στο 

συλλογισμό και τη σκέψη. 

Ο Snee, R.D (1990) όρισε τη στατιστική σκέψη ως διαδικασίες οι οποίες αναγνωρίζουν πως 

η μεταβλητότητα είναι ολόγυρά μας και παρούσα σε ότι κάνουμε. Η ιδέα αυτή φτάνει μέχρι 
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τους μαθητές των πρώτων τάξεων οι οποίοι πρέπει να αναγνωρίζουν ότι η διαφορά υπάρχει 

παντού και η ικανότητά  τους να αντιδρούν σε διαφορετικές καταστάσεις πρέπει να καθορίζεται 

τουλάχιστον μερικώς από αυτή την αναγνώριση. 

Οι Wild και Pfannkuch (1999) τονίζουν πως η ¨στατιστική σκέψη¨ είναι ένας όχι 

καθορισμένος ή κατανοητός όρος, ο οποίος προκαλεί μία ασαφή διαισθητική κατανόηση για το 

πώς οι στατιστικολόγοι σκέπτονται και λύνουν προβλήματα. Πιστεύουν πως κανένας δεν 

γνωρίζει πραγματικά πώς να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τη στατιστική σκέψη και 

πως η καλύτερη προσπάθεια των καθηγητών είναι  να αναθέσουν εργασίες και να ελπίσουν πως 

αυτός ο τρόπος σκέψης θα αποδώσει.  

Ο Hogg, R.V. (1992) σκιαγράφησε τους στόχους μιας σειράς μαθημάτων σχεδιασμένης να 

αναπτύξει τη στατιστική σκέψη, όπου υπάρχει η επικέντρωση στη διαδικασία εκμάθησης. Πώς 

να ρωτάει κανείς τις κατάλληλες ερωτήσεις, πώς να συλλέγει αποτελεσματικά δεδομένα, πώς 

να συνοψίζει και να ερμηνεύει αυτές τις πληροφορίες και πώς να κατανοεί του περιορισμούς 

των στατιστικών συμπερασμάτων. Στις σειρές αυτών των μαθημάτων περιλαμβάνονται: 

Η έμφαση στα στοιχεία της στατιστικής σκέψης: 

1. Η ανάγκη για δεδομένα 

2. Η σημασία της παραγωγής δεδομένων 

3. Η παρουσία παντού του ευμετάβλητου 

4. Η καταμέτρηση και σχηματοποίηση του ευμετάβλητου 

Η ενσωμάτωση περισσοτέρων δεδομένων και ιδεών, λιγότερων συνταγών και όπου 

είναι δυνατόν αυτόματων υπολογισμών και γραφικών. Μια σειρά εισαγωγικών 

μαθημάτων πρέπει: 

1. Να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα 

2. Να δίνει έμφαση σε στατιστικές ιδέες, όπως πειραματικές έρευνες έναντι ερευνών που 

στηρίζονται στη παρατήρηση και έρευνες σε αντιπροσωπευτικό δείγμα έναντι 

απογραφών. 

3. Να βασίζεται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές παρά σε υπολογιστικές συνταγές 

4. Να αποδίδει δευτερεύουσα σημασία σε φόρμουλες και διαδικασίες 

Ενεργητική μάθηση με τις παρακάτω στρατηγικές 

1. Συζήτηση και λύση προβλημάτων ανά ομάδες 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 5

2. Ασκήσεις εργαστηρίου 

3. Παρουσιάσεις με βάσει τα δεδομένα που έχουν παραχθεί από τους ίδιους τους μαθητές 

4. Γραπτές και προφορικές παρουσιάσεις  

5. Εργασίες ομαδικές ή ατομικές. 

Τα επιθυμητά αποτελέσματα από μια σειρά μαθημάτων στη εισαγωγική στατιστική 

κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως: 

a. Μάθηση: Κατανόηση από μέρους των μαθητών των εννοιών 

b. Επιμονή : Που οδηγεί τους μαθητές στο να χρησιμοποιούν την στατιστική 

γνώση και ικανότητα αφού ολοκληρώσουν τα μαθήματα. 

c. Συμπεριφορές και Πιστεύω: Όσον αφορά στην αξία και τη σημασία της 

στατιστικής 

Αν και το πιο κοινό και παραδοσιακό αποτέλεσμα είναι αυτό της στατιστικής μάθησης, τα 

υπόλοιπα αποτελέσματα είναι εξίσου σημαντικά καθώς επηρεάζουν το αν οι μαθητές είναι 

ικανοί να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις στατιστικές τους ικανότητες και τεχνικές ή όχι. 

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

δεδομένα αν και αληθινά, είναι καλύτερο να τους αναθέσεις να βρουν και να δημιουργήσουν τα 

δικά τους. Τέτοιες εργασίες προσφέρουν στους μαθητές εμπειρία γύρω από τους τομείς όπως: 

να ρωτούν για τη διευκρίνιση προβλημάτων, διατύπωση υποθέσεων , σχεδιασμό πειραμάτων 

και ερευνών, συγκέντρωση δεδομένων, ανάλυση των δεδομένων. Ο Snee, R.D.(1993) γράφει η  

συγκέντρωση και η ανάλυση των δεδομένων είναι η καρδιά της στατιστικής σκέψης . Η 

συγκέντρωση των δεδομένων προωθεί τη μάθηση από εμπειρία και συνδέει τη διαδικασία της 

μάθησης με την πραγματικότητα. Υποστηρίζοντας την βιωματική μάθηση ο Snee, R.D.(1993) 

παραθέτει την Κινέζικη παροιμία Ακούω , ξεχνάω. Βλέπω , θυμάμαι. Κάνω , καταλαβαίνω. Ο 

Bradstreet, T.E (1996) γράφει: «Η μάθηση βρίσκεται στη δραστηριότητα». 

Αν είναι αλήθεια ότι οι μαθητές μαθαίνουν στατιστική, κάνοντας στατιστική, τότε μια σειρά 

από project έξω από την τάξη που περιλαμβάνουν μια ποικιλία από δεδομένα θα είναι πιο 

αποτελεσματικά από δραστηριότητες  μέσα στη τάξη που χρησιμοποιούν πολύ περιορισμένα 

είδη δεδομένων και δεν επιτρέπουν σχεδιασμό και ανάλυση. 

 Ένας τρόπος να βοηθήσει κανείς τους μαθητές να αναπτύξουν στατιστικό συλλογισμό 

είναι να τους αναθέσει στρατηγικές ενεργητικής μάθησης κάνοντας στην πραγματικότητα 
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στατιστική, σχεδιάζοντας έρευνες συγκεντρώνοντας δεδομένα, αναλύοντας τα αποτελέσματα 

και προετοιμάζοντας γραπτές αναφορές και δίνοντας προφορικές παρουσιάσεις.  

Ο Green, D.R.(1983) προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις πειραματικές δραστηριότητες 

των μαθητών, αρχίζοντας από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, καθώς και να 

ενθαρρυνθεί η συζήτηση στη τάξη κάνοντας χρήση της τεχνικής ορολογίας της Στατιστικής. 

 Για να δείξει κανείς την δύναμη ,την χάρη ακόμα και την ομορφιά του στατιστικού 

συλλογισμού, κάποια παραδείγματα ρεαλιστικά από μια μεγάλη ποικιλία επιστημονικών 

κλάδων, μπορούν να πείσουν τους μαθητές ότι μαθαίνουν κάτι που απαιτεί μόνο σκέψη, μπορεί 

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

παραδείγματα να είναι πραγματικά, αλλιώς τα «μέσα» που χρησιμοποιούνται για να 

απαντήσουν σε «ψεύτικες ερωτήσεις, φαίνονται ψεύτικα και αυτά. Επιπλέον τα υπαρκτά 

παραδείγματα μένουν ευκολότερα στην μνήμη των μαθητών. 

Οι δραστηριότητες πρέπει να συσχετίζουν τις μαθηματικές έννοιες με τις εφαρμογές τους 

στην καθημερινή ζωή έτσι ώστε να γίνει η σύνδεση του συγκεκριμένου με το αφηρημένο 

στάδιο σκέψης. Με αυτό τον τρόπο διασαφηνίζονται οι έννοιες και διατηρείται το ενδιαφέρον 

των μαθητών αμείωτο. 

Σύμφωνα με τις νέες αυτές αντιλήψεις για τη διδακτική της Στατιστικής σχεδιάσαμε και 

εφαρμόσαμε την παρακάτω έρευνα. 

Η ΕΡΕΥΝΑ 

Η έρευνα σχεδιάσθηκε σε δύο φάσεις:  

Στην 1η φάση της έρευνας: Με την εποπτεία του Π.Τ. του Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκε 

επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε έννοιες Στατιστικής, σε 

μεθόδους ενεργητικής μάθησης με έμφαση στις κατευθυνόμενες εργασίες και έγιναν πρακτικές 

ασκήσεις σε υπολογιστές για την επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων. Στη συνέχεια τους 

ανατέθηκε να σχεδιάσουν, οργανώσουν  και υλοποιήσουν κατευθυνόμενες εργασίες  στο 

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

έρευνας και του τρόπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Οι κύριοι στόχοι σε αυτή τη φάση 

της έρευνας είναι η κατάκτηση από τους δασκάλους και τους μαθητές της διαδικασίας και της 

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

στοιχείων. Για κάθε μια διδακτική προσέγγιση, διάρκειας 4 ή 6 ωρών,  σε όλες τις τάξεις της 
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Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχηματίσθηκε εργασία (project) με την έκθεση των 

εκπαιδευτικών και την εργασία των μαθητών.  Οι εργασίες αυτές αξιολογήθηκαν με  

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

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

μέγεθος του δείγματος αποτέλεσαν 384 εκπαιδευτικοί και 6042 μαθητές.  

Στη 2η φάση της έρευνας: Σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο-test και δόθηκε στους μαθητές της 

1ης Γυμνασίου, τυχαία επιλεγμένων σχολείων των  Νομών Ημαθίας και Πιερίας, κατά το 

σχολικό έτος 2000-2001, δηλαδή ένα σχολικό έτος μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης της 

έρευνας. Το μέγεθος του δείγματος αποτελούν 347 μαθητές αστικών και ημιαστικών περιοχών 

των ανωτέρω Νομών. Από τους  347 μαθητές, οι 75 συμμετείχαν στην 1η φάση της έρευνας, και 

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

ελέγχου. Τα ερωτηματολόγια αξιολογήθηκαν με κύριο στόχο τον προσδιορισμό της επίδρασης 

της διδασκαλίας μέσω κατευθυνόμενων εργασιών στην απόδοσή τους, αλλά και γενικότερα την 

διερεύνηση των  γνώσεων των μαθητών σε έννοιες Στατιστικής που διδάχθηκαν κατά την 

διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό σχολείο.  

Ας  θεωρήσουμε το μοντέλο που επηρεάζει τα αποτελέσματα των μαθητών για τη 

διδασκαλία της Στατιστικής που προτείνει ο Schau (2000) και να μελετήσουμε τον τρόπο που 

επηρεάστηκε από το σχεδιασμό της έρευνας μας. 

(Στο σημείο αυτό περιλαμβάνεται το σχήμα 1 στο τέλος του κειμένου) 

Το μοντέλο αυτό μας δείχνει ότι ο καθηγητής δεν είναι παρά ένα συστατικό στοιχείο 

της συνολικής διδακτικής εμπειρίας που έχουν οι μαθητές και το οποίο δια-δρα με (και 

συνήθως περιορίζεται από) άλλους παράγοντες όπως το πλαίσιο, τα χαρακτηριστικά 

του εκπαιδευόμενου και άλλα συστατικά στοιχεία του μαθήματος.  

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της έρευνας με σκοπό να έχουμε τα καλύτερα 

αποτελέσματα στους μαθητές:  

1. Έγινε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για της ευαισθητοποίησή τους ως προς 

την αναγκαιότητα διδασκαλίας και χρήσης της Στατιστικής. Τέθηκαν οι στόχοι 

και δόθηκαν οδηγίες για τη διδασκαλία. Με τον τρόπο αυτό επηρεάζουμε θετικά 

το «πλαίσιο» και  τα «στοιχεία που απαρτίζουν το μάθημα της στατιστικής».  
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2. Με την επανάληψη της διδασκαλίας επηρεάζουμε θετικά. τα «χαρακτηριστικά 

των μαθητών», δηλαδή, την προηγούμενη γνώση, εμπειρία και την 

συμπεριφορά και πιστεύω. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση και την ερμηνεία των ευρημάτων τα κυριότερα συμπεράσματα 

που προέκυψαν είναι: 

1. Για τους εκπαιδευτικούς: Οι εκπαιδευτικοί απέδωσαν αρκετά καλά στη 

μεθοδολογία της κατευθυνόμενης εργασίας, την  περιγραφή της διαδικασίας και τις 

φάσεις εφαρμογής της. Υστέρησαν σε μεγάλο βαθμό στην επισήμανση προβλημάτων 

και γενικά ακολούθησαν πιστά το πλαίσιο εργασίας που τους είχε ανατεθεί χωρίς να 

πάρουν πρωτοβουλίες. Κατηύθυναν τους μαθητές στην παρουσίαση της εργασίας τους 

περισσότερο με το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, δηλαδή με πίνακες και σχήματα 

και δεν έδωσαν την πρέπουσα βαρύτητα στην κατανόηση από τους μαθητές της 

διαδικασίας των κατευθυνόμενων εργασιών, δηλαδή στο πρόβλημα, την αναγκαιότητα 

και τους σκοπούς της έρευνας, τις πιθανές υποθέσεις, τους περιορισμούς και στον 

σχεδιασμό και οργάνωση. 

2. Για τους μαθητές: Οι μαθητές σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δασκάλων 

τους, όπως προαναφέρθηκε, απέδωσαν πολύ καλά στη παρουσίαση των δεδομένων με 

σχήματα και πίνακες και λιγότερο καλά στη διαδικασία , δηλαδή την κωδικοποίηση, τις 

μετρήσεις. Υστέρησαν στην παρουσίαση της εργασίας σχηματίζοντας γραπτή αναφορά   

με τις εντυπώσεις από τη διαδικασία της έρευνας που πήραν μέρος και τα προβλήματα 

που αντιμετώπισαν. Από την επεξεργασία των ευρημάτων στη 2η φάση της έρευνας 

διαπιστώθηκε ότι η επίδοση των μαθητών της πειραματικής ομάδας (δηλαδή αυτών που 

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

εργασίες τις έννοιες της Στατιστικής είναι σαφώς καλύτερη από την επίδοση των 

μαθητών της ομάδας ελέγχου. Το θετικό αυτό αποτέλεσμα στην επίδοση των μαθητών 

της πειραματικής ομάδας αποδίδεται στο μόνο ουσιαστικό παράγοντα, ο οποίος 

επέδρασε σε αυτούς, τη διδακτική μας παρέμβαση.  Από τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 9

αυτή που φάνηκε να επηρεάζει την επίδοση των μαθητών είναι η περιοχή. 

Συγκεκριμένα οι μαθητές αστικών περιοχών είχαν καλύτερη επίδοση από αυτήν των 

μαθητών που διαμένουν σε ημιαστικές-αγροτικές περιοχές.  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Θα προτείναμε λοιπόν για τη διδασκαλία της Στατιστικής όχι το παραδοσιακό μοντέλο 

διδασκαλίας: Θεωρία- Παραδείγματα- Εφαρμογές αλλά σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις για τη 

διδασκαλία της: Οργάνωση πρακτικών δραστηριοτήτων- Συλλογή πραγματικών δεδομένων- 

Επεξεργασία- Αναφορά στο μοντέλο και τη θεωρία. Για την υλοποίηση όμως του νέου αυτού 

μοντέλου στο χώρο του σχολείου θα πρέπει: 

1. Να γίνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην 

αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα διδασκαλίας της Στατιστικής μέσω κατευθυνόμενων 

εργασιών. 

2. Εφαρμογή ερευνών δράσης στο σχολικό περιβάλλον με εργαλείο τη Στατιστική με 

σκοπό την αυτό-βελτίωση των εκπαιδευτικών, αλλά και σαν μία δραστηριότητα η 

οποία οδηγεί τους μαθητές σε καταστάσεις ενεργητικής μάθησης και κατανόησης. 

3. Στα πλαίσια διαθεματικών προσεγγίσεων να σχεδιασθούν δραστηριότητες με εργαλείο 

τη Στατιστική για την καλύτερη σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό του περίγυρο. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Αυτή η νέα προσέγγιση που εφαρμόσαμε, ασχολείται με την προώθηση μιας αλλαγής στη 

φιλοσοφία της διδασκαλίας της Στατιστικής στην εκπαίδευση. Με τη μέθοδο αυτή μειώνουμε 

την έμφαση στη παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία εστιάζεται σε φόρμουλες, διαδικασίες σε 

βήματα και σε υπολογισμούς, για να μετατοπίσουμε τη προσοχή μας σε βασικές στατιστικές 

ιδέες που είναι παρούσες στη καθημερινή ζωή και στην πρακτική. 

Η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει στην ενσωμάτωση στα Αναλυτικά προγράμματα της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κατευθυνόμενων εργασιών για τη 

διδασκαλία της Στατιστικής που, όπως αποδεικνύει, είναι καθοριστικές για τη κατανόηση και 

εμπέδωση των εννοιών της.   
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Μοντέλο παραγόντων που επιδρούν στα αποτελέσματα των μαθητών 

 
 

      
  

 
 

                  
 

 

 

                 

                                                                                   

 

 

 
 

Αποτελέσματα  μαθητών 
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Επιμονή 
 

Στάση και πιστεύω 
 

Σχήμα 1 

 

Το σχήμα βρίσκεται στο σημείο που αναφέρεται στη σελ. 7 

Πλαίσιο 
 

Καθηγητές 
Πηγές 
Μέσα 

Στοιχεία που απαρτίζουν το 

μάθημα της στατιστικής 

Στόχοι 
Διδασκαλία 
Εκτίμηση 
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Χαρακτηριστικά των 

μαθητών 

         Προηγούμενη γνώση 
Συμπεριφορά και          

πιστεύω 
         Στόχοι-Εμπειρία 
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