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Abstract: International literature argues that a student's course in the subject of statistics is
influenced by their experiences with the mathematics lesson.Thus, the aim of this paper is to
design an innovative teaching intervention for students attending a Statistics course which seeks
to reduce students' anxiety about basic mathematical concepts in order to address their potential
bias for the lesson and ultimately understand the students' basic statistical concepts.The teaching
intervention based on the implementation tutorial math courses with innovative activities and
support materials for designing mathematical concepts.The results showed that the teaching
intervention led students in understanding basic mathematical concepts only difficulty with the
concept of probability. In conclusion, the creation of positive experiences with mathematics
helped to reduce students' anxiety about learning statistical concepts and reducing the prejudice
they had for this, which functioned as self-fulfilling prophecy.
Keywords: Anxiety for Statistics, teaching math, STEM education
Πεξίιεςε:Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη ε πνξεία ελφο θνηηεηή ζην κάζεκα ηεο
ζηαηηζηηθήο επεξεάδεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. Έηζη, ζθνπφο
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκφο κηαο θαηλνηφκνπ δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα θνηηεηέο
πνπ παξαθνινπζνχλ έλα κάζεκα ηαηηζηηθήο, ε νπνία επηδηψθεη ηε κείσζε ηνπ άγρνπο πνπ
έρνπλ νη θνηηεηέο απέλαληη ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε
πηζαλή πξνθαηάιεςε πνπ έρνπλ γηα ην κάζεκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηειηθά νη θνηηεηέο βαζηθέο
ζηαηηζηηθέο έλλνηεο. Η δηδαθηηθή παξέκβαζε βαζίδεηαη ζηελ πινπνίεζε θξνληηζηεξηαθψλ
καζεκαηηθψλ καζεκάησλ κε θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζην ζρεδηαζκφ ππνζηεξηθηηθνχ
πιηθνχ γηα καζεκαηηθέο έλλνηεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε νδήγεζε
ηνπο θνηηεηέο ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε κφλε δπζθνιία ζηελ έλλνηα
ησλ πηζαλνηήησλ. πκπεξαζκαηηθά, ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ εκπεηξηψλ κε ηα καζεκαηηθά βνήζεζε
ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ εθκάζεζε ζηαηηζηηθψλ ελλνηψλ θαη ζηε κείσζε
ηεο πξνθαηάιεςεο πνπ είραλ γηα απηφ, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε σο απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία.
Λέμεηο θιεηδηά: Άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή, δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ, εθπαίδεπζε STEM
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Δηζαγσγή
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζπκβεί κεγάιεο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο, ζε φ,ηη αθνξά ηηο
δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο ηαηηζηηθήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε
ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. χκθσλα κε ηνπο Onwuegbuzie&Wilson (2003), νη πξνπηπρηαθνί θαη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο κπνξεί λα βηψζνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηε εθκάζεζε εηζαγσγηθψλ
ελλνηψλ ηεο ηαηηζηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, σο απνηέιεζκα ηνπ άγρνπο ηνπο
απέλαληη ζηε ηαηηζηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θνηηεηέο
Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ έδεημαλ φηη νη θνηηεηέο φρη κφλν θαλεξψλνπλ πςειά επίπεδα άγρνπο
αιιά θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο (Γθατληαηδή&Σζηπίδνπ, 2013∙
Γεκεηξηάδνπ & Φσκηάδνπ, 2013∙ Καιατηδίδνπ&Φνπξάθε, 2015).
Δίλαη ζεκαληηθφ, φκσο, λα αλαδεηήζεη θαλείο ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ θαη εληζρχνπλ ην
άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή, γηα λα επηηεπρζεί θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ
θαλεξψζεη φηη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν άγρνο είλαη νη
εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ κε ηα Μαζεκαηηθά (Zeidner, 1991). Καηά ζπλέπεηα, δεκηνπξγείηαη έλα
άγρνο γηα ηα καζήκαηα ηεο ηαηηζηηθήο πξηλ έξζνπλ νη θνηηεηέο ζε επαθή κε απηά θαη
εκθαλίδνπλ κία πξνθαηάιεςε πνπ ιεηηνπξγεί ηειηθά σο απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία
(Καιατηδίδνπ&Φνπξάθε, 2015).
Σα παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ηα καζήκαηα ηαηηζηηθήο ζεσξνχληαη απφ
ηα πην απαηηεηηθά καζήκαηα γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ απφ θνηηεηέο ΠΣΓΔ θαη ε ζπκκεηνρή
ηνπο ζε επηιεγφκελα καζήκαηα ηαηηζηηθήο είλαη κηθξή (Καιατηδίδνπ&Φνπξάθε, 2015),
δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ κίαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ
άγρνπο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο απέλαληη ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, έηζη ψζηε λα
αληηκεησπηζηεί ε πηζαλή πξνθαηάιεςε πνπ έρνπλ γηα ην κάζεκα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηειηθά νη
θνηηεηέο βαζηθέο ζηαηηζηηθέο έλλνηεο.
ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην άγρνο γηα ηε
ηαηηζηηθή θαη νη επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο πνπ βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο
παξέκβαζεο. Αθνινπζεί, έπεηηα, ε κεζνδνινγία ηεο εξγαζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε
ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ εθαξκνγή ηεο.

1.ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ – ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
1.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή
Πξφζθαηεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δείγκαηα θνηηεηψλ Παηδαγσγηθνχ
Σκήκαηνο, έδεημαλ πςειά επίπεδα άγρνπο θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο ησλ θνηηεηψλ απέλαληη ζην
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κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο (Γθατληαηδή&Σζηπίδνπ, 2013∙ Γεκεηξηάδνπ & Φσκηάδνπ, 2013∙
Καιατηδίδνπ&Φνπξάθε, 2015). Μάιηζηα, θαηά ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θαηλνκέλνπ θάλεθε φηη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ην ηξνθνδνηνχλ είλαη ην
άγρνο πνπ έρνπλ νη θνηηεηέο γηα ηα Μαζεκαηηθά. Βξέζεθε φηη ε αληηιακβαλφκελε καζεκαηηθή
ηθαλφηεηα ζπζρεηίδεηαη κε ην άγρνο γηα ηε ηαηηζηηθή (Rounds&Hendel, 1980). Αλ θαη ην άγρνο
γηα ηε ηαηηζηηθή δηαθέξεη απφ ην άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά (Rounds&Hendel, 1980, Zeidner,
1991), ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη δχν απηέο κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη (Onwuegbuzie&Daley,
1997). Οη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο ζεσξνχλ φηη ε ηαηηζηηθή ηαπηίδεηαη κε ηα Μαζεκαηηθά, ρσξίο
λα έρνπλ γλψζεηο ηεο πξψηεο θαη ηνπο δεκηνπξγείηαη ν θφβνο πνπ ήδε πξνυπάξρεη απφ ηελ
εκπεηξία ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά. Δπίζεο, παξφιν πνπ ην άγρνο γηα ηα Μαζεκαηηθά θαη γηα ηε
ηαηηζηηθή απνηεινχλ δηαθξηηέο έλλνηεο, θαίλεηαη φηη ζε απηέο εκπιέθνληαη «παξφκνηα»
ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, ηξφκνπ ή αλεζπρίαο (Cruise &Wilkins, 1980), θαζψο θαη ζπκπηψκαηα
πνπ αθνξνχλ ην ζψκα θαη ζρεηίδνληαη κε ηα Μαζεκαηηθά (Καιατηδίδνπ&Φνπξάθε, 2015).
1.2 Θεσξεηηθέο βάζεηο ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο
Η δηδαθηηθή παξέκβαζε, πνπ εθαξκφζηεθε ζηε παξνχζα εξγαζία, έρεη θαηλνηφκα
ζηνηρεία, θαζψο επηδηψθεη λα πξνζεγγίζεη ηηο έλλνηεο κε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ δελ είλαη
εμνηθεησκέλνη νη θνηηεηέο, φπσο ε πεηξακαηηθή δηδαζθαιία. Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηδαθηηθήο
παξέκβαζεο βαζίζηεθε ζε κία κέζνδν απφ ην ρψξν ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Απηή ε κέζνδνο πξνυπνζέηεη εζηίαζε
θαη θαηαλφεζε ηνπ «πειάηε» (πνηνο είλαη θαη ηη αληίιεςε έρεη), δειαδή ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε ηνπ θνηηεηή, αλαγλψξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ θαη ζρεδηαζκφ κηαο ππεξεζίαο πνπ λα
θαιχπηεη ή λα ππεξθαιχπηεη ηα «ζέισ» θαη ηηο αλάγθεο ηνπ (Lam&Zhao, 1998). Δπεμεγεκαηηθά,
ε κέζνδνο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο κίαο ππεξεζίαο (Quality FunctionDeployment- QFD)
θαηαγξάθεη πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο θαη ηηο κεηαθξάδεη ζε θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά πνπ
πξέπεη λα παξαρζνχλ (Chan θαη Wu, 2002). ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαηακεηξνχληαη
πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο ηεο, κε ην ζρεδηαζκφ ελφο αθαδεκατθνχ καζήκαηνο λα είλαη κηα απφ
απηέο (Hwarng&Teo, 2001).
εκεηψλεηαη φηη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο παξέκβαζεο απνηειεί ε δηεμαγσγή ηνπ
θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο γηα ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ
θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο ζπκβαδίδεη σο έλα βαζκφ κε ηελ εθπαίδεπζε STEM
(Γηεπηζηεκνληθή Πξνζέγγηζε ηεο Δπηζηήκεο, ηεο Σερλνινγίαο, ηεο Μεραληθήο θαη ησλ
Μαζεκαηηθψλ). Η εθπαίδεπζε STEM είλαη έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη καζεηέο/
θνηηεηέο εμεξεπλνχλ, εθεπξίζθνπλ, αλαθαιχπηνπλ κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη
θαηαζηάζεσλ (PCAST 2016). Δλζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία ζπλδπάδνληαο ηηο επηζηεκνληθέο
πεξηνρέο, βνεζψληαο ηνπο καζεηέο/ θνηηεηέο λα θάλνπλ λέεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ
επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη κεξηθέο θνξέο βνεζά ζηε δεκηνπξγία εληειψο λέσλ θιάδσλ. Δπίζεο,
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πξνσζεί έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ψζηε νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ φρη κφλν δεμηφηεηεο ηνπ
21νπ αηψλα, αιιά θαη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζην θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα αμηνπνηήζεθαλ νη παξαπάλσ δπλαηφηεηεο ηεο
εθπαίδεπζεο STEM γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ
ζηνραζηηθψλ καζεκαηηθψλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ηνπ Sheffield (Mathematics&StatisticsHelp - MASH, 2016), ζηνλ Van de Walle
(2005) θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Α’ Λπθείνπ (Αλδξεαδάθεο, Καηζαξγχξεο, Παπαζηαπξίδεο,
Πνιχδνο & βέξθνο, 2015).

2. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
2.1 Γείγκα θαη πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο παξέκβαζεο
Σν δείγκα ηνπ πνζνηηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 60 θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΓΠΘ πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην κάζεκα ηνπ 4νπ έηνπο
Πνζνηηθή θαη Πνηνηηθή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ θαη δήισζαλ φηη δπζθνιεχνληαη ζε βαζηθέο
καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη εκθάληδαλ άγρνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Δλψ, ηνπ πνηνηηθνχ
κέξνο απνηέιεζε έλαο θνηηεηήο πνπ δήισζε φηη δπζθνιεχεηαη ζηα καζεκαηηθά, είρε
παξαθνινπζήζεη ην θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαιέμεηο ηνπ
καζήκαηνο θαη είρε κειεηήζεη ηα βνεζεηηθά θχιια. εκεηψλεηαη φηη ν θνηηεηήο πνπ επηιέρζεθε
ήηαλ αξθεηά ελεξγφο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ. Έηζη, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε
κέζσ ηειεθψλνπ κεηά απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, πνπ ήηαλ ζηηο 15 Ιαλνπαξίνπ 2017.
Γεληθά, ε παξέκβαζε δηεμήρζε απφ 03/10/2016 έσο 16/03/2017.
2.2 θνπόο θαη εξεπλεηηθή ππόζεζε ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο αλακέλεηαη ε πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ πνπ
δήισζαλ φηη δπζθνιεχνληαη ζηα καζεκαηηθά λα έρνπλ βειηηψζεη ηηο ζηάζεηο ηνπο σο πξνο απηά
θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηε ζηάζε ηνπο γηα ην κάζεκα Πνζνηηθή θαη Πνηνηηθή Αλάιπζε
Γεδνκέλσλ. Αθφκε, αλακέλεηαη νη θνηηεηέο λα θαηαλνήζνπλ ελλνηνινγηθά θαη δηαδηθαζηηθά ηηο
βαζηθέο καζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ιακβάλεη ππφςε ε παξέκβαζε, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην άγρνο
ηνπο γηα ηε ηαηηζηηθή, λα θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ ζηνραζηηθψλ καζεκαηηθψλ θαη
λα επηηχρνπλ ηειηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο ζην κάζεκα απφ απηέο πνπ πξνζδνθνχζαλ.
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2.3 Μέζνδνο ηεο παξέκβαζεο
Όζνλ αθνξά ηε κέζνδν έξεπλαο ηεο παξέκβαζεο πξφθεηηαη γηα κεηθηή κέζνδν (πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή), θαζψο ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηα θχιια αμηνιφγεζεο (βι.
Παξάξηεκα), ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηε κέζνδν ηεο ζπλέληεπμεο.

2.4 Ζ δηδαθηηθή παξέκβαζε
Η δηδαθηηθή παξέκβαζε ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θξνληηζηεξηαθψλ
καζεκάησλ πάλσ ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ζπλήζσο δπζθνιεχνπλ ηνπο θνηηεηέο κε
καζεκαηηθψλ ηκεκάησλ, κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο γηα ηα
δεδνκέλα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ θπξίσο επηθξαηνχλ πην παξαδνζηαθέο κέζνδνη
δηδαζθαιίαο θαη πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. Αθφκε, ζηελ παξέκβαζε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε
δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα επηπξφζζεηε βνήζεηα ησλ θνηηεηψλ πάλσ
ζηηο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο. Οη καζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ επηδηψθεηαη λα αλαπηπρζνχλ είλαη ε
αξηζκεηηθή, ε άιγεβξα, ηα θιάζκαηα, νη δεθαδηθνί αξηζκνί, ηα πνζνζηά, ηα κέηξα ζέζεο θαη
βαζηθέο έλλνηεο πηζαλνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ηφζν θαηά ηα καζήκαηα
φζν θαη ζην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ βαζίδνληαη ζηελ αλαθαιππηηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε
θαη ζηελ πεηξακαηηθή δηδαζθαιία θαη έρνπλ ζηφρν λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο θνηηεηέο. Σέινο, ζηα
πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη
αζθήζεσλ ζε ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο ζηαηηζηηθήο, φπσο ε Καλνληθή Καηαλνκή, ψζηε λα
ππάξμεη αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ θαη λα
δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα βειηίσζαλ
ηε ζηάζε ηνπο σο πξνο απηφ.
2.5 ηάδηα ηεο παξέκβαζεο:
1. Γλσξηκία κε ηνπο θνηηεηέο
2. Παξαθνινχζεζε-θαηαγξαθή ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ηνπο θαη ηνπ επηπέδνπ ηνπο, αιιά θαη ηνπ
ηξφπνπ δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο
3. Πξαγκαηνπνίεζε θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο
4. πκπιήξσζε θπιιαδίνπ αμηνιφγεζεο
5. Έιεγρνο ησλ θπιιαδίσλ αμηνιφγεζεο θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
6. Παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ θνηηεηψλ
7. Πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε έλλνηεο πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα (π.ρ. θαλνληθή
θαηαλνκή, ζπζρέηηζε), γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξέκβαζεο
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8. Γεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο
9. Αμηνιφγεζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κέζσ ζπλέληεπμεο κε έλαλ θνηηεηή

3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαπηζηψζεηο απφ ηε
δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ, ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο θαη ηε ζπλέληεπμε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε. Αξρηθά, πξνέθπςε φηη νη θνηηεηέο δπζθνιεχηεθαλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο
έλλνηαο ησλ πηζαλνηήησλ. ηελ εξψηεζε 4 ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο, πνπ αθνξνχζε ηηο
πηζαλφηεηεο, πέληε θνηηεηέο άθεζαλ ηελ εξψηεζε εληειψο αλαπάληεηε θαη νξηζκέλεο άιιεο
απαληήζεθαλ ιαλζαζκέλα (π.ρ. θνηηεηήο 24). Μειεηψληαο ηελ απάληεζε ηνπ θχιινπ
αμηνιφγεζεο κε αξηζκφ 24 παξαηεξήζεθε φηη ν θνηηεηήο απάληεζε ζαλ ζσζηφ ηνλ ηχπν κε ηηο
πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλάςεη (Σχπνο 3) θαη φρη κε ηηο ιηγφηεξεο πνπ δεηνχζε ε εξψηεζε.
Δίλαη πνιχ πηζαλφ ν θνηηεηήο λα κελ θαηαλφεζε ηελ έλλνηα ηεο πηζαλφηεηαο σο έλα ζχλνιν κε
πηζαλά ελδερφκελα θαη απφ ην φιν (ηε κνλάδα) λα αθαηξέζεη ην πνζνζηφ ησλ ππξνηερλεκάησλ
πνπ δελ άλαςε.
Παξάιιεια, φκσο, απφ άιια ζεκεία ηνπ θχιινπ αμηνιφγεζεο πξνέθπςαλ θαη ζεηηθά
ζηνηρεία σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο, π.ρ. γηα ηελ
ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ θιαζκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαηαλφεζεο ηεο
απινπνίεζεο θαη ηεο ηζνδπλακίαο ησλ θιαζκάησλ, αιιά θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπο λα
αμηνπνηνχληαη ζηελ πξάμε απνηειεί ε απάληεζε ηνπ θχιινπ 34 ζηελ εξψηεζε 5 ζηελ νπνία ν
θνηηεηήο γηα λα εθηειέζεη ηελ πξάμε (22*6)/4 απινπνίεζε πξψηα κε ηνλ θνηλφ παξάγνληα ην 2
ηνπο αξηζκνχο 6 θαη 4.
Σέινο, κία αθφκε εξψηεζε πνπ δπζθφιεςε ηνπο θνηηεηέο θαη απαληήζεθε ζηελ
πιεηνςεθία ηεο ιαλζαζκέλα ήηαλ ε 14, κε κφλν 11 ζσζηέο απαληήζεηο. Η εξψηεζε δεηνχζε ε
απάληεζε λα εθθξαζηεί θαη ζε ψξεο θαη ζε ιεπηά θαη απφ ηηο 11 απαληήζεηο πνπ ζεσξήζεθαλ
ζσζηέο κφλν νη δχν ην εμέθξαζαλ θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, ην θχιιν 18 θαη ην 33, νη ππφινηπνη
απάληεζαλ θπξίσο ζε ψξεο. Πνιινί απφ ηνπο θνηηεηέο βξήθαλ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη νδεγήζεθαλ ζηε ζσζηή απάληεζε αιιά δελ κπφξεζαλ λα εξκελεχζνπλ ην
απνηέιεζκα.

ΤΕΖΣΖΖ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ε γεληθέο γξακκέο θάλεθε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο ζπκβαδίδνπλ
κε ηε βηβιηνγξαθία (Mathematics&StatisticsHelp - MASH, 2016∙ Van de Walle, 2005), θαζψο
φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο κέζσ ησλ θπιιαδίσλ
αμηνιφγεζεο, αιιά θαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ θχιισλ γηα ηα Μαζεκαηηθά
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κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο, νη θνηηεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαηαλφεζαλ ηηο έλλνηεο, έθηνο απφ ηελ
έλλνηα ηεο πηζαλφηεηαο ηελ νπνία ηελ θαηαλφεζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα
παξάδεηγκα, παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη θνηηεηέο αληηιήθζεθαλ ηελ έλλνηα ηνπ
θιαζκαηηθνχ αξηζκνχ, αιιά θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο απινπνίεζεο ησλ θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ
γηα ηε δηεπθφιπλζε ζηηο πξάμεηο κε κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο. Σν παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ κέζα
απφ ηα θπιιάδηα αμηνιφγεζεο φπνπ αξθεηνί θνηηεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ απινπνίεζε ζηελ
εθηέιεζε ηεο πξάμεο (22*6)/4, δειαδή νη θνηηεηέο έθαλαλ ηελ ζχλδεζε θαη αμηνπνίεζαλ ηελ λέα
γλψζε ηνπο, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ν λνπο ηνπο ήηαλ ελεξγφο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ
θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο (Slavin, 2007). Η θαηαλφεζε ηεο παξαπάλσ γλψζεο θαίλεηαη θαη
κέζα απφ ην κάζεκα ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο φπνπ νη θνηηεηέο ηελ αμηνπνίεζαλ απηνβνχισο
γηα λα εθηειέζνπλ ηηο πξάμεηο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ηηκψλ ζε ηππηθέο ηηκέο. Δπίζεο, γηα ηνλ
ηξφπν επίιπζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο εθάξκνζαλ θαη γλψζεηο
αξηζκεηηθήο, πνζνζηψλ θαη πηζαλνηήησλ. ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη θαλεξή ε ζχλδεζε απηψλ
ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε ην κάζεκα ηεο ζηαηηζηηθήο, πξάγκα ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηηο ηδέεο
πνπ
πξνηείλνληαη
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
παλεπηζηεκίνπ
ηνπ
Sheffield
(Mathematics&StatisticsHelp - MASH, 2016).
Παξάιιεια, κέζα απφ ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε νη θνηηεηέο θαηαλφεζαλ ηα κέηξα ζέζεο.
Παξαηεξήζεθε φηη ηα άηνκα πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ην θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα ζπκκεηείραλ
πην ελεξγά ζε ζρεηηθφ κάζεκα ηνπ δηδάζθνληα κε εχινγεο απνξίεο ή απαληνχζαλ ζσζηά ζηηο
εξσηήζεηο. Δπνκέλσο, θάλεθε φηη νη παξαπάλσ γλψζεηο είραλ εληαρζεί ζηα ππάξρνληα λνεηηθά
ζρήκαηα ησλ θνηηεηψλ.
Αθφκε, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε βνήζεζε ηνπο θνηηεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλδέζεηο
κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα θιάζκαηα, ζηνπο
δεθαδηθνχο αξηζκνχο θαη ζηα πνζνζηά, κέζα απφ ηε κεηαηξνπή ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ ζε
θιάζκαηα θαη ζε πνζνζηά θαη ην αληίζηξνθν. εκεηψλεηαη φηη νη θνηηεηέο δήισζαλ φηη
παιαηφηεξα ζεσξνχζαλ απηέο ηηο έλλνηεο αλεμάξηεηεο νληφηεηεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα ζεκεία πνπ δελ θαηαλνήζεθαλ απφ ηελ
πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ, φπσο ε έλλνηα ησλ πηζαλνηήησλ, ε νπνία δελ θαηαλνήζεθε σο έλα
ζχλνιν κε πηζαλά ελδερφκελα. Έηζη, παξφια πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαθαιχπηηθα πεηξάκαηα
γηα ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε, ε έλλνηα δελ έγηλε αληηιεπηή ζε βάζνο θαη απηφ θαίλεηαη κέζα
απφ ηηο απνξίεο ησλ θνηηεηψλ θαη απφ ηα θπιιάδηα αμηνιφγεζεο. Δπνκέλσο, ζην ζεκείν απηφ ε
δηδαθηηθή παξέκβαζε δελ ζπκβαδίδεη κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πνπ πξνηείλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο
γηα
βαζηά
θαηαλφεζε
ηεο
έλλνηαο
ησλ
πηζαλνηήησλ
(Mathematics&StatisticsHelp - MASH, 2016∙ Van de Walle, 2005). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
αξθεηνί θνηηεηέο άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ παξαπάλσ έλλνηα απφ ην κάζεκα ηεο
θαλνληθήο θαηαλνκήο, κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηα πνζνζηά ηνπ
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δηαγξάκκαηνο ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο γηα ηελ πηζαλφηεηα έλαο καζεηήο λα εληαρζεί ζε
θαζεκία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ (π.ρ. κεηαμχ ησλ ηππηθψλ ηηκψλ +1 θαη -1).
πκπεξαζκαηηθά, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε, ζε γεληθέο γξακκέο, αληαπνθξίζεθε ζηνπο
αξρηθνχο ζηφρνπο θαη νη θνηηεηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαίλεηαη φηη άιιαμαλ ηε ζηάζε ηνπο γηα
ην κάζεκα ηεο ζηαηηζηηθήο θαη θαηαλφεζαλ ηφζν ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο φζν θαη ηηο
έλλνηεο ηνπ καζήκαηνο. Παξφια απηά, ζεκεηψλεηαη φηη ππήξμαλ θαη νξηζκέλεο δπζθνιίεο ζηελ
πινπνίεζε ηεο, φπσο ν εληνπηζκφο θαηλνηφκσλ δξαζηηθνηήησλ γηα θνηηεηέο, ηδίσο φζνλ αθνξά
ηηο έλλνηεο ηεο Άιγεβξαο.

ΠΡΟΣΑΔΗ
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξνηείλεηαη ζην κέιινλ λα
κειεηεζεί θαη ε ζπζρέηηζε ηεο ζηαηηζηηθήο κε άιιεο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε
πεξηζζφηεξσλ θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ ζρεηηθά κε απηέο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
Mock Paper
Foundation Programme Maths & Stats
Γηάξθεηα: 30 Λεπηά
Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο:
Απαληήζηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζην δηαζέζηκν ρξφλν, γξάθνληαο ηελ ηειηθή
ζαο απάληεζε ζην αληίζηνηρν θνπηί.
Δπίζεο, ζην δηαζέζηκν ρψξν θάησ απφ θάζε εξψηεζε λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.
Η ρξήζε αξηζκνκεραλήο δελ επηηξέπεηαη.
1. Έλα ηξέλν θεχγεη απφ έλα ζηαζκφ ζηηο 10:42 θαη θάλεη 37 ιεπηά γηα λα θηάζεη ζηνλ επφκελν
ζηαζκφ. Ση ψξα ζα θηάζεη ην ηξέλν ζην δεχηεξν ζηαζκφ;
2. Πφζα είλαη ηα 3/5 ησλ 40€;
3. Να ππνινγίζεηε ηελ αθφινπζε πξάμε: 42 + 22
4.

Ποςοςτά αποτυχίασ των πυροτεχνημάτων
Τφποσ 4

Τφποσ 3

Τφποσ 2

Τφποσ 1

0
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14

ην παξαπάλσ ξαβδφγξακκα παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά απνηπρίαο πνπ είραλ δηάθνξνη ηχπνη
ππξνηερλεκάησλ. ε θάζε ηχπν ρξεζηκνπνηήζεθαλ 100 ππξνηερλήκαηα θαη θάζε ξάβδνο δείρλεη
ηνλ αξηζκφ ησλ ππξνηερλεκάησλ πνπ δελ άλαςαλ. Πνηνο ηχπνο έρεη ηε κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα
αλάςεη επηηπρψο;
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5. Αλ 4 εηζηηήξηα θνζηίδνπλ 22€. Πφζν ζα θνζηίδνπλ 6 εηζηηήξηα ίδηαο ηηκήο;
6. Τπνινγίζηε ηελ αθφινπζε πξάμε: 1/3 + 1/4
7. Τπνινγίζηε ηελ αθφινπζε πξάμε: -4 + 3 * 2
8. Έλα θαηάζηεκα έρεη εθπηψζεηο. Κάζε κέξα νη ηηκέο κεηψλνληαη θαηά 15% απφ ηελ
πξνεγνχκελε εκέξα. Σελ πξψηε εκέξα ησλ εθπηψζεσλ, ε ηηκή ελφο θνκνδίλνπ είλαη 100€.
Πφζν ζα θνζηίδεη ην θνκνδίλν ηε δεχηεξε εκέξα;
9. Η ζεξκνθξαζία πέθηεη απφ ηνπο + 30 ° C ζηνπο -4 ° C. Πνηα είλαη ε ζπλνιηθή κεηαβνιή ηεο
ζεξκνθξαζίαο ζε βαζκνχο Κειζίνπ;
10. Αλ 4x – 2 = 42, πνηα ε ηηκή ηνπ x;
11. Έλα ηξίγσλν έρεη ζπλνιηθά 180ν κνίξεο. Αλ νη δχν γσλίεο ηνπ έρνπλ 30ν θαη 95ν αληίζηνηρα ε
θαζεκία, πφζν ζα είλαη ε ηξίηε γσλία;
12. Να απινπνηήζεηε ηελ αθφινπζε παξάζηαζε: 5s +2t +2s – t
13. Σα απνηειέζκαηα κηαο νκάδαο δέθα θνηηεηψλ ζε κία δνθηκαζία παξνπζηάδνληαη ζηε
ζπλέρεηα:
2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10
Να ππνινγίζεηε ην κέζν βαζκφ ησλ θνηηεηψλ.
14. Έλα απηνθίλεην ηαμηδεχεη κε 50 km/ ψξα. Πφζε ψξα ζα θάλεη γηα λα δηαλχζεη κία απφζηαζε
120 km; (Απαληήζηε ζε ψξεο θαη ζε ιεπηά)
15. Να αλαπηχμεηε θαη λα απινπνηήζεηε ηελ αθφινπζε αιγεβξηθή παξάζηαζε: (x – 4)(x + 2)
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