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προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας) .............................................................246 

Πίνακας 107: Συσχέτιση μεταξύ των διάφορων περιοχών του τεστ με τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ............................247 

Πίνακας 108: Συσχέτιση των διάφορων περιοχών του τεστ με τους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς ακεραίων ..........................................................................249 

Πίνακας 109: Συσχέτιση των διάφορων περιοχών του τεστ με τους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς δεκαδικών.........................................................................251 

Πίνακας 110: Συσχέτιση των διάφορων περιοχών του τεστ με τις προσεγγιστικές 
διαιρέσεις ακεραίων ........................................................................................253 

Πίνακας 111: Συσχέτιση των διάφορων περιοχών του τεστ με τις προσεγγιστικές 
διαιρέσεις δεκαδικών ......................................................................................255 

Πίνακας 112: Συσχέτιση των διάφορων περιοχών του τεστ με τις προσεγγιστικές 
διαιρέσεις δεκαδικών ......................................................................................257 

Πίνακας 113: Συσχέτιση μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και των υπόλοιπων 
περιοχών του τεστ ...........................................................................................258 

Πίνακας 114: Υπολογισμός της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ (χωρίς το 2ο 
πρόβλημα αναλόγων ποσών.............................................................................259 

Πίνακας 115: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Ε΄ Δημοτικού 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στις διάφορες περιοχές του τεστ ..............260 
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στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στο πρόβλημα αναλόγων ποσών .............261 

Πίνακας 117: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Ε΄ Δημοτικού 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στην εφαρμογή της σωστής μεθόδου 
επίλυσης του προβλήματος αναλόγων ποσών ...................................................261 

Πίνακας 118: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Στ΄ Δημοτικού 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στις διάφορες περιοχές του τεστ ..............262 

Πίνακας 119: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Στ΄ Δημοτικού 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στο πρόβλημα αναλόγων ποσών .............263 

Πίνακας 120: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Στ΄ Δημοτικού 
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Πίνακας 122: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Α΄ Λυκείου 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στο πρόβλημα αναλόγων ποσών .............265 

Πίνακας 123: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Α΄ Λυκείου 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στην εφαρμογή της σωστής μεθόδου 
επίλυσης του προβλήματος αναλόγων ποσών ...................................................265 

Πίνακας 124: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Β΄ Λυκείου 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στις διάφορες περιοχές του τεστ ..............266 

Πίνακας 125: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Β΄ Λυκείου 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στο πρόβλημα αναλόγων ποσών .............267 

Πίνακας 126: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Β΄ Λυκείου 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στην εφαρμογή της σωστής μεθόδου 
επίλυσης του προβλήματος αναλόγων ποσών ...................................................267 

Πίνακας 127: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” φοιτητών στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στις διάφορες περιοχές του τεστ........................268 

Πίνακας 128: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” φοιτητών στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στο πρόβλημα αναλόγων ποσών .......................269 

Πίνακας 129: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” φοιτητών στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στην εφαρμογή της σωστής μεθόδου επίλυσης του 
προβλήματος αναλόγων ποσών........................................................................269 

Πίνακας 130: Σύγκριση μέσων όρων επίδοσης των μαθητών Β΄ Λυκείου 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης και θεωρητικής κατεύθυνσης ......................271 

Πίνακας 131: Σύγκριση μέσων όρων επίδοσης των φοιτητών θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης και θεωρητικής κατεύθυνσης .......................................................273 

Πίνακας 132: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης όλων των ηλικιακών ομάδων στις 
διάφορες περιοχές του τεστ ..............................................................................275 

Πίνακας 133: Διαφοροποίηση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στις διάφορες 
περιοχές του τεστ.............................................................................................277 

Πίνακας 134: Διαφοροποίηση των διάφορων ηλικιακών ομάδων με τις προηγούμενες 
τους στις διάφορες περιοχές του τεστ................................................................278 

Πίνακας 135: Επίδοση όλων των ηλικιακών ομάδων στα διάφορα ερωτήματα του τεστ
.......................................................................................................................279 

Πίνακας 136: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων 
στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς..............................................................280 

Πίνακας 137:  Επιτυχία σε τουλάχιστον 12 έως 16 από τα 16 ερωτήματα στους 
ακριβείς νοερούς υπολογισμούς .......................................................................281 

Πίνακας 138: Επιτυχία στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς ................................282 
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Πίνακας 140: Επιτυχία σε τουλάχιστον 1-4 από τα 4 ερωτήματα των διάφορων 

υποπεριοχών των ακριβών νοερών υπολογισμών.............................................285 
Πίνακας 141: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών 

ομάδων στους πολλαπλασιασμούς με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του 
τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+ .................................................286 
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Πίνακας 142: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών 
ομάδων στους πολλαπλασιασμούς με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς 
του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ- ............................................286 

Πίνακας 143: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών 
ομάδων στις διαιρέσεις με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου 
νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+...........................................................287 

Πίνακας 144: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών 
ομάδων στις διαιρέσεις με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου 
νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+...........................................................287 

Πίνακας 145: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
3,85·10000......................................................................................................288 

Πίνακας 146: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον 
πολλαπλασιασμό 3,85·10000 ...........................................................................288 

Πίνακας 147: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
0,046·1000......................................................................................................289 

Πίνακας 148: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον 
πολλαπλασιασμό 0,046·1000 ...........................................................................289 

Πίνακας 149: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
4623·0,01........................................................................................................290 

Πίνακας 150: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον 
πολλαπλασιασμό 4623·0,01 .............................................................................290 

Πίνακας 151: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
25,4·0,0001.....................................................................................................291 

Πίνακας 152: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον 
πολλαπλασιασμό 25,4·0,0001 ..........................................................................291 

Πίνακας 153: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 1596,76:10000
.......................................................................................................................292 

Πίνακας 154: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη 
διαίρεση1596,76:10000 ..................................................................................292 

Πίνακας 155: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 5,37:100 ...293 
Πίνακας 156: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 

5,37:100 .........................................................................................................293 
Πίνακας 157: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 67:0,01 .....294 
Πίνακας 158: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 

67:0,01 ...........................................................................................................294 
Πίνακας 159: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 3,57:0,001 295 
Πίνακας 160: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη 

διαίρεση3,57:0,001 .........................................................................................295 
Πίνακας 161: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 

600·700...........................................................................................................296 
Πίνακας 162: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον 

πολλαπλασιασμό 600·700 ................................................................................296 
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Πίνακας 163: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
90·80000.........................................................................................................297 

Πίνακας 164: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον 
πολλαπλασιασμό 90·80000 ..............................................................................297 

Πίνακας 165: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
0,02·0,004.......................................................................................................298 

Πίνακας 166: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον 
πολλαπλασιασμό 0,02·0,004 ............................................................................298 

Πίνακας 167: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
0,06·0,07.........................................................................................................299 

Πίνακας 168: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον 
πολλαπλασιασμό 0,06·0,07 ..............................................................................299 

Πίνακας 169: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 4900:70 ....300 
Πίνακας 170: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 

4900:70 ..........................................................................................................300 
Πίνακας 171: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 320000:800

.......................................................................................................................301 
Πίνακας 172: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 

320000:800 ....................................................................................................301 
Πίνακας 173: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 2,4:0,03 ....302 
Πίνακας 174: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 

2,4:0,03 ..........................................................................................................302 
Πίνακας 175: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 0,021:7 .....303 
Πίνακας 176: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 

0,021:7 ...........................................................................................................303 
Πίνακας 177: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 1ο πρόβλημα αναλόγων 

ποσών .............................................................................................................304 
Πίνακας 178: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 1ο 

πρόβλημα αναλόγων ποσών.............................................................................304 
Πίνακας 179: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εφαρμογή σωστής 

μεθόδου επίλυσης του 1ου προβλήματος  αναλόγων ποσών ...............................305 
Πίνακας 180: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην 

εφαρμογή σωστής μεθόδου επίλυσης του 1ου προβλήματος  αναλόγων ποσών ...305 
Πίνακας 181: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 2ο πρόβλημα αναλόγων 

ποσών .............................................................................................................306 
Πίνακας 182: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 2ο 

πρόβλημα αναλόγων ποσών.............................................................................306 
Πίνακας 183: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εφαρμογή σωστής 

μεθόδου επίλυσης του 2ου προβλήματος  αναλόγων ποσών ...............................307 
Πίνακας 184: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην 

εφαρμογή σωστής μεθόδου επίλυσης του 2ου προβλήματος  αναλόγων ποσών ...307 
Πίνακας 185: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων 

στα προβλήματα αναλόγων ποσών...................................................................307 
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Πίνακας 186: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων 
στην εφαρμογή της σωστής μεθόδου επίλυσης των προβλημάτων αναλόγων ποσών
.......................................................................................................................308 

Πίνακας 187: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων 
στη γραπτή εκτέλεση αφαιρέσεων.....................................................................309 

Πίνακας 188: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην 1η αφαίρεση ..........310 
Πίνακας 189: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην 1η 

αφαίρεση.........................................................................................................310 
Πίνακας 190: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη 2η αφαίρεση............311 
Πίνακας 191: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη 2η 

αφαίρεση.........................................................................................................311 
Πίνακας 192: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη γραπτή 

εκτέλεση πολλαπλασιασμών.............................................................................312 
Πίνακας 193: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον 1ο πολλαπλασιασμό312 
Πίνακας 194: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον 1ο 

πολλαπλασιασμό .............................................................................................313 
Πίνακας 195: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 2ο πολλαπλασιασμό .313 
Πίνακας 196: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 2ο 

πολλαπλασιασμό .............................................................................................313 
Πίνακας 197: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη γραπτή 

εκτέλεση διαιρέσεων........................................................................................314 
Πίνακας 198: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην 1η διαίρεση ............315 
Πίνακας 199: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην 1η 

διαίρεση ..........................................................................................................315 
Πίνακας 200: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη 2η διαίρεση..............316 
Πίνακας 201: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη 2η 

διαίρεση ..........................................................................................................316 
Πίνακας 202: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων 

στα προβλήματα προσθετικών δομών...............................................................317 
Πίνακας 203: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 1ο πρόβλημα 

προσθετικών δομών ........................................................................................318 
Πίνακας 204: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 1ο 

πρόβλημα προσθετικών δομών ........................................................................318 
Πίνακας 205: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 2ο πρόβλημα 

προσθετικών δομών ........................................................................................319 
Πίνακας 206: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 1ο 

πρόβλημα προσθετικών δομών ........................................................................319 
Πίνακας 207: Υπεροχή των “ικανών” ή των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 

υπολογισμούς στα διάφορα ερωτήματα του Α΄ μέρους της συνέντευξης .............329 
Πίνακας 208: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 

υπολογισμούς ως προς το φύλο για το σύνολο των φοιτητών ............................331 
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Πίνακας 209: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το φύλο για τους φοιτητές θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης....................................................................................................331 

Πίνακας 210: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το φύλο για τους φοιτητές θεωρητικής κατεύθυνσης ......332 

Πίνακας 211: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα για το σύνολο των 
φοιτητών.........................................................................................................332 

Πίνακας 212: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα για τους φοιτητές 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης...................................................................333 

Πίνακας 213: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα για τους φοιτητές 
θεωρητικής κατεύθυνσης .................................................................................334 

Πίνακας 214: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας  για το σύνολο των 
φοιτητών.........................................................................................................334 

Πίνακας 215: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας για τους φοιτητές 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης...................................................................335 

Πίνακας 216: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στη διερεύνηση της ικανότητας εφαρμογής 

κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. Σκοπός της 
είναι: α) να μελετήσει την εξέλιξη της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, β) να εξετάσει τη σχέση της ικανότητας 
εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με 
ικανότητες που αφορούν σε άλλες περιοχές των Mαθηματικών καθώς και με την ικανότητα 
εφαρμογής κριτηρίων άλλων ειδών εκτίμησης και γ) να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των 
ατόμων που έχουν την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων καθώς και τους παράγοντες που συνεισφέρουν 
σημαντικά στην ικανότητα αυτή. 

Η μεθοδολογία της έρευνας συνίσταται: α) στην επίδοση τεστ και β) στην 
πραγματοποίηση συνέντευξης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 304 μαθητές Ε  ́τάξης, 329 
μαθητές  Στ  ́ τάξης, 252 μαθητές Α΄ Λυκείου, 261 μαθητές Β΄ Λυκείου σχολείων του 
Ηρακλείου καθώς και 244 φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης. Το τεστ δόθηκε σε 
όλα τα υποκείμενα της έρευνας σε δύο εκδοχές: μία για τους μαθητές Ε  ́και Στ  ́Δημοτικού 
και μία για τους μαθητές Α  ́ και Β΄ Λυκείου και τους φοιτητές. Η συνέντευξη 
πραγματοποιήθηκε σε φοιτητές οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το τεστ. Συγκεκριμένα, με βάση 
την επίδοσή τους στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, επιλέχθηκαν 37 φοιτητές με πολύ 
καλή ή καλή επίδοση, 34 φοιτητές με μέτρια επίδοση και 35 φοιτητές με χαμηλή επίδοση.  

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων που αφορούν στο τεστ διαφαίνεται η αργή 
εξέλιξη της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων. Μέχρι την Α  ́ Λυκείου δεν παρατηρείται ουσιαστικά καμία 
διαφοροποίηση, ενώ σημαντικά καλύτερη επίδοση παρουσιάζουν οι μαθητές της Β  ́Λυκείου 
σε σχέση με τους μαθητές της Α  ́Λυκείου, αλλά και οι φοιτητές σε σχέση με τους μαθητές 
της Β΄ Λυκείου. Επίσης, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες είναι εμφανής η χαμηλή επίδοση στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν ενδείξεις ότι υπάρχει μεγάλη συσχέτιση 
μεταξύ της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου και της ικανότητας 
εκτέλεσης νοερών υπολογισμών με ακρίβεια, καθώς και της ικανότητας επίλυσης 
προβλημάτων αναλόγων ποσών. Επίσης, υπάρχει συσχέτιση με την ικανότητα γραπτής 
εκτέλεσης πράξεων και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων προσθετικών δομών. Σε ό,τι 
αφορά τη σχέση μεταξύ της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων άλλων ειδών 
εκτίμησης, φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση με την ικανότητα εκτίμησης μέσου όρου 
αριθμητικών δεδομένων, την εκτίμηση όγκου και την εκτίμηση πλήθους αντικειμένων.  

Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων που αφορούν στη συνέντευξη αλλά και 
στο τεστ προσδιορίστηκαν ορισμένα χαρακτηριστικά των ατόμων που έχουν την ικανότητα 
εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων και 
συγκεκριμένα: α) καλό μαθηματικό υπόβαθρο και κυρίως καλή επίδοση σε ακριβείς νοερούς 
υπολογισμούς και σε προβλήματα αναλόγων ποσών, β) προτίμηση στο μάθημα των 
Μαθηματικών, γ) θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης 
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και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, δ) θετική αυτοαντίληψη για την 
ικανότητά τους να εκτελούν ακριβείς νοερούς υπολογισμούς από τις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού, ε) θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης και ιδιαιτέρα μνήμης 
αριθμητικών δεδομένων, στ) υψηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων και ιδιαίτερα του 
πατέρα, ζ) ακαδημαϊκές φιλοδοξίες και η) φύλο (τα αγόρια έχουν καλύτερη επίδοση στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς). Τα χαρακτηριστικά αυτά, σύμφωνα με την ανάλυση 
πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, αποτελούν παράγοντες οι οποίοι μπορούν να 
συνεισφέρουν σε μεγάλο ποσοστό στην ικανότητα εκτέλεσης προσεγγιστικών υπολογισμών.  
 

 
ABSTRACT 
 
The  present research is focused in the investigation of the ability to apply estimation 

and checking criteria of the algorithms of the arithmetic operations. Its aim is: a) to study the 
development of the ability to apply estimation and checking criteria of the algorithms of the 
arithmetic operations, b) to examine the relation between the ability to apply estimation and 
checking criteria of the algorithms of the arithmetic operations and other mathematical 
abilities as well as the ability to apply other type estimation criteria and c) to determine the 
characteristics of the individuals that have the ability to apply estimation and checking criteria 
of the algorithms of the arithmetic operations and the factors that contribute to this ability 
significantly. 

The methodology of the research is consisted in: a) giving a test and v) the realisation 
of an interview. The sample of the research is composed of 304 5th grade students, 329 6th 
grade students, 252 10th grade students, 261 11th grade students that attended schools in 
Heraklion as well as 244 students of the Department of Education of University of Crete. The 
test was given to all the subjects of the research in two versions: one for the 5th and 6th grade 
students and another one for the 10th and 11th grade students and the University students. The 
interview was realised in students which had filled in the test. Specifically, according to their 
success in the estimation calculations, 37 students were selected with excellent or very good 
record, 34 students with mediocre record and 35 students with low record.   

According to the analysis of the results that concern the test, the slow development of 
the ability to apply estimation and checking criteria of the algorithms of the arithmetic 
operations emerges. Up to the 10th grade no differentiation is observed while the 11th grade 
students have significantly better record than the 10th grade students as well as the University 
students than the 11th grade students. Also, the low record at the estimation calculations is 
obvious at all the age groups.  

The results indicate that there is a high correlation between the ability to apply 
estimation and checking criteria of the algorithms of the arithmetic operations and the ability 
to do precise mental calculations as well as the ability to solve problems of proportionality. 
Besides, there is a correlation with the ability to do arithmetic operations vertically and the 
ability to solve problems of additive structures. Regarding the relation between the ability to 
apply estimation and checking criteria of the algorithms of the arithmetic operations and the 
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ability to apply other type estimation criteria, it appears that there is a correlation with the 
ability to estimate the mean of numerical data, volume estimation and numerosity estimation.    

According to the analysis of the results that concern the interview as well as the test, 
specific characteristics of the individuals that have the ability to apply estimation and 
checking criteria of the algorithms of the arithmetic operations were determined and 
specifically: a) good mathematic background and mainly good record at precise mental 
calculations and at problems of proportionality, v) preference to the course of Mathematics, c) 
positive self-concept about their ability to apply estimation and checking criteria of the 
algorithms of the arithmetic operations, d) positive self-concept about their ability to do 
precise mental calculations from the first classes of Public school, e) positive self-concept 
about their memory ability and particularly about their numerical data memory ability, f) high 
parents’ educative level and particularly father’s one, g) academic ambitions and h) sex (the 
boys have better record at the estimation calculations). These characteristics, constitute 
factors which can contribute to the ability of doing estimation calculations in a big 
percentage, according to the analysis of multiple linear regression.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Στην εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής συνέβαλαν αρκετοί άνθρωποι 
τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω. 

Ευχαριστώ τον κ. Μιχάλη Κούρκουλο, επόπτη της συγκεκριμένης διατριβής, του 
οποίου ο ρόλος ήταν ιδιαίτερα σημαντικός και καθοριστικός τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ερευνητικής διαδικασίας, όσο και κατά την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων και τη 
συγγραφή της μελέτης μέσα από υποδείξεις, εύστοχες παρατηρήσεις και διορθωτικές 
παρεμβάσεις. Προσέφερε αμέτρητες συμβουλές μεθοδολογικού, διδακτικού, μαθηματικού-
στατιστικού περιεχομένου. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την απεριόριστη διάθεση χρόνου και 
την ψυχολογική υποστήριξη που μου παρείχε σε όλα τα βήματα της εκπόνησης της διατριβής.  

Επίσης, ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Κώστα Τζανάκη για τη συμμετοχή του στην 
τριμελή επιτροπή, αλλά και για τη συμβολή του μέσω βοηθητικών και διαμεσολαβητικών 
παρεμβάσεων κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και σημαντικών παρατηρήσεων κατά τη 
διάρκεια της συγγραφής. 

Εξάλλου, ευχαριστώ τον κ. Χαράλαμπο Λεμονίδη για τη συμμετοχή του στην τριμελή 
επιτροπή και για τις πολύτιμες παρατηρήσεις και συμβουλές του κατά τη διάρκεια της 
ερευνητικής διαδικασίας και συγγραφής της μελέτης.  

Ιδιαίτερα σημαντικός υπήρξε ο ρόλος του κ. Ιωάννη Κανέλλου, σχολικού συμβούλου 
Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Χάρις τη 
δική του συμβολή κατέστη δυνατή η διεξαγωγή της έρευνας, καθώς αποτέλεσε το 
διαμεσολαβητικό παράγοντα ώστε να πραγματοποιηθεί η έρευνα σε Λύκεια του Ηρακλείου.  

Επίσης, ευχαριστώ από καρδιάς τον κ. Εμμανουήλ Μαυρικάκη, τέως προϊστάμενο 
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, ο 
οποίος μεσολάβησε και συνέβαλε καθοριστικά στην πραγματοποίηση της έρευνας σε 
Δημοτικά Σχολεία του Ηρακλείου. 

Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διευθυντές, υποδιευθυντές, δασκάλους και 
καθηγητές των Δημοτικών Σχολείων 15ου, 21ου, 24ου, 28ου, 30ου, 31ου, 35ου, 37ου, 41ου και 49ου 
Ηρακλείου, των 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου και Γυμνασίου Μελεσσών και των 1ου, 3ου, 11ου 
Γενικών Ενιαίων Λυκείων Ηρακλείου και Γενικού Ενιαίου Λυκείου Αλικαρνασσού. 
Συνέβαλαν με καθοριστικό τρόπο στη διεξαγωγή της έρευνας τόσο με τη συγκατάθεσή τους 
για την είσοδο στα σχολεία, όσο και με τον κατάλληλο προγραμματισμό στον οποίο 
προέβησαν για την εύρυθμη ερευνητική διαδικασία, χωρίς να διαταράξουν την ομαλή 
λειτουργία του σχολείου.  

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μαθητές και τους φοιτητές που συμμετείχαν 
στην έρευνα, η οποίοι επέδειξαν μεγάλη προθυμία και ενδιαφέρον συμπληρώνοντας το τεστ 
και συμμετέχοντας στη συνέντευξη, συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της 
έρευνας γενικότερα. Αναμφίβολα, η έρευνα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί δίχως τη 
δική τους πολύτιμη βοήθεια.    
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   
 
Προκειμένου να έχει ο αναγνώστης μια συνολική εικόνα για την εργασία, 

παρουσιάζουμε συνοπτικά το περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου: 
 Αρχικά, παρουσιάζεται μια εισαγωγή, που στόχο έχει να εισάγει τον αναγνώστη στο 

θέμα της εργασίας, να αναδείξει το γενικότερο προβληματισμό και να οριοθετήσει το 
ευρύτερο μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας. 

  Στο 1o κεφάλαιο με τίτλο “Καθορισμός του προβλήματος της έρευνας” 
αναπτύσσονται τα κίνητρα της έρευνας, οριοθετείται το πρόβλημα της έρευνας, 
διασαφηνίζονται οι όροι του προβλήματος και τέλος καθορίζεται ο σκοπός και οι επιμέρους 
στόχοι.  

  Στο 2ο κεφάλαιο με τίτλο “Η εκτίμηση” γίνεται προσπάθεια να οριοθετηθεί η έννοια 
της εκτίμησης και τα χαρακτηριστικά της, να παρουσιαστούν οι διάφοροι τύποι εκτίμησης 
και να γίνει διάκριση μεταξύ της εκτίμησης και άλλων συναφών εννοιών. Επίσης, γίνεται 
ανασκόπηση ερευνών σχετικών με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων μέσα από 
την οποία αντλούνται χρήσιμες πληροφορίες: α) για τη σχέση μεταξύ της ικανότητας για 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων και άλλων ικανοτήτων, β) για την επίδραση των 
διδακτικών παρεμβάσεων με θέμα την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων πάνω 
στην επίδοση μαθητών ή ενηλίκων, γ) για τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους 
καλούς και τους αδύνατους στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων, δ) για την 
ανάπτυξη της ικανότητας για εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων, ε) για την επίδοση 
μαθητών και ενηλίκων στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων και στ) για τους 
συναισθηματικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των 
πράξεων.  

  Στο 3ο κεφάλαιο με τίτλο “Ο έλεγχος” γίνεται προσπάθεια, μέσα από την αναδίφηση 
της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, να αποσαφηνιστεί: α) η έννοια του ελέγχου ως δομικό 
στοιχείο της αυτοδιόρθωσης, β) η έννοια του ελέγχου ως δομικό στοιχείο της μεταγνώσης, γ) 
η έννοια του ελέγχου ως δομικό στοιχείο της αυτορρύθμισης, δ) η έννοια του ελέγχου της 
λογικότητας των απαντήσεων και ε) η σχέση του ελέγχου με τη μαθηματική απόδειξη. 
Επίσης, αποσαφηνίζονται τα χαρακτηριστικά των κριτηρίων ελέγχου των αλγορίθμων της 
αριθμητικής και της άλγεβρας.  

  Στο 4ο κεφάλαιο με τίτλο: “ Σύνοψη βιβλιογραφικής ανασκόπησης και αναγκαιότητα 
περαιτέρω εμπειρικής διερεύνησης” αναπτύσσεται μια κριτική πάνω στις έρευνες που 
παρουσιάστηκαν στο 2ο και 3ο κεφάλαιο για την εκτίμηση και τον έλεγχο των αλγορίθμων 
των αριθμητικών πράξεων και γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η αναγκαιότητα της 
παρούσας έρευνας. 

  Στο 5ο κεφάλαιο με τίτλο “Κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων” γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί ένας, όσο το δυνατό ευρύτερος, 
κατάλογος κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου, που αφορούν στους αλγορίθμους των 
τεσσάρων αριθμητικών πράξεων και συγκεκριμένα: α) πλήρεις δοκιμές των πράξεων και τα 
μερικά κριτήρια που απορρέουν άμεσα απ’ αυτές τις δοκιμές, β) κριτήρια ελέγχου που 
βασίζονται στις ιδιότητες των ισοϋπόλοιπων αριθμών, γ) κριτήρια εκτίμησης του μεγέθους 
των αποτελεσμάτων των πράξεων και δ) εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης πράξεων.  
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  Στο 6ο κεφάλαιο με τίτλο “Κατηγοριοποίηση των κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου 
των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων” γίνεται κατηγοριοποίηση των κριτηρίων 
εκτίμησης και ελέγχου που παρουσιάστηκαν στο 5ο κεφάλαιο. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με 
βάση πολλαπλούς άξονες ταξινόμησης: α) την περίοδο εφαρμογής τους, β) την 
αποτελεσματικότητά τους ως προς την ορθότητα της πράξης, γ) την εφαρμογή τους στο 
σύνολο του αλγορίθμου ή σε μια περιοχή του, δ) το κόστος εφαρμογής τους, ε) τον  βαθμό 
δυσκολίας στην εφαρμογή τους και στ) το μαθησιακό όφελος που προκύπτει από τη χρήση 
τους. Επίσης, παρουσιάζεται η διαδικασία επιλογής και εφαρμογής των κριτηρίων εκτίμησης 
και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων και τέλος αναπτύσσεται ο 
συσχετισμός μεταξύ των κριτηρίων εκτίμησης και των κριτηρίων ελέγχου των αλγορίθμων 
των αριθμητικών πράξεων.  

  Στο 7ο κεφάλαιο με τίτλο “Οργάνωση της έρευνας” περιγράφεται το μεθοδολογικό 
πλαίσιο της έρευνας, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να υλοποιηθεί η έρευνα: το τεστ 
και η συνέντευξη. Επίσης, περιγράφεται το δείγμα της έρευνας. Ακόμη, παρουσιάζονται τα 
όργανα της έρευνας, το τεστ και το πρωτόκολλο της συνέντευξης, γίνεται λεπτομερής 
περιγραφή τους και τέλος διατυπώνονται τα διερευνητικά ερωτήματα.  

  Στο 8ο κεφάλαιο με τίτλο “Πραγματοποίηση της έρευνας” παρουσιάζεται η 
υλοποίηση της έρευνας με την εφαρμογή των οργάνων: περιγράφεται η διαδικασία επίδοσης 
του τεστ και η πραγματοποίση της συνέντευξης. 

  Στο 9ο κεφάλαιο με τίτλο “Αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με το τεστ” 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, που αφορούν στο τεστ, αναλύονται και 
ερμηνεύονται.  

  Στο 10ο κεφάλαιο με τίτλο “Αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με το Α΄ μέρος της 
συνέντευξης” παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, που αφορούν στο Α  ́μέρος της 
συνέντευξης, αναλύονται και ερμηνεύονται.  

 Στο 11ο κεφάλαιο με τίτλο “Αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με το Β΄ μέρος της 
συνέντευξης” παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, που αφορούν στο Β΄ μέρος της 
συνέντευξης, αναλύονται και ερμηνεύονται.  

 Στο 12ο κεφάλαιο με τίτλο “Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με παράγοντες που 
αφορούν στο Α΄ και Β΄ μέρος της συνέντευξης, αλλά και στο τεστ” γίνεται προσπάθεια να 
παρουσιαστούν συνθετικά αποτελέσματα που αφορούν και στο τεστ και στη συνέντευξη, με 
την κατασκευή μοντέλων πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για την εύρεση των 
παραγόντων εκείνων που συνεισφέρουν σημαντικά στην ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων 
εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. 

 Στο 13ο κεφάλαιο με τίτλο “Ερμηνεία των αποτελεσμάτων – συζήτηση” γίνεται μια 
συνθετική παρουσίαση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την στατιστική επεξεργασία 
και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Επίσης, γίνεται συζήτηση με βάση τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ακόμη, τίθενται 
ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν τα οποία δίνουν κατευθύνσεις για μελλοντικές 
έρευνες και τέλος καταγράφονται οι περιορισμοί  που αφορούν στην παρούσα έρευνα.    

  Στη συνέχεια, παρατίθεται η βιβλιογραφία, απ’ όπου αντλήθηκαν χρήσιμες 
πληροφορίες, απαραίτητες για την υλοποίηση της έρευνας, καθώς και τη σύνταξη της εν 
λόγω εργασίας.   
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  Τέλος, στο παράρτημα Α παρατίθενται: α) οι εκδοχές του τεστ που δόθηκαν στο 
δείγμα της έρευνας, β) το πρωτόκολλο της συνέντευξης, ενώ στο παράρτημα Β  παρατίθενται 
διάφοροι πίνακες με στατιστικά στοιχεία που αφορούν σε αποτελέσματα της έρευνας 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των αριθμητικών πράξεων αποτελούν 

δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της 
μαθηματικής εκπαίδευσης καθώς συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των αλγορίθμων, 
στην εκμάθηση και σωστή εκτέλεσή τους (Κούρκουλος και Τζανάκης, 2000), αλλά και στην 
καλύτερη κατανόηση των αριθμών και των ιδιοτήτων τους (Sowder, 1992). 

Η σημαντικότητα των κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αριθμητικών πράξεων 
οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες:  

i) αποτελούν δομικό στοιχείο της αυτοδιόρθωσης (Κούρκουλος, 1998), της 
αυτορρύθμισης (Pintrich, 2000b) και κατ’ επέκταση της μεταγνώσης,  

ii) συμβάλλουν στην απόκτηση Μαθηματικής Παιδείας (Τζανάκης, 1998) ή αντίστοιχα 
στην απόκτηση γενικότερης μαθηματικής ικανότητας (Niss, 2003) 
          iii) μπορούν σε ορισμένες σημαντικές περιπτώσεις να υποκαταστήσουν τον ίδιο τον 
αλγόριθμο (Κούρκουλος και Τζανάκης, 2000). 

 
 i) Σε ό,τι αφορά το (i), μέσα από την εφαρμογή κριτηρίων ελέγχου των αριθμητικών 
πράξεων ο μαθητής προβαίνει σε έλεγχο του αλγορίθμου που ήδη έχει εκτελέσει: ελέγχει την 
ορθότητα του αποτελέσματος (π.χ. πλήρεις δοκιμές των πράξεων), ή ακόμη και την ορθότητα 
των επιμέρους βημάτων του αλγορίθμου (π.χ. κριτήριο του υπολοίπου της διαίρεσης). 1 
Αμέσως επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή αυτοδιορθωτικών δραστηριοτήτων, σε περίπτωση 
που το κριτήριο ελέγχου (ή εκτίμησης) δείξει την ύπαρξη σφάλματος. Ο μαθητής προσπαθεί 
να εντοπίσει το σφάλμα και προβαίνει στη διόρθωσή του.  

Κατά συνέπεια, διαπιστώνουμε ότι τα κριτήρια ελέγχου, αλλά και τα κριτήρια 
εκτίμησης συνιστούν στοιχείο της αυτοδιορθωτικής δραστηριότητας. Η αυτοδιόρθωση, 
ωστόσο, αποτελεί ιδιαίτερα γόνιμη και σημαντική δραστηριότητα που οδηγεί στη μάθηση και 
βελτίωση της κατανόησης (Κούρκουλος, 1998, Pluvinage, 2005). Κατά τη διάρκεια 
αυτοδιορθωτικών δραστηριοτήτων ο μαθητής συνδέει πληροφορίες από διαφορετικές 
γνωστικές περιοχές, τις αντιπαραβάλλει, εντοπίζει αντιφάσεις και απορρίπτει εσφαλμένες 
ιδέες (Κούρκουλος, 1998, σ. 80). 

Εξάλλου, σύμφωνα με τη Montague (2007, p. 76), η αυτορρύθμιση βοηθά τους 
μαθητές να μάθουν να διαβάζουν, να αξιολογούν και να επαληθεύουν τα προβλήματα 
χρησιμοποιώντας διαδικασίες όπως αυτοκαθοδήγηση, ερωτήσεις που θέτουν οι ίδιοι στον 
εαυτό τους και αυτοέλεγχο. Η αυτορρύθμιση βελτιώνει τη μάθηση καθώς βοηθά τους 
μαθητές να ελέγχουν τις ενέργειές τους.  

Έτσι, διαπιστώνουμε ότι η εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου αποτελεί 
στοιχείο της αυτοδιόρθωσης και της αυτορρύθμισης. 

                                                
1 Επίσης, είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι τα κριτήρια εκτίμησης μπορούν να εφαρμοστούν και 
ως κριτήρια ελέγχου, για τον έλεγχο της ορθότητας του αποτελέσματος ενός αλγορίθμου. Μπορούν 
δηλαδή να εφαρμοστούν τόσο πριν, όσο και μετά την εκτέλεση του αλγορίθμου (βλ. σχετικά ενότητα 
6.4). 
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Ωστόσο, η αυτοδιόρθωση αποτελεί μια βασική μεταγνωστική δεξιότητα, την οποία ο 
μαθητής θα πρέπει να αναπτύξει μέσα από συστηματική διδασκαλία, αφού η απόκτηση 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων α) καθιστά το μαθητή ικανό για αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση και 
β) καλλιεργεί στο μαθητή μια θετική στάση προς τη γνώση (Ματσαγγούρας 2000, σ. 102). 
Αλλά και η αυτορρύθμιση αποτελεί μεταγνωστική λειτουργία (Schoenfeld, 1992). Οι βασικές 
δεξιότητες της μεταγνώσης περιλαμβάνουν την πρόγνωση των συνεπειών μιας πράξης ή 
γεγονότος, τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των πράξεων (“τα κατάφερα;”), την τροποποίηση 
μιας δραστηριότητας που συντελείται (“πώς τα πάω;”), τον έλεγχο της πραγματικότητας 
(“είναι αυτό λογικό;”), τις διορθωτικές παρεμβάσεις και διάφορες άλλες συμπεριφορές οι 
οποίες συντονίζουν και ελέγχουν τις προσπάθειες για μάθηση και λύση προβληματικών 
καταστάσεων (Brown & Deloache, 1992, σ. 194). Κατά τη διάρκεια επίλυσης μιας 
προβληματικής κατάστασης είναι απαραίτητο ο μαθητής να αυτοελέγχει και να 
αυτοαξιολογεί την υλοποίηση όσων σχεδιάστηκαν και στο τέλος να ελέγχει και να αξιολογεί 
το αποτέλεσμα της γνωστικής του πορείας. Με τον τρόπο αυτό αυτοενισχύεται, καθώς 
ανατροφοδοτείται από τον έλεγχο που ο ίδιος πραγματοποιεί (Πασχάλης, 2000, σ. 67). Κατ’ 
επέκταση, επομένως, η ανάπτυξη και χρήση κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου αποτελούν 
στοιχείο της μεταγνώσης και συνδέεται με την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
(Schoenfeld, 1992, Stillman & Galbraith, 1998).  
 ii) Σε ό,τι αφορά το (ii), μέγιστο σκοπό της διδασκαλίας των Μαθηματικών αποτελεί 
η παροχή Μαθηματικής Παιδείας η οποία συνίσταται στα εξής: 
α) απόκτηση ενδιαφέροντος για την επίλυση προβλημάτων και απάντηση ερωτημάτων που 
έχουν χαρακτήρα “γρίφου” 
β) δυνατότητα εκτίμησης καταστάσεων σε τάξη μεγέθους  
γ) δυνατότητα σύλληψης, διατύπωσης και εμπειρικής επαλήθευσης εικασιών 
δ) μέριμνα για εμπειρική ή/και νοητική αιτιολόγηση εικασιών 
ε) δυνατότητα άρθρωσης και ελέγχου συλλογισμών 
στ) δυνατότητα ορθολογικής οργάνωσης και ακριβούς διατύπωσης της σκέψης 
ζ) μοντελοποίηση καταστάσεων, βάσει της αναζήτησης και εύρεσης σχέσεων μεταξύ 
νοητικών ή εμπειρικών αντικειμένων, αφαιρώντας τα επιμέρους χαρακτηριστικά και 
διατηρώντας μόνο εκείνα που προσδιορίζουν τις σχέσεις αυτές (Τζανάκης, 1998, σ.σ. 101-
102).  

Τα (α) –(ζ), τα οποία περιγράφουν ένα συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης εμπειρικών 
ή νοητικών δεδομένων, σε συνδυασμό με την κατανόηση και κατοχή ενός βασικού κορμού 
μαθηματικών γνώσεων αποτελούν ικανές συνθήκες για την παροχή Μαθηματικής Παιδείας 
(Τζανάκης και Κούρκουλος, 2000α). Η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων αντιστοιχεί τόσο στη δυνατότητα 
εκτίμησης καταστάσεων σε τάξη μεγέθους (β), όσο και στη δυνατότητα άρθρωσης και 
ελέγχου συλλογισμών (ε).  

Εξάλλου, δεχόμενοι ότι τα Μαθηματικά δεν είναι μόνο το τελικό προϊόν της 
μαθηματικής δημιουργίας (αξιώματα, θεωρήματα, αποδείξεις κ.ά) αλλά και η διαδικασία 
“κάνω Μαθηματικά” μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου έχει ως στόχο τη λογική επαληθευσιμότητα και επομένως σχετίζεται με το τι συνιστά 
αληθή πρόταση και πώς γίνεται αυτή αποδεκτή. Για την πραγματοποίηση ελέγχων, πέρα από 
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τις μαθηματικές γνώσεις που πρέπει να έχει κανείς, είναι απαραίτητο: α) να έχει αντίληψη για 
το είδος των ελέγχων που πρέπει να κάνει, β) να εφαρμόσει κριτήρια ελέγχου αξιολογώντας 
το κόστος εφαρμογής, το βαθμό δυσκολίας και την αποτελεσματικότητά τους (βλ. ενότητα 
6.1). Όμως, το τι συνιστά αληθή πρόταση και πώς γίνεται αυτή αποδεκτή αντιστοιχεί στις γ), 
ε), στ) και ζ) συνθήκες παροχής Μαθηματικής Παιδείας, όπως περιγράφηκαν παραπάνω 
(Τζανάκης και Κούρκουλος, 2000α). Επίσης, κατά την εφαρμογή αλγοριθμικών διαδικασιών 
στο πλαίσιο της προσέγγισης και εργασίας πάνω σε αυτό που με προβληματίζει, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη και εφαρμογή κριτηρίων ελέγχου συμβατότητας του αποτελέσματος, 
τόσο με το αρχικό πρόβλημα, όσο και με τον αλγόριθμο που εφαρμόστηκε. Όμως, το πώς 
προσεγγίζω και εργάζομαι πάνω σ’ αυτό που με προβληματίζει αντιστοιχεί στις β), γ), ε), στ) 
και ζ) συνθήκες παροχής Μαθηματικής Παιδείας. Συνεπώς, η εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης 
και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων συμβάλλει στην απόκτηση 
Μαθηματικής Παιδείας. 

Κατ’ αντιστοιχία με τη Μαθηματική Παιδεία, ορίζεται η γενικότερη μαθηματική 
ικανότητα, ως “η ικανότητα να κατανοεί κανείς, να αποφασίζει, να κάνει και να χρησιμοποιεί 
τα Μαθηματικά σε μια ποικιλία προβλημάτων ή καταστάσεων όπου τα Μαθηματικά έχουν ή 
μπορούν να έχουν κάποιο ρόλο” (Niss, 2003, p. 119). Η γενικότερη μαθηματική ικανότητα 
συνίσταται από 8 επιμέρους, διακριτές μαθηματικές ικανότητες (Niss, 2003, p.p. 119-121): 

1. Να σκέφτεσαι με μαθηματικό τρόπο. 
2. Να θέτεις και να επιλύεις μαθηματικά προβλήματα. 
3. Να μοντελοποιείς με μαθηματικό τρόπο (π.χ. να αναλύεις και να κατασκευάζεις 

μοντέλα). 
4. Να αιτιολογείς με μαθηματικό τρόπο. 
5. Να αναπαριστάς μαθηματικές οντότητες (π.χ. αντικείμενα και καταστάσεις). 
6. Να χειρίζεσαι μαθηματικά σύμβολα και τύπους. 
7. Να επικοινωνείς σε σχέση με τα Μαθηματικά (να κατανοείς τα κείμενα των άλλων 

που αφορούν σε θέματα με μαθηματικό περιεχόμενο και να εκφράζεσαι με διαφορετικά 
επίπεδα ακρίβειας σε προφορικό ή γραπτό λόγο για τέτοια θέματα). 

8. Να χρησιμοποιείς όργανα (να γνωρίζεις την ύπαρξη και τις ιδιότητες των οργάνων 
για μαθηματικές δραστηριότητες και να μπορείς να τα χρησιμοποιείς).  

Η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων αντιστοιχεί σε ορισμένες από τις παραπάνω ικανότητες και 
συγκεκριμένα: 

-Σε ό,τι αφορά το 1, κατά την εφαρμογή τέτοιων κριτηρίων θέτεις ερωτήματα όπως 
π.χ. “είναι σωστό το αποτέλεσμα που βρήκα” και γνωρίζεις τον τρόπο που θα βρεις την 
απάντηση. 

- Σε ό,τι αφορά το 2, η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων σου δίνει τη δυνατότητα να επιλύεις διάφορα 
προβλήματα και κυρίως προβλήματα που αφορούν στην καθημερινή ζωή, όπως π.χ. “με 
φτάνουν τα χρήματα να αγοράσω αυτά που χρειάζομαι στο σούπερ μάρκετ;”.  

- Σε ό,τι αφορά το 3, κατά τη διαδικασία μοντελοποίησης είναι απαραίτητο να γίνονται 
έλεγχοι, κάποιοι από τους οποίους επιτυγχάνονται μέσα από την εφαρμογή κριτηρίων 
εκτίμησης και ελέγχου των αποτελεσμάτων των πράξεων. 
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- Σε ό,τι αφορά το 5, μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου γίνεται χρήση διαφορετικών αναπαραστάσεων της ίδιας μαθηματικής οντότητας 
όπως π.χ. μετάβαση από τη δεκαδική στην κλασματική μορφή κατά τη διάρκεια ενός 
πολλαπλασιασμού δεκαδικών αριθμών. 

- Σε ό,τι αφορά το 7, η ικανότητα εφαρμογής τέτοιων κριτηρίων συμβάλλει στην 
κατανόηση θεμάτων μαθηματικού περιεχομένου.  

Επομένως, παρατηρούμε ότι η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου 
συμβάλλει στην απόκτηση της γενικότερης μαθηματικής ικανότητας ή αντίστοιχα στην 
παροχή Μαθηματικής Παιδείας. 

 
iii) Όσον αφορά το (iii), διδακτικές έρευνες καταδεικνύουν τη δυνατότητα συχνής 

εφαρμογής των διαδικασιών εκτίμησης σε καταστάσεις καθημερινής ζωής. Τα κριτήρια 
εκτίμησης του μεγέθους των αποτελεσμάτων των πράξεων μπορούν να υποκαταστήσουν τον 
ίδιο τον αλγόριθμο σε καταστάσεις στις οποίες δεν χρειάζεται το πλήρες αποτέλεσμα αλλά 
μια εκτίμηση του αποτελέσματος. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή των κριτηρίων 
εκτίμησης που βασίζονται στους από μνήμης προσεγγιστικούς υπολογισμούς πλεονεκτεί 
σημαντικά καθώς δίνει συνήθως ταχύτερα αποτελέσματα απ’ ότι η χρήση χαρτιού και 
μολυβιού ή ακόμα και αριθμομηχανής, όταν υπάρχει η κατάλληλη εξάσκηση. Επίσης, είναι 
σημαντικό ότι δεν απαιτούν υλικό υποστήριγμα και συνεπώς μπορούν με ευκολία να 
εφαρμοστούν σε περιπτώσεις που δε διαθέτουμε χαρτί και μολύβι ή αριθμομηχανή 
(Κούρκουλος και Τζανάκης, 2000), όπως λόγου χάρη η εκτίμηση του κόστους διαφόρων 
αγαθών σε σούπερ μάρκετ και η απόφαση για το αν τα χρήματα που διαθέτουμε είναι 
επαρκή. 

Επίσης, τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων που παράγονται με 
αριθμομηχανή ή ηλεκτρονικό υπολογιστή (Κούρκουλος και Τζανάκης, 2000), καθώς είναι 
συχνό το φαινόμενο σφάλματος στην εισαγωγή των δεδομένων το οποίο οδηγεί στην 
παραγωγή εσφαλμένου αποτελέσματος.  

Είναι χαρακτηριστικό της σημασίας του θέματος ότι εδώ και πολλά χρόνια μεγάλη 
βαρύτητα έχει δοθεί στην ενσωμάτωση των διαδικασιών εκτίμησης στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα σε διεθνές επίπεδο (π.χ. Conference Board of the Mathematical Sciences, 1982, 
National Council of Teachers of Mathematics, 1980, 1989, 1995, 2000).  

Στην Ελλάδα, τα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνταν μέχρι και το σχολικό 
έτος 2005-2006 περιελάμβαναν πολύ λίγα στοιχεία σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Περιείχαν 
ελάχιστα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των τεσσάρων αριθμητικών 
πράξεων (πλήρεις δοκιμές και κριτήριο του “σταυρού” για τον πολλαπλασιασμό) τα οποία 
όμως περιορίζονταν σε ελάχιστες διδακτικές ενότητες, ενώ δεν περιείχαν κριτήρια εκτίμησης 
των αριθμητικών πράξεων. Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, ακολουθώντας σε κάποιο βαθμό 
τις διεθνείς τάσεις, προβλέπει τη διδασκαλία του θέματος, ενώ συνακόλουθα τα νέα 
διδακτικά πακέτα των Μαθηματικών περιέχουν κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των 
αριθμητικών πράξεων και παράλληλα προτρέπουν συστηματικά τους μαθητές να τα 
χρησιμοποιούν. Συγκεκριμένα τα νέα διδακτικά εγχειρίδια περιέχουν τα εξής κριτήρια 
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εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων2: 
• πλήρεις δοκιμές των πράξεων 
• κριτήριο του “σταυρού” για τον πολλαπλασιασμό 
• εκτίμηση του μεγέθους των αποτελεσμάτων των πράξεων με στρογγυλοποίηση.  
Ωστόσο, δεν προβλέπεται η διδασκαλία όλων των κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου 

των αλγορίθμων των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων, ορισμένα από τα οποία είναι 
σημαντικά γιατί είναι απλά στην εφαρμογή τους. Επίσης, στα διδακτικά εγχειρίδια δεν 
συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία κριτηρίων εκτίμησης των αριθμητικών πράξεων με 
οργανωμένο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση οι μαθητές αφενός να τα κατανοούν και αφετέρου 
να τα εφαρμόζουν με ευκολία.  

Συγκεκριμένα στα ισχύοντα διδακτικά εγχειρίδια: 
• Δεν περιλαμβάνεται ποικιλία στρατηγικών για την εκτίμηση του αποτελέσματος μιας 

πράξης. 
• Δεν περιλαμβάνονται στρατηγικές ώστε να κάνουν οι μαθητές εκτιμήσεις του 

αποτελέσματος μιας πράξης ανάλογα με την εξεταζόμενη κατάσταση (συγκείμενο) και 
ανάλογα με τα αριθμητικά δεδομένα (βλ. σχετικά ενότητα 5.3.2.2). 

• Δεν περιλαμβάνονται απλά κριτήρια διάταξης (βλ. σχετικά ενότητα 5.3.1). 
• Δεν περιλαμβάνονται πράξεις από μνήμης μεταξύ δεκαδικών αριθμών του τύπου 

νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ- π.χ. 2,4:0,03 που αποτελούν σημαντική προϋπόθεση 
για την πραγματοποίηση εκτιμήσεων των αποτελεσμάτων των πράξεων μεταξύ δεκαδικών 
αριθμών (Hanson & Hogan, 2000, pp. 484-485). 

• Δεν περιλαμβάνεται το κριτήριο του “σταυρού” για την πρόσθεση, την αφαίρεση και 
τη διαίρεση, το οποίο έχει μικρό κόστος εφαρμογής, σε ό,τι αφορά το χρόνο και τα βήματα 
που απαιτούνται κατά την εφαρμογή του (βλ. σχετικά Κούρκουλος, 1999, σ.σ. 155-156).  

Σε διεθνές επίπεδο, παρά την προσπάθεια που έχει γίνει για ενσωμάτωση των 
κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, μαθητές και ενήλικες 
εμφανίζουν χαμηλή επίδοση σε σχέση με την ικανότητα εφαρμογής τέτοιων κριτηρίων (βλ. 
σχετικά ενότητα 2.4.5). Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε πώς διαφοροποιείται η ικανότητα 
εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων 
ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα. 

Επίσης, πολύ περιορισμένος αριθμός ερευνών έχει διερευνήσει τη σχέση της 
ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών 
πράξεων με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης πλήθους αντικειμένων και 
μέτρησης μεγεθών και συγκεκριμένα μήκους, εμβαδού και όγκου (Hanson & Hogan, 2003). 
Όμως παραμένει εντελώς αδιερεύνητη τόσο η μελέτη της ικανότητας εκτίμησης στατιστικών 
όρων όπως μέσου όρου όσο και η σχέση της με την ικανότητα εκτίμησης και ελέγχου των 
αποτελεσμάτων των πράξεων.   

Τέλος, δεν γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά των ατόμων που διαθέτουν την ικανότητα 
αυτή. Η σκιαγράφηση του προφίλ αυτών των ατόμων θα μας δώσει πληροφόρηση για τους 
παράγοντες εκείνους που συνεισφέρουν στην ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 

                                                
2 Για την παρουσίαση των κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αριθμητικών πράξεων βλ. σχετικά 
κεφ. 5). 
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ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων.  
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε έρευνα 

προκειμένου α) να διερευνηθεί πώς διαφοροποιείται η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων 
εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων σε διάφορες ηλικιακές 
ομάδες, β) να μελετηθεί η σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με ικανότητες που αφορούν σε άλλες 
περιοχές των μαθηματικών καθώς και με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων άλλων ειδών 
εκτίμησης και γ) να σκιαγραφηθεί το προφίλ των ατόμων που διαθέτουν την ικανότητα 
εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων και 
να προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που συνεισφέρουν στην ικανότητα αυτή. 
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        Κεφάλαιο 1 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

1.1 Τα κίνητρα της έρευνας  
 
Ένα πρώτο κίνητρο αποτέλεσε η συνειδητοποίηση της σημαντικότητας της 

διαδικασίας της εκτίμησης. Κατ’ αρχάς υπάρχει η ανάγκη γρήγορης εκτίμησης και ελέγχου 
σε ποικίλες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, όπου δεν υπάρχει η πολυτέλεια χρήσης 
υπολογιστή ή χαρτιού και μολυβιού ή όταν υπάρχει έλλειψη χρόνου όπως για παράδειγμα η 
εκτίμηση του κόστους διαφόρων αγαθών σε σούπερ μάρκετ και η απόφαση για το αν τα 
χρήματα που διαθέτουμε είναι επαρκή.  

Επίσης, η εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ο κίνδυνος που 
ελλοχεύει στο να καταστήσει το χρήστη του παθητικό, απαιτεί την ανεύρεση μεθόδων που 
συνιστούν μια ενεργητική στάση απέναντί του, ώστε να υπάρχει έλεγχος των δεδομένων που 
εισάγονται και των αποτελεσμάτων που εξάγονται (Bestgen et al., 1980, p. 124, Levine, 
1982, p. 350). Τις περισσότερες φορές γίνεται παθητική αποδοχή των αποτελεσμάτων που 
δίνει ο υπολογιστής τσέπης ή ο Η/Υ, χωρίς όμως να γίνεται αντιληπτό ότι ενδεχόμενο 
σφάλμα στην εισαγωγή των δεδομένων (π.χ. λάθος τοποθέτηση της υποδιαστολής, λάθος 
αριθμός των μηδενικών) μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή εσφαλμένου αποτελέσματος. 
Αν ο χρήστης δεν διαθέτει τρόπους ελέγχου του αποτελέσματος τότε κινδυνεύει να υποπέσει 
σε σφάλμα. Έτσι, η εκτίμηση του μεγέθους του αποτελέσματος σε κάποια τάξη μεγέθους, η 
εκτίμηση της σχέσης του αποτελέσματος με τους όρους της πράξης (κριτήρια διάταξης) και 
εκ των υστέρων ο έλεγχος του αποτελέσματος σε σύγκριση με την αρχική πρόβλεψη, 
παρεμποδίζει την ουδετερότητα και παθητικότητα που προαναφέρθηκε και σηματοδοτεί την 
αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού και υλικού υποστηρίγματος. Οι υπολογιστές 
σύμφωνα με τους Ράπτη και Ράπτη (2001) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως γνωστικά 
εργαλεία3 που χαρακτηρίζονται από την αλληλεπιδραστικότητά τους με το μαθητευόμενο ή 
το χρήστη γενικότερα και την εμπλοκή του υποκειμένου στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό 
που προέχει είναι η δράση των μαθητών και η άμεση ανάδραση σε ό,τι εισάγεται και 
εξάγεται απ’ αυτούς. 

Παρόλο που διεθνώς έχει γίνει προσπάθεια ενσωμάτωσης των κριτηρίων εκτίμησης 
και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, διάφορες έρευνες διδακτικού 
περιεχομένου που έχουν διεξαχθεί καταδεικνύουν έλλειψη σε ό,τι αφορά την επίδοση 
μαθητών και ενηλίκων ως προς την εφαρμογή τέτοιων κριτηρίων (βλ. ενότητα 2.4.5). Με 
δεδομένο τη χαμηλή επίδοση μαθητών και ενηλίκων σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με την 
εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, 
αποτελεί κίνητρο η διερεύνηση της ικανότητας αυτής, των χαρακτηριστικών των ατόμων που 
τη διαθέτουν καθώς και της σχέσης της με άλλες ικανότητες.    

                                                
3 “Νοητικά ή γνωστικά εργαλεία” ονομάζονται τα μαθησιακά εργαλεία που περιλαμβάνουν γνωστικές 
διαδικασίες και μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικής μάθησης (Ράπτης – Ράπτη, 
2001, σ. 58). 
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Ενώ παλιότερα είχε παρατηρηθεί μεγάλο διδακτικό κενό σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία 
κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων τόσο σε 
επίπεδο αναλυτικού προγράμματος, όσο και σε επίπεδο διδακτικών εγχειριδίων, τα τελευταία 
χρόνια καταγράφεται μια στροφή όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Στην Ελλάδα, η 
διδασκαλία κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων 
έχει ενταχθεί και στο νέο πρόγραμμα (Δ.Ε.Π.Π.Σ.4) αλλά και στα νέα διδακτικά εγχειρίδια 
του Δημοτικού σχολείου τα οποία εισήχθησαν και χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 
2006. Ωστόσο, δεν προβλέπεται η διδασκαλία τους με οργανωμένο τρόπο και δεν 
λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή τους. Έτσι, 
ένα άλλο κίνητρο της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της επίδοσης των μαθητών και κατ’ 
επέκταση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή κριτηρίων 
εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με βάση το αναλυτικό 
πρόγραμμα και τα νέα διδακτικά εγχειρίδια των Μαθηματικών.  

 
 

1.2 Οριοθέτηση του προβλήματος 
 
Παρόλο που έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για ένταξη των κριτηρίων εκτίμησης 

και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
παρατηρείται αποτυχία των μαθητών ως προς την εφαρμογή τέτοιων κριτηρίων σύμφωνα με 
έρευνες σε διεθνές επίπεδο (βλ. σχετικά ενότητα 2.4.5). Στην Ελλάδα έχουν ενταχθεί 
ορισμένα τέτοια κριτήρια τόσο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) όσο και στα νέα 
διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 2006. Ωστόσο, δεν έχει 
προσδιοριστεί ερευνητικά η επίδοση των Ελλήνων μαθητών, με εξαίρεση την έρευνα των 
Λεμονίδη και Νόλκα (2013) οι οποίοι ωστόσο διερεύνησαν την επίδοση “επίλεκτων” 
μαθητών, δηλαδή μαθητών που είχαν επιλεγεί από τους δασκάλους τους λόγω της καλής τους 
επίδοσης στα Μαθηματικά (βλ. σχετικά ενότητα 2.4.5.1).  

Με δεδομένη τη χαμηλή επίδοση μαθητών αλλά και ενηλίκων σε ό,τι αφορά την 
εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων 
προκύπτει η ανάγκη να διερευνηθεί η ικανότητα εφαρμογής των κριτηρίων αυτών.  

Αρχικά, προκύπτει το ερώτημα πώς εξελίσσεται η επίδοση των μαθητών διαφόρων 
ηλικιών και ενηλίκων, καθώς σε διεθνές επίπεδο δεν υπάρχει παρόμοια έρευνα.   

Επίσης, αξίζει να διερευνηθεί η σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης 
και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με ικανότητες που αφορούν σε άλλες 
περιοχές των Μαθηματικών, καθώς και με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων άλλων ειδών 
εκτίμησης. 

Ακόμη, προκύπτει η ανάγκη να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των ατόμων που 
είναι ικανοί να εφαρμόζουν κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 

                                                
4 Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα σχετικά Α. Π. Σ., που παρουσιάζονται σε πέντε τόμους στον Ηλεκτρονικό 
Κόμβο του Π.Ι. αποτελούν την επίσημη πρόταση του ΥΠΕΠΘ (Φ.Ε.Κ. 1366 /τ.Β’/18-10-2001, 
1373/τ.Β’/18-10-2001, 1374/τ.Β’/18-10-2001, 1375/τ.Β’/18-10-2001, 1376/τ.Β’/18-10-2001, με 
έναρξη ισχύος το 2003) 
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αριθμητικών πράξεων και να διαπιστωθούν οι παράγοντες που σχετίζονται και συνεισφέρουν 
στην ικανότητα αυτή. 

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα θα δώσει περισσότερο φως όσον αφορά στην 
ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών 
πράξεων και ενδεχομένως θα συμβάλλει στην οργάνωση κατάλληλων διδακτικών σχημάτων 
ώστε μακροπρόθεσμα να βοηθηθούμε σε μια αποτελεσματικότερη διδακτική αντιμετώπιση 
του θέματος.  

Έτσι, το πρόβλημα της παρούσας έρευνας είναι “η διερεύνηση της ικανότητας 

εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων σε 

μαθητές διαφόρων τάξεων και ενήλικες και των παραγόντων που σχετίζονται και συνεισφέρουν 

στην ικανότητα αυτή καθώς και της σχέσης της με ικανότητες που αφορούν σε άλλες περιοχές 

των Μαθηματικών αλλά και σε εφαρμογή κριτηρίων άλλων ειδών εκτίμησης”.  
 

 
1.3 Διασαφήνιση των όρων του προβλήματος 
 
Πριν προβούμε στη περιγραφή και συστηματική ανάλυση του προβλήματος της 

έρευνας, κρίνεται σκόπιμο να γίνει διασαφήνιση των όρων του, προκειμένου να 
αποκρυσταλλωθεί η έννοιά τους, να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες και συγχύσεις και να 
συνδεθεί το εννοιολογικό τους περιεχόμενο με το σκοπό, τα ερευνητικά ερωτήματα και τα 
αποτελέσματα της έρευνας. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμοί που έχουν δοθεί από 
διάφορους συγγραφείς για τους όρους του προβλήματος και αντλούνται από την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία οι οποίοι υιοθετούνται στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας.  

 
Ικανότητα 
 
“Η ικανότητα αποτελεί μία τυποποιημένη απαίτηση, προκειμένου ένα άτομο να εκτελεί 

υπεύθυνα και αυτόνομα κάποια προκαθορισμένη εργασία/έργο ή λειτουργία. Η ικανότητα 
βασίζεται σε ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών” (Shippmann et.al, 2000, 
p. 706).  Σύμφωνα με τους Spencer et al., (1994, όπ. ανφ. στο Shippmann et.al, 2000, p. 706) 
“ικανότητα είναι ο συνδυασμός κινήτρων αυτοαντίληψης, στάσεων, αξιών, δεξιοτήτων, 
γνώσεων. κάθε ατομικό χαρακτηριστικό που μπορεί να μετρηθεί και να διαφοροποιήσει τους 
ανώτερους από τους μέσους σε επίδοση”. Επίσης, σύμφωνα με τους Fleishman et.al (1995) 
“ικανότητα είναι ένα μείγμα γνώσεων, δεξιοτήτων, κινήτρων, απόψεων, αξιών και 
ενδιαφερόντων”. Σύμφωνα με τον Niss (2003, p. 119) “μαθηματική ικανότητα είναι η 
ικανότητα να κατανοεί κανείς, να αποφασίζει, να εκτελεί και να χρησιμοποιεί τα Μαθηματικά 
σε μια ποικιλία προβλημάτων και καταστάσεων όπου τα Μαθηματικά παίζουν ή μπορούν να 
παίξουν κάποιο ρόλο… Αναγκαίες, αλλά όχι ικανές συνθήκες για τη μαθηματική ικανότητα 
είναι η κατοχή πλήθους γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων”.  
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Κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου  
 
Σύμφωνα με τους Κούρκουλο και Τζανάκη (2000, σ. 265) “στις διαδικασίες εκτίμησης 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον προσδιορισμό (μέρους) του 
αποτελέσματος μιας μαθηματικής δραστηριότητας και οι οποίες συντελούνται πριν τη σύλληψη, 
επιλογή και υλοποίηση μιας μαθηματικής δραστηριότητας, ενώ στις διαδικασίες ελέγχου 
συμπεριλαμβάνονται τέτοιες δραστηριότητες που συντελούνται μετά την υλοποίησή της”. 
Επίσης υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να λάβουν 
χώρα διαδικασίες εκτίμησης και ελέγχου, όπως για παράδειγμα μπορούμε να εκτιμήσουμε το 
αποτέλεσμα μιας διαίρεσης, πριν ασφαλώς αυτή εκτελεστεί, ενώ κατά τη διάρκεια εκτέλεσής 
της μπορούμε να προβούμε σε εκτίμηση του αποτελέσματος ενός μερικού πολλαπλασιασμού, 
για την εκτίμηση του μερικού πηλίκου. Το ίδιο ισχύει και για τις διαδικασίες ελέγχου. Μετά 
την εκτέλεση μιας διαίρεσης ακολουθεί η επαλήθευσή της με ένα κριτήριο ελέγχου, ενώ κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσής της μπορούμε να εφαρμόσουμε κριτήριο ελέγχου προκειμένου να 
ελέγξουμε την ορθότητα ενός πολλαπλασιασμού. 

Τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου αποτελούν δραστηριότητες ή προτάσεις  οι οποίες 
ανακαλούνται και εφαρμόζονται προκειμένου να υλοποιηθεί η εκτίμηση ή ο έλεγχος μιας 
μαθηματικής δραστηριότητας. Ο όρος κριτήρια χρησιμοποιείται από τους Κούρκουλο και 
Τζανάκη (2000), Κούρκουλο και Keyling (2001), ενώ σε παλιότερη αρθρογραφία 
χρησιμοποιούνται οι όροι τεχνικές, στρατηγικές (Bestgen 1980, Levine 1982, Reys 1991, 
Gliner 1991, Sowder 1992, Hanson 2000), διαδικασίες (Reys 1982, Forrester 1998). Ο όρος 
κριτήριο υιοθετείται στη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς διαφοροποιείται από τις έννοιες 
τεχνική, στρατηγική, διαδικασία στο ότι αποτελεί ένα μέτρο και γνώμονα, βάσει του οποίου 
μπορούμε να εκφέρουμε άποψη για το αποτέλεσμα μιας μαθηματικής δραστηριότητας, χωρίς 
να την εκτελέσουμε (κριτήριο εκτίμησης) ή για την ορθότητα του αποτελέσματος μετά την 
υλοποίησή της (κριτήριο ελέγχου). 

 
Αλγόριθμος  
 
Αλγόριθμος είναι μια βήμα προς βήμα προσδιορισμένη διαδικασία βάσει της οποίας 

πραγματοποιείται μια δραστηριότητα με στόχο ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το οποίο 
αποτελεί τη λύση, ή την απάντηση σε μια συγκεκριμένη κατηγορία προβλημάτων (Liu 1999, 
Chabert 1999, Penrose 1994, 1998). 

 
 Έτσι, στη συγκεκριμένη έρευνα αναφερόμαστε στους αλγορίθμους των τεσσάρων 

αριθμητικών πράξεων, ενώ θα ασχοληθούμε με τους ακέραιους και δεκαδικούς αριθμούς. 
  
 

1.4 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση της ικανότητας εφαρμογής 
κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων.  
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Με βάση το σκοπό της έρευνας ορίζονται και οι επιμέρους στόχοι. Πιο συγκεκριμένα 
οι στόχοι της έρευνας είναι: 

1. Να γίνει a priori εξέταση του θέματος με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία σε ό,τι 
αφορά τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων.  

2. Να προσδιοριστούν και να κατηγοριοποιηθούν τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων. 

3. Να γίνει συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που επιτρέπουν: 
α) να μελετηθεί ποια είναι και πώς διαφοροποιείται η επίδοση σε ό,τι αφορά την 

εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων σε 
διάφορες ηλικιακές ομάδες,  

β) να διερευνηθεί η σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου 
των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με ικανότητες που αφορούν σε άλλες περιοχές 
των Μαθηματικών, όπως ακριβείς νοεροί υπολογισμοί, ανάλογα ποσά, γραπτή εκτέλεση 
πράξεων, προβλήματα προσθετικών δομών, εκτίμηση μήκους, εμβαδού, όγκου, εκτίμηση 
μέσου όρου, εκτίμηση πλήθους αντικειμένων. 

γ) να σκιαγραφηθεί το προφίλ των ατόμων που διαθέτουν την ικανότητα εφαρμογής 
κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων και να 
προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι σχετίζονται και συνεισφέρουν στην 
ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών 
πράξεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

 
 
2.1 Η έννοια της εκτίμησης και τα χαρακτηριστικά της  

 
2.1.1 Η έννοια της εκτίμησης 
  
Όσον αφορά στην εκτίμηση, οι Siegel, Goldsmith, Madson (1982, p. 211) αναφέρουν: 

“η εκτίμηση είναι μια διαδικασία η οποία δίνει μια γενική, πρόχειρη λύση σ’ ένα πρόβλημα 
μέτρησης αριθμών ή μεγεθών. Η εκτίμηση αρχίζει με ένα πρόβλημα του πραγματικού κόσμου 
και τελειώνει με μια μη ακριβή ποσοτική δήλωση π.χ. το μπισκότο είναι περίπου 2 ίντσες στο 
πλάτος”.  

Η Levine αντιμετωπίζει την εκτίμηση ως μια ικανότητα να εκτιμάς νοερά το 
αποτέλεσμα ακριβή υπολογισμού (Levine, 1982, p. 350)5. Χωρίς να δίνει ένα τυπικό ορισμό 
ο Gliner (1991, p. 595) προσπαθεί να ορίσει την εκτίμηση ως μια ικανότητα να απαντάς σε 
ένα αριθμητικό πρόβλημα χωρίς να υπολογίζεις μια ακριβή απάντηση με χαρτί και μολύβι.  

Η Dowker (1992, p. 45) ορίζει την εκτίμηση ως “τη διαδικασία λογικών εικασιών 
(μάντεμα) με προσεγγιστικές απαντήσεις σε αριθμητικά προβλήματα, χωρίς την εκτέλεση των 
ακριβών υπολογισμών”.  

Η Sowder (1992, p.371), προσπαθώντας να αποσαφηνίσει την έννοια της εκτίμησης, 
παραθέτει μια σειρά ερωτήσεων και καταστάσεων που απαιτούν την παραγωγή μιας 
εκτίμησης: “Έχω αρκετά χρήματα να πληρώσω αυτά τα βιβλία; Πόση μπογιά θα χρειαστώ 
για να βάψω αυτό το δωμάτιο; Πόσοι άνθρωποι είναι στο στάδιο; πόσο ξοδεύω για βενζίνη 
την εβδομάδα; πόση ώρα θα μου πάρει να οδηγήσω μέχρι τον οδοντογιατρό;” Οι απαντήσεις 
σ’ αυτά τα ερωτήματα αποτελούν εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ακριβών υπολογισμών, 
εκτίμηση μεγεθών, εκτίμηση πλήθους. 

Οι Segovia et.al (1989, p. 18) αναφέρουν ότι “η εκτίμηση είναι μια απόφαση για το 
αποτέλεσμα μιας αριθμητικής πράξης ή της μέτρησης μιας ποσότητας, ως συνάρτηση των 
ατομικών συνθηκών αυτού που κάνει την εκτίμηση”. 

 Οι Κούρκουλος και Τζανάκης (2000, σ. 265) αναφέρουν ότι: “στις διαδικασίες 
εκτίμησης συμπεριλαμβάνουμε όλες εκείνες τις δραστηριότητες που συντελούνται πριν από τη 
σύλληψη, επιλογή ή υλοποίηση μιας μαθηματικής δραστηριότητας”.  
 

 
2.1.2 Τα χαρακτηριστικά της έννοιας της εκτίμησης 
 
Η γενική έννοια της εκτίμησης έχει τα εξής χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Reys 

(1984):  
1. Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της προσεγγιστικής τιμής μιας ποσότητας ή του 

αποτελέσματος μιας αριθμητικής πράξης. 

                                                
5 Αναφέρεται στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων (βλ. σχετικά ενότητα 2.2.1). 
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2. Το υποκείμενο που πραγματοποιεί την εκτίμηση έχει κάποια πληροφορία, αναφορά 
ή εμπειρία σχετικά με την κατάσταση που θα εκτιμηθεί. 

3. Η εκτίμηση γίνεται νοερά. 
4. Γίνεται γρήγορα με τη χρήση όσο το δυνατό απλούστερων αριθμών. 
5. Η τιμή που παράγεται δεν είναι ακριβής, αλλά αρκετά κοντά στην ακριβή τιμή ώστε 

να ληφθούν αποφάσεις. 
6. Η τιμή που παράγεται μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το άτομο που κάνει την 

εκτίμηση. 
Οι Sowder & Wheeler (1989, p. 132) περιγράφουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά 

της εκτίμησης σε σχέση με τη στάση που πρέπει να έχει το υποκείμενο που κάνει την 
εκτίμηση: 

Α. Ρόλος των κατά προσέγγιση6 αριθμών 
     1. Αναγνώριση ότι κατά προσέγγιση αριθμοί χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
     2. Αναγνώριση ότι η εκτίμηση είναι μια προσέγγιση 
Β. Πολλαπλές διαδικασίες/πολλαπλά αποτελέσματα 
     1. Αποδοχή περισσότερων από μία διαδικασίες για την παραγωγή μιας εκτίμησης  
     2. Αποδοχή περισσότερων από μία τιμές ως αποτέλεσμα της εκτίμησης 
Γ. Καταλληλότητα 
     1. Συνειδητοποίηση ότι η καταλληλότητα της διαδικασίας εκτίμησης που 

χρησιμοποιείται εξαρτάται από το συγκείμενο 
     2. Συνειδητοποίηση ότι η καταλληλότητα του αποτελέσματος της εκτίμησης 

εξαρτάται από την επιθυμητή ακρίβεια.  
Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι το συγκείμενο καθορίζει το επιθυμητό 

επίπεδο ακρίβειας και ανάλογα επιλέγεται η κατάλληλη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για 
την εκτίμηση του αποτελέσματος.  

 
 
2.2 Τύποι εκτίμησης  
 
Η υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά στην εκτίμηση γενικότερα αναλώνεται σε τρία 

βασικά είδη εκτίμησης τα οποία  διαφοροποιούνται μεταξύ τους με βάση το εννοιολογικό 
τους περιεχόμενο: α) στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων πράξεων, β) στην εκτίμηση μετρήσεων 
μεγεθών και γ) στην εκτίμηση πλήθους αντικειμένων και. Κάθε είδος όμως απαιτεί 
διαφορετικά είδη κατανόησης και διαφορετικές ικανότητες (Sowder, 1992, p. 371, Forrester, 
1998, pp. 334-335). Ωστόσο, τα είδη εκτίμησης δεν περιορίζονται μόνο στα παραπάνω, αλλά 
επεκτείνονται στο σύνολο της μαθηματικής δραστηριότητας (π.χ. εκτίμηση στατιστικών 
μεγεθών, εκτίμηση του κόστους εφαρμογής αλγορίθμων ή και κριτηρίων, εκτίμηση των 
ιδιοτήτων μιας μεταβλητής μετά από εκτίμηση του μέσου όρου, εκτίμηση της πιθανότητας 
ενός γεγονότος κ.ά). Παρακάτω αναλύονται μερικά από τα κυριότερα είδη εκτίμησης: 
 

 
 

                                                
6 Για την έννοια της προσέγγισης βλ. σχετικά ενότητα 2.3.2. 
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2.2.1 Εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 
 
Όσον αφορά στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων, η Sowder (1992, p. 

371) προσπαθεί να καταστήσει περισσότερο κατανοητή την έννοιά της με την παράθεση 
ερωτημάτων τα οποία αντλούνται από προβληματικές καταστάσεις του καθημερινού μας 
βιωματικού χώρου. Έτσι, ερωτήματα όπως “έχω αρκετά μετρητά να πληρώσω αυτά τα 
βιβλία; Πόσα χρήματα ξοδεύω για βενζίνη την εβδομάδα;” εμπεριέχουν τη διαδικασία της 
εκτίμησης, καθώς δεν μας ενδιαφέρει μια ακριβής απάντηση. Στην πρώτη περίπτωση, απλώς 
μια θετική ή αρνητική απάντηση μας ικανοποιεί, ενώ στη δεύτερη αναζητούμε μια ενδεικτική 
τιμή, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο κάθε εβδομάδα να ξοδεύουμε  ακριβώς τα ίδια χρήματα. 
Αξίζει να σημειωθούν κάποιες άλλες προβληματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής, 
όπου η αναζήτηση μιας προσεγγιστικής τιμής μέσα από τη διαδικασία της εκτίμησης είναι 
περισσότερο χρήσιμη παρά την εύρεση της ακριβούς λύσης σε συνδυασμό με το μικρό 
σχετικά κόστος εφαρμογής διαδικασιών εκτίμησης. Για παράδειγμα “ένα παιδί θέλει να 
αγοράσει 24 γραμματόσημα καθένα από τα οποία κοστίζει 2,9€. Του φτάνουν τα χρήματα 
που έχει για να αγοράσει  τα γραμματόσημα;”. Είναι προφανές ότι σ’ αυτή την περίπτωση 
απλά θέλουμε να ελέγξουμε με γρήγορο και εύκολο τρόπο αν το χρηματικό ποσό που 
διαθέτουμε είναι αρκετό για να πραγματοποιήσουμε την αγορά μας, πολύ περισσότερο από 
το να υπολογίσουμε το ακριβές αποτέλεσμα. Επίσης στην εξής περίπτωση: “μια οικογένεια 
έχει συγκεντρώσει 1000€ για καλοκαιρινές διακοπές διάρκειας 14 ημερών. Τι ποσό μπορεί να 
ξοδεύει καθημερινά στις διακοπές ώστε να φτάσουν τα χρήματα”. Ασφαλώς ψάχνουμε μια 
ενδεικτική τιμή, χωρίς να μας ενδιαφέρει το ακριβές αποτέλεσμα. 

Η πιο συνηθισμένη διαδικασία προκειμένου να γίνει εκτίμηση ενός υπολογισμού είναι 
αρχικά η τροποποίηση των δεδομένων κατά προσέγγιση σε άλλους με πιο εύχρηστη μορφή 
και στη συνέχεια ο νοερός υπολογισμός των νέων δεδομένων (Reys et.al, 1982, p.187). Έτσι 
για παράδειγμα για την εκτίμηση του γινομένου 29·42 στρογγυλοποιούμε και τους δύο 
παράγοντες, οπότε προκύπτει ο νέος πολλαπλασιασμός 30·40 του οποίου το αποτέλεσμα 
υπολογίζεται εύκολα νοερά.  

Επίσης, σ’ αυτή την κατηγορία εκτίμησης ο Rubenstein (1983, 1985) συμπεριλαμβάνει 
δραστηριότητες που απαιτούν αποφάσεις για το αν ένα αποτέλεσμα είναι λογικό, αν η 
απάντηση που δίνουμε είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το ακριβές αποτέλεσμα, αν η 
απάντηση είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από ένα δοσμένο αριθμό αναφοράς ή αν η 
απάντηση είναι της σωστής τάξης μεγέθους. Για παράδειγμα στο πρόβλημα: “πόσο περίπου 
κοστίζουν τα 25 μολύβια αν το ένα κάνει 32 λεπτά;”, αν πάρουμε τους στρογγυλοποιημένους 
παράγοντες (30·30) το γινόμενο είναι 900 λεπτά=9€. Είναι λογικό να στοιχίζουν 9 ευρώ τα 
μολύβια; Το γινόμενο 25·32 αντιστοιχεί σε τριψήφιο αριθμό; Είναι η απάντηση μεγαλύτερη ή 
μικρότερη από το ακριβές αποτέλεσμα; Δηλαδή έχουμε βάλει περισσότερα ή λιγότερα; Σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις η εκτίμηση χρησιμοποιείται και ως έλεγχος του παραγόμενου 
αποτελέσματος (βλ. ενότητα 3.1.4 και ενότητα 6.4).  

Βέβαια, το ερώτημα που ανακύπτει είναι μέσα σε πιο διάστημα γίνονται αποδεκτές οι 
λύσεις που προκύπτουν από την εκτίμηση. Σ’ αυτό το σημείο υπάρχει διαφωνία μεταξύ των 
ερευνητών, καθώς άλλοι δέχονται ως αποδεκτές τις απαντήσεις που απέχουν 10-15% από το 
ακριβές αποτέλεσμα (Levine, 1982, p. 351), ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση 
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εξαρτάται κάθε φορά από το ίδιο το πρόβλημα ή από κάποια εξωτερική πηγή π.χ. δάσκαλος ο 
οποίος ορίζει το διάστημα αποδεκτών απαντήσεων (Sowder, 1992, p. 371). Ασφαλώς, δεν 
υπάρχει ένας κανόνας που να ορίζει το διάστημα αποδεκτών απαντήσεων σε μια εκτίμηση, 
καθώς το εκάστοτε πρόβλημα απαιτεί διαφορετικού είδους εκτίμηση, άλλοτε πλησιέστερη 
στο ακριβές αποτέλεσμα και άλλοτε λιγότερο κοντά. Η ακρίβεια της προσέγγισης ορίζεται 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, με βάση το στόχο της προσέγγισης. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι ο καθορισμός του επιπέδου σημαντικότητας στον στατιστικό έλεγχο 
υποθέσεων. 

 
 
2.2.2 Εκτίμηση μετρήσεων μεγεθών  

 
Η εκτίμηση μεγεθών αφορά στην εκτίμηση του μήκους ενός δρόμου, του εμβαδού ενός 

οικοπέδου, του βάρους μιας ποσότητας κ.ά.  
Ο Βright (1976, p. 89 όπ. αναφ. στο Sowder 1992, p. 371) περιγράφει την εκτίμηση 

μεγεθών ως μια διαδικασία μέσα από την οποία φτάνεις στη μέτρηση, χωρίς όμως να 
χρησιμοποιηθούν όργανα μέτρησης, ορίζοντας ταυτόχρονα τη μέτρηση (ακριβή μέτρηση) ως 
τη διαδικασία σύγκρισης ενός φυσικού αντικειμένου με μια ομοειδή προκαθορισμένη 
μονάδα. Η μέτρηση ορίζει μια σχέση ανάμεσα σε μια ποσότητα και στους πραγματικούς 
αριθμούς. Η εκτίμηση όμως διαφέρει, καθώς προϋποθέτει μια νοερή μονάδα αναφοράς, μια 
νοερή “εικόνα” ή “αίσθηση” για το μέγεθος της μονάδας. Τυπικό παράδειγμα είναι η 
εκτίμηση έμπειρου τεχνίτη για το μέγεθος της δουλειάς σε μια οικοδομή (βάψιμο, στρώσιμο 
με πλακάκια κ.λ.π.) το οποίο μπορεί να υπολογιστεί με βάση π.χ. τους εργάτες που 
απαιτούνται. Ο Bright (1976) αναφέρει ότι πρόκειται για μια νοερή διεργασία, παρόλο που 
συχνά έχει ορατές ή απλές εκφάνσεις. Η εκτίμηση μέτρησης προϋποθέτει διαφορετικές 
ικανότητες από την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων. Είναι περισσότερο 
συνδεδεμένη και περιορισμένη στα όρια κάποιου συγκείμενου και μπορεί να γίνει χωρίς τη 
χρήση αριθμητικών πράξεων, παρόλο που συχνά γίνονται κάποιες απλές πράξεις. 

Οι Siegel et al. (1982) περιγράφουν ένα μοντέλο εκτίμησης για τη λύση προβλημάτων 
εκτίμησης το οποίο βασίζεται σε δυο αλληλοσυσχετιζόμενες διαδικασίες: μέτρηση με χρήση 
σημείου αναφοράς και διαμέριση-επανένωση. Σύμφωνα με την πρώτη διαδικασία γίνεται 
εφαρμογή με τη σύγκριση γνωστής μονάδας μέτρησης. Για παράδειγμα, για να μετρήσουμε 
το μήκος ενός τοίχου έχουμε τη νοερή εικόνα του μέτρου την οποία χρησιμοποιούμε ως 
μονάδα μέτρησης και προβαίνουμε στον υπολογισμό. 7  Όμως σε προβλήματα εκτίμησης 
μέτρησης δεν είναι διαθέσιμη κάποια μονάδα μέτρησης. Σ’ αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται 
η δεύτερη διαδικασία σύμφωνα με την οποία γίνεται διαμέριση του αντικειμένου που πρέπει 
να μετρηθεί σε μικρότερα ίσα κομμάτια, καθένα από τα οποία μπορούμε να μετρήσουμε με 
βάση μια μονάδα μέτρησης και στη συνέχεια συντίθενται όλα αυτά τα μικρότερα δείγματα 
προκειμένου να φτάσουμε σε μια τελική εκτίμηση. Έστω για παράδειγμα ότι θέλουμε να 
μετρήσουμε ένα χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων. Μπορούμε να “τεμαχίσουμε” το χώρο σε 

                                                
7 Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί συχνά και το υλικό Cuisenaire σε εξοικειωμένα παιδιά: π.χ. “βλέπουν” 
νοερά τα ξυλάκια και κάνουν τις πράξεις. 
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μικρότερους χώρους παρκαρίσματος ενός αυτοκινήτου, να υπολογίσουμε την επιφάνεια ενός 
χώρου παρκαρίσματος έχοντας ως μονάδα μέτρησης το 1 μέτρο (πλάτος = 1 μέτρο, μήκος = 3 
μέτρα, εμβαδό = 3 τ.μ.) και τέλος να πολλαπλασιάσουμε την επιφάνεια που καλύπτει το ένα 
αυτοκίνητο με τον αριθμό που των τεμαχίων που αρχικά υπολογίσαμε. Βέβαια εδώ πρόκειται 
για μια “ομαλή” διαμέριση της επιφάνειας που επρόκειτο να υπολογίσουμε με εκτίμηση, 
καθώς τα τεμάχια που προκύπτουν έχουν ίσο εμβαδό και κατά συνέπεια αν υπολογίσουμε το 
εμβαδό του ενός εύκολα προκύπτει με πολλαπλασιασμό και το εμβαδό της συνολικής 
επιφάνειας (1982, p. 212-213).  

Σύμφωνα με τους Segovia & Castro (2009, p. 501) η εκτίμηση μέτρησης μεγεθών 
αναφέρεται σε κρίσεις που γίνονται για την τιμή μιας συγκεκριμένης ποσότητας ή του 
αποτελέσματος που θα βρίσκαμε αν κάναμε τη μέτρηση. Δύο είδη μεγεθών διακρίνονται 
στην εκτίμηση μέτρησης μεγεθών: τα συνεχή και τα διακριτά. Για παράδειγμα, η περίπτωση 
των συνεχών μεγεθών είναι όταν αξιολογούμε το ύψος ενός ανθρώπου σε σύγκριση με το 
δικό μας. Η περίπτωση των διακριτών μεγεθών είναι όταν π.χ. εκτιμούμε τον αριθμό των 
ατόμων που συμμετέχουν σε μια πολιτική συγκέντρωση. Βέβαια, αυτή η περίπτωση 
αντιμετωπίζεται κατά κόρον στη βιβλιογραφία ως ένα ξεχωριστό είδος εκτίμησης: εκτίμηση 
πλήθους αντικειμένων (βλ. παρακάτω ενότητα 2.2.3).  

Ο Bright (1976) περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να προβούμε 
στην εκτίμηση μέτρησης. Οι συνθήκες αυτές ορίζονται ανάλογα με το αν το αντικείμενο προς 
μέτρηση είναι παρόν ή απόν, αν η μονάδα μέτρησης είναι παρούσα ή απούσα και αν η 
μέτρηση ή το αντικείμενο προσδιορίζονται. Για παράδειγμα στο πρόβλημα: “ονόμασε κάτι 
στην τάξη το οποίο είναι περίπου 1 μέτρο μακρύ ή ψηλό”, το αντικείμενο προς μέτρηση είναι 
απόν, η μονάδα μέτρησης προσδιορίζεται (1 μέτρο) και η μέτρηση είναι προκαθορισμένη (1 
μέτρο μακρύ ή ψηλό). 
 

 
2.2.3 Εκτίμηση πλήθους αντικειμένων 
 
Κατά τη διαδικασία εκτίμησης πλήθους καλούμαστε να δώσουμε ένα αριθμό που 

αντιπροσωπεύει το πλήθος μιας ομάδας αντικειμένων, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των 
ανθρώπων σε ένα θέατρο ή σε μια προεκλογική συγκέντρωση ή τον αριθμό των αυτοκινήτων 
σε ένα πάρκινγκ. Οι Siegel, Goldsmith, Madson (1982, p. 215) δίνουν ένα ορισμό για την 
εκτίμηση μέτρησης και πλήθους, ο οποίος δίνεται στους 20 μαθητές της πειραματικής ομάδας 
(2ου έως 6ου επιπέδου8): “εκτίμηση είναι αυτό που κάνεις όταν θέλεις να ξέρεις πόσο μεγάλο 
είναι κάτι ή πόσα πράγματα υπάρχουν, αλλά δε μετράς. Έτσι εκτιμάς˙ προσπαθείς να 
σχηματοποιήσεις πόσο μεγάλο είναι κάτι ή περίπου πόσα είναι κάποια αντικείμενα”. 

Σύμφωνα με τη Sowder (1992, p. 371) “η τυπική διαδικασία που χρησιμοποιείται κατά 
την εκτίμηση πλήθους είναι να πάρεις τον αριθμό ενός μικρού δείγματος και μετά να τον 
                                                
8 Στο αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα το k επίπεδο (k grade) αντιστοιχεί στο Νηπιαγωγείο, τα 
επίπεδα 1-6 αντιστοιχούν στις 6 τάξεις του ελληνικού Δημοτικού σχολείου, το 7ο επίπεδο (7th grade) 
αντιστοιχεί στην Α΄ Γυμνασίου του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το 8ο επίπεδο αντιστοιχεί 
στη Β΄ Γυμνασίου κ.ο.κ. (Overseas Education Centre, www. oecth.com).  
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πολλαπλασιάσεις με τον αριθμό τέτοιων δειγμάτων που εκτιμώνται ότι υπάρχουν. Έτσι, για 
να εκτιμήσουμε τον αριθμό των θεατών σ’ ένα παιχνίδι μπέιζμπολ μπορούμε να μετρήσουμε 
ή να εκτιμήσουμε τους θεατές σε μια μικρή περιοχή, να εκτιμήσουμε το πλήθος τέτοιων 
μικρών περιοχών και να χρησιμοποιήσουμε το γινόμενο ως την εκτίμηση του συνόλου”. Στην 
ίδια διαδικασία αναφέρονται και οι Siegel, Goldsmith, Madson (1982, p. 213) σύμφωνα με 
την οποία γίνεται διάσπαση του συνόλου σε μικρότερα (ίσα) δείγματα, υπολογισμός του ενός 
και τέλος συνένωση των μικρότερων δειγμάτων και υπολογισμός του συνόλου. Οι ίδιοι 
αναφέρουν ότι πολλά προβλήματα εκτίμησης είναι δυσκολότερα, καθώς το σύνολο δεν 
μπορεί να κατακερματιστεί εύκολα σε μικρότερα δείγματα, όπως κατά την εκτίμηση ενός 
μεγάλου πλήθους ανθρώπων ή έστω κι αν μπορεί να τεμαχιστεί, ωστόσο δεν μπορούμε να 
βρούμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Αυτές είναι περιπτώσεις “μη κανονικής διάσπασης”. 
Σ’ αυτή την περίπτωση προχωρούμε σε άλλες διαδικασίες εκτίμησης, όπως “να μαντέψουμε”, 
να συγκρίνουμε αυτό που βλέπουμε με προηγούμενες εμπειρίες μας, δηλαδή να 
υπολογίσουμε πόσο περίπου είναι έχοντας στο μυαλό μας άλλες παρόμοιες καταστάσεις. 

Οι Segovia & Castro (2009) αντιμετωπίζουν την εκτίμηση πλήθους αντικειμένων ως 
μια  υποκατηγορία της εκτίμησης μεγεθών που αναφέρεται σε διακριτές ποσότητες.  

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ της εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων και 
της εκτίμησης μεγεθών ή πλήθους αντικειμένων είναι ότι στην πρώτη περίπτωση απαιτείται η 
μετατροπή αριθμητικών δεδομένων σε αριθμό ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις απαιτείται η 
μετατροπή μιας μη αριθμητικής αναπαράστασης (οπτικής αναπαράστασης) σε αριθμό 
(Siegler & Booth, 2005, p. 197).  

 
 
2.2.4 Άλλοι τύποι εκτίμησης  
 
Οι τρεις κατηγορίες που αναφέρθηκαν είναι οι πιο συχνοί τύποι εκτίμησης που 

απαντώνται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, καθώς συναντώνται συχνά στην καθημερινή ζωή. 
Όμως υπάρχουν και άλλες μορφές εκτίμησης. Η εκτίμηση αριθμογραμμής, η οποία απαιτεί 
είτε την ερμηνεία ενός αριθμού σε μια θέση στο χώρο, πάνω σε μια αριθμογραμμή, είτε την 
ερμηνεία ενός σημείου του χώρου της αριθμογραμμής με ένα αριθμό (Λεμονίδης, 2013, σ. 
342) είναι μια περιοχή που εξετάζεται τελευταία από τους ερευνητές όπως, Siegler & Opfer, 
2003, Siegler & Booth, 2004, Laski & Siegler, 2007, Opfer & Siegler, 2007. 

Η στατιστική και οι πιθανότητες είναι περιοχές όπου η εκτίμηση μπορεί να εφαρμοστεί 
και να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση. Για παράδειγμα, μπορούμε να εκτιμήσουμε το 
μέσο όρο κάποιων στατιστικών δεδομένων, αλλά ακόμα και την τυπική απόκλιση ή ακόμα με 
τη χρήση του μέσου όρου να εκτιμήσουμε τις ιδιότητες μιας μεταβλητής. Επίσης, μπορούμε 
να εκτιμήσουμε την πιθανότητα ενός γεγονότος, όπως το πόσες φορές θα χιονίσει τον 
επόμενο μήνα, λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή και την εποχή του χρόνου. 

Οι Κούρκουλος και Τζανάκης (2000) περιγράφουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
όπου καθίσταται ενεργή η διαδικασία εκτίμησης και αφορούν στο σύνολο της μαθηματικής  
δραστηριότητας. Μεταξύ άλλων αναφέρονται στην εκτίμηση του αποτελέσματος μιας 
αλγοριθμικής διαδικασίας με βάση την έννοια της συμμετρίας (Κούρκουλος και Τζανάκης, 
2000, σ.σ. 279-280), όπως για παράδειγμα  η διαδικασία ολοκλήρωσης ρητών πολυωνυμικών 
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συναρτήσεων ως προς συνx, ημx ανάλογα με τις συμμετρίες που διαθέτουν (άρτια, περιττή 
ως προς συνx ή ημx κ.λ.π.).  

Επίσης περιγράφοντας το κριτήριο “μικρές μεταβολές επιφέρουν μικρές μεταβολές” 
(σ.σ. 280-281) αναφέρουν ως παράδειγμα το Νεύτωνα, ο οποίος εξετάζει τη μορφή της 
μικρής μεταβολής του εμβαδού που ορίζει το γράφημα μιας καμπύλης (συνάρτηση) την 
οποία επιφέρει μια μικρή μεταβολή στην τιμή του διαστήματος όπου ορίζεται η παράμετρος 
της καμπύλης. Σχολιάζουν λέγοντας ότι Νεύτωνας αποδέχεται σιωπηρά ότι οι μικρές 
μεταβολές της παραμέτρου επιφέρουν μικρές μεταβολές στο εμβαδό ώστε να σχηματιστεί η 
παράγωγος που είναι η ίδια αρχική συνάρτηση. 

 Άλλα παραδείγματα που αναφέρουν ως περιπτώσεις που εφαρμόζονται κριτήρια 
εκτίμησης είναι η εκτίμηση του μεγιστοβάθμιου όρου πολυωνύμου για τον υπολογισμό του 
ορίου της μεταβλητής στο άπειρο (σ. 281), η μελέτη ενός ρευστού θεωρώντας ότι αποτελείται 
από διακριτά μέρη π.χ. μόρια (σ.σ. 282-283) κ.λ.π.  

 
 

2.3 Εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων και άλλες 
συναφείς έννοιες: νοερός υπολογισμός, προσέγγιση, αίσθηση αριθμού  

 
2.3.1  Εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων και νοερός υπολογισμός 
 
 Η εκτίμηση και ο νοερός υπολογισμός συχνά αντιμετωπίζονται μαζί στο Αναλυτικό 

πρόγραμμα ως συναφή θέματα καθώς α) η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 
απαιτεί μια συγκεκριμένη δεξιότητα νοερού υπολογισμού και β) και τα δύο θέματα έχουν τη 
δυναμική να βελτιώσουν την κατανόηση του αριθμητικού συστήματος (Sowder, 1992, p. 
380). 

Κατά τη διαδικασία εκτίμησης του αποτελέσματος μιας πράξης ή της μέτρησης μιας 
ποσότητας ο νοερός υπολογισμός έχει κεντρικό ρόλο. Έτσι, για την εφαρμογή κριτηρίων 
εκτίμησης για την εύρεση  της τάξης μεγέθους ή προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας των 
αποτελεσμάτων των πράξεων γίνεται επιλογή απλούστερων αριθμητικών δεδομένων και στη 
συνέχεια γίνεται νοερός υπολογισμός αυτών των δεδομένων. Ωστόσο, η εκτίμηση μπορεί να 
γίνει και χωρίς τη χρήση νοερού υπολογισμού, όπως για παράδειγμα με την εφαρμογή 
κριτηρίων διάταξης, όπου απλά εκτιμούμε τη σχέση του αποτελέσματος με τους όρους της 
πράξης.  

Ο Reys (1984, p. 548) αναφέρει δύο χαρακτηριστικά που διακρίνουν το νοερό 
υπολογισμό: 

α) ο νοερός υπολογισμός παράγει ακριβείς απαντήσεις και 
β) γίνεται εφαρμογή νοερών διαδικασιών χωρίς τη βοήθεια άλλων υποστηριγμάτων 

όπως χαρτιού ή μολυβιού. 
Επίσης αναφέρει λόγους που ενισχύουν τη σημαντικότητα της διδασκαλίας του νοερού 

υπολογισμού: 
• είναι προαπαιτούμενη γνώση για την ανάπτυξη της γραπτής αριθμητικής 
• εμβαθύνει την κατανόηση των αριθμητικών συστημάτων και των ιδιοτήτων τους 
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• προάγει δημιουργικότητα, ανεξάρτητη γνώση και ενθαρρύνει τους μαθητές να 
υπολογίσουν μεγάλους αριθμούς 
• συμβάλλει στη βελτίωση της επίλυσης προβλημάτων 
• αποτελεί βάση για την ανάπτυξη τεχνικών για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των 
πράξεων. 
Ο Λεμονίδης (2013, σ. 27) αναφέρει τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι νοεροί 

υπολογισμοί είναι σημαντικοί και πρέπει να διδάσκονται:   
 η χρησιμότητα και η εφαρμογή τους στην πράξη 
 η συμβολή τους σε άλλες μαθηματικές έννοιες (καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση 

της αίσθησης του αριθμού, ανάπτυξη γραπτών μεθόδων υπολογισμού, ανάπτυξη κατ’ 
εκτίμηση υπολογισμών, ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων) 

 η συμβολή τους σε γνωστικές ικανότητες (εξάσκηση ικανότητας αναπαράστασης και 
χρήσης αφηρημένων εννοιών στη βραχύχρονη μνήμη, ικανότητας ευελιξίας9, μεταγνωστικής 
ικανότητας). 

Πολλοί είναι οι ερευνητές που θεωρούν ότι η ικανότητα για εκτίμηση σχετίζεται με την 
ικανότητα για νοερό υπολογισμό (Sowder & Wheeler, 1989, Case & Sowder, 1990, 
Κούρκουλος και Τζανάκης, 2000, Λεμονίδης, 2013). Η Dowker (1997, p. 149) θεωρεί ότι η 
ικανότητα για εκτίμηση εξαρτάται και από την αριθμητική ικανότητα (στη συγκεκριμένη 
περίπτωση εννοεί την ικανότητα για νοερό υπολογισμό) και από τη δυσκολία του 
προβλήματος.  

  
 
 2.3.2 Εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων και προσέγγιση 
(approximation) 

 
Η προσέγγιση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά στον αριθμητικό 

υπολογισμό. O Hall (1984, p. 517, όπ. αναφ. στο Sowder, 1992, p. 373) αναφέρει ότι η 
προσέγγιση σχετίζεται με την εκτίμηση αλλά δεν είναι συνώνυμες έννοιες και γράφει ότι η 
εκτίμηση είναι συνήθως μια νοερή άσκηση ενώ η προσέγγιση απαιτεί κάποιο εργαλείο 
(θεωρήματα υπολογισμού προσεγγίσεων, θεωρία σφαλμάτων και αλγόριθμοι με χαρτί και 
μολύβι ή αριθμομηχανή).  

Ο Thompson (1979, όπ. αναφ. στο Sowder, 1992, p. 373) θεωρεί την εκτίμηση ως ένα 
μάντεμα συνήθως στο πλαίσιο του αριθμού των αντικειμένων μιας συλλογής, του 
αποτελέσματος ενός αριθμητικού υπολογισμού, ή της μέτρησης ενός αντικειμένου. Η 
προσέγγιση είναι η προσπάθεια να φτάσουμε κοντά σε ένα επιθυμητό στόχο. Είναι δυνατό να 
φτάσουμε όσο κοντά θέλουμε χωρίς να φτάνουμε ποτέ στην ακριβή τιμή.  

 Οι Segovia et.al (1989) αναφέρουν ότι η προσέγγιση είναι η εύρεση ενός 
αποτελέσματος το οποίο είναι αρκετά ακριβές σε σχέση με την υλοποίηση ενός 
συγκεκριμένου σκοπού. Η προσέγγιση δίνει έμφαση στο “πλησίασμα” στην ακριβή τιμή και 
είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Κατά τη διαδικασία εκτίμησης είναι δυνατό να γίνεται χρήση των 

                                                
9  Ευελιξία είναι η ικανότητα του ατόμου να διαθέτει πολλές στρατηγικές και να τις εναλλάσσει, 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του προβλήματος (Λεμονίδης, 2013, σ. 57). 
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θεωρημάτων προσέγγισης στο βαθμό  που αυτά εφαρμόζονται νοερά (Segovia et.al, 2009, 
p.505). 
    

 
2.3.3 Εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων και αίσθηση του αριθμού 

(number sense) 
 
Η αίσθηση του αριθμού και η εκτίμηση είναι στενά συνδεδεμένες έννοιες. Η Sowder 

(1988) αναφέρει ότι η αίσθηση του αριθμού είναι ένα καλά οργανωμένο δίκτυο εννοιών που 
καθιστά δυνατή τη συσχέτιση των αριθμών και των ιδιοτήτων των πράξεων και σου παρέχει 
τη δυνατότητα να δουλέψεις με αριθμητικά μεγέθη. Στο Curriculum and Evaluation 
Standards for School Mathematics (NCTM, 1989, p. 39) αναφέρεται ότι η αίσθηση του 
αριθμού είναι μια διαίσθηση για τους αριθμούς που σχηματίζεται από όλες τις έννοιες του 
αριθμού. 

Οι McIntosh et.al (1997, p. 3, όπ. ανφ. στο Λεμονίδης, 2013, σ. 340) περιγράφουν την 
αίσθηση του αριθμού ως “τη γενική κατανόηση ενός ατόμου του αριθμού και των πράξεων, 
μαζί με τη δυνατότητα και την τάση να χρησιμοποιήσει αυτήν την κατανόηση με ευέλικτους 
τρόπους για να κάνει μαθηματικές κρίσεις και να αναπτύξει χρήσιμες και αποτελεσματικές 
στρατηγικές στον χειρισμό αριθμητικών καταστάσεων” 

O Yang (2003, p. 115) θεωρεί ότι η αίσθηση του αριθμού αναφέρεται στη γενική 
κατανόηση που έχει ένα άτομο των αριθμών και των πράξεων καθώς και στη ικανότητά του 
να χειρίζεται καταστάσεις καθημερινής ζωής που περιλαμβάνουν αριθμούς. Αυτό εμπεριέχει 
την ικανότητα να αναπτύσσει χρήσιμες, ευέλικτες και επαρκείς στρατηγικές όπως νοερός 
υπολογισμός ή εκτίμηση για τη διαχείριση αριθμητικών προβλημάτων. Τα χαρακτηριστικά 
της αίσθησης του αριθμού είναι: 

• κατανόηση βασικών αριθμητικών εννοιών  
• αναγνώριση του μεγέθους των αριθμών (ικανότητα σύγκρισης αριθμών, διάταξης 

αριθμών, αναγνώριση της πυκνότητας αριθμών) 
• κατάλληλη χρήση σημείων αναφοράς όπως των 1, 1/2, 100 κ.ά. 
• κατανόηση της επίδρασης των πράξεων πάνω στους αριθμούς  
• κατάλληλη ανάπτυξη διαφορετικών στρατηγικών εκτίμησης ή νοερού υπολογισμού 

και αξιολόγηση της λογικότητας ενός αποτελέσματος κατά τα την επίλυση προβλημάτων 
Η Resnic (1989) αναφέρει ορισμένα χαρακτηριστικά της αίσθησης των αριθμών, όταν 

υπάρχει: 
• είναι μη αλγοριθμική  
• τείνει να είναι σύνθετη 
• εμπεριέχει πολλαπλές λύσεις για κάποιο πρόβλημα, κάθε μια με το δικό της κόστος 
• εμπεριέχει κρίση και ερμηνεία 
• εμπεριέχει τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων που πολλές φορές έρχονται σε 
σύγκρουση 
• εμπεριέχει αβεβαιότητα 
• εμπεριέχει την αυτορρύθμιση της διαδικασίας σκέψης 
• χρειάζεται αρκετή νοερή εργασία.  
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Η Sowder (1992, p. 382) αναφέρει ότι η εκτίμηση και ο νοερός υπολογισμός μπορούν 
να οδηγήσουν σε βελτίωση της αίσθησης του αριθμού ενώ οι Montague & Gardener (2003, p. 
437) αναφέρουν ότι η ικανότητα για εκτίμηση είναι στενά συνδεδεμένη με την απόκτηση της 
αίσθησης του αριθμού. Η Mildenhall (2001, p. 11) θεωρεί ότι η εκτίμηση αποτελεί δομικό 
στοιχείο της αίσθησης του αριθμού.   
 

 
2.4 Ανασκόπηση ερευνών σχετικών με την εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων των πράξεων   
 
Η έρευνα σε διεθνές επίπεδο που αφορά στην εκτίμηση ή στον έλεγχο είναι πενιχρή 

και αρκετά περιορισμένη ως προς το εύρος που καλύπτει. Η μεγαλύτερη έμφαση έχει δοθεί 
στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενταχθεί 
στο αναλυτικό πρόγραμμα.  

Καθώς στην υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν υπάρχει ταυτόχρονη θεώρηση της εκτίμησης 
και του ελέγχου, θα εξετάσουμε χωριστά τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στην εκτίμηση και 
χωριστά αυτή που αναφέρεται στον έλεγχο.  

  
Πριν το 1980 ελάχχιστα διασκορπισμένα άρθρα εμφανίζονται που όμως εξετάζουν το 

θέμα μόνο εν μέρει, χωρίς να φωτίζουν όλες τις πλευρές του (Corle 1960, 1963, Faulk 1962, 
O  ́ Daffer 1979, Sauble 1955, Swan & Jones 1971, 1980) καθώς και κάποιες διδακτορικές 
διατριβές στις οποίες υπάρχουν κάποιες πλευρές της εκτίμησης υπολογισμών (Fesharaki 
1979, Hall 1977, Ibe 1973, Nelson 1967, Paull 1971). 

Το 1977 το National Council of Supervisors of Mathematics συμπεριέλαβε την 
εκτίμηση και την προσέγγιση στις βασικές ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν. Στη 
συνέχεια το National Council of teachers of Mathematics (1980) πρότεινε την ενσωμάτωση 
των διαδικασιών εκτίμησης σε όλες τις πτυχές του προγράμματος. 

Η έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί ως τώρα επικεντρώνεται σε τέσσερις περιοχές: 
 i) στη σχέση μεταξύ της ικανότητας για εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 

και άλλων ικανοτήτων (Rubenstein 1985, Gliner 1991, Dowker, 1997, Hanson & Hogan 
2000, Hogan & Brezinsky, 2003), 

 ii) στην επίδραση των διδακτικών παρεμβάσεων με θέμα την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων των πράξεων πάνω στην επίδοση μαθητών ή ενηλίκων (Bestgen et al., 1980, 
DeCorte & Somers 1982, Reys et al., 1984, Edward 1984, Sowder & Markovits 1990, Lan 
et.al 2010, Mildenhall, 2011),  

iii) στις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους καλούς και τους αδύνατους στην 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων (Reys et al., 1982, Levine 1982, Shcoen et.al, 
1990, Reys et al., 1991, Dowker 1992, 1996, Reys et.al, 1991, Lemaire et.al 2000, Lemaire & 
Lecacheur, 2002, Cilingir & Turkunklu, 2009, Boz & Bulut, 2012a) των αποτελεσμάτων των 
πράξεων και 

iv) στην ανάπτυξη της ικανότητας για εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων - 
ψυχολογική προσέγγιση – (Dowker, 1989, Sowder & Wheeler 1987, 1989, Case & Sowder 
1990, LeFevre et al, 1993, Volcova, 2005).  
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Ωστόσο, από ορισμένες έρευνες οι οποίες επικεντρώνονται στις περιοχές που 
προαναφέρθηκαν  μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία σχετικά με: 

 i) την επίδοση μαθητών και ενηλίκων στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των 
πράξεων και  

ii) τη μελέτη των συναισθηματικών παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία 
εκτίμησης υπολογισμών.  

Παρακάτω παρατίθεται βιβλιογραφική ανασκόπηση έχοντας ταξινομήσει τις 
υπάρχουσες έρευνες στις εξής περιοχές: 

1. Σχέση μεταξύ της ικανότητας για εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων και 
άλλων ικανοτήτων.  

2. Επίδραση των διδακτικών παρεμβάσεων με θέμα την εκτίμηση των αποτελεσμάτων 
των πράξεων πάνω στην επίδοση μαθητών ή ενηλίκων. 

3. Στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους καλούς και τους αδύνατους στην 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων. 

4. Ανάπτυξη της ικανότητας για εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων - 
ψυχολογική προσέγγιση. 

5. Επίδοση μαθητών και ενηλίκων στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων. 
6. Συναισθηματικοί παράγοντες που σχετίζονται με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων 

των πράξεων. 
 

 
2.4.1 Σχέση μεταξύ της ικανότητας για εκτίμηση των αποτελεσμάτων των 

πράξεων και άλλων ικανοτήτων 
 
Οι Sowder & Wheeler, 1989 (p. 132) αναφέρουν ως σχετικές έννοιες και ικανότητες με 

την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων τις εξής: 
• την ικανότητα εργασίας με δυνάμεις του 10 
• τη γνώση της θεσιακής αξίας των αριθμών 
• την ικανότητα να συγκρίνεις αριθμούς 
• την ικανότητα για νοερό υπολογισμό 
• τη γνώση βασικών αριθμητικών γεγονότων (όπως π.χ. προπαίδεια) 
• τη γνώση των ιδιοτήτων των πράξεων και της κατάλληλης χρήσης τους 
• την αναγνώριση ότι ο μετασχηματισμός των αριθμών μπορεί να αλλάξει το 
αποτέλεσμα ενός υπολογισμού. 

Οι Κούρκουλος και Τζανάκης (2000) αναφέρουν ως προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου που βασίζονται στους από μνήμης προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς τις εξής: 

i) ικανότητα σύγκρισης ακεραίων και δεκαδικών αριθμών 
ii) ικανότητα πραγματοποίησης πράξεων από μνήμης με δυνάμεις του 10 και με 

αριθμούς του τύπου νx10μ  (όπου μϵΖ και ν μονοψήφιος , ή σε πιο προχωρημένο επίπεδο, 
διψήφιος ακέραιος), ιδιαίτερα δε, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις (π.χ. 700x8000=;, 
0,02x0.003=;) 
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iii) ικανότητα να βρίσκουν από μνήμης την προσέγγιση ενός αριθμού που δίνεται σε 
δεκαδική μορφή στο επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας.  

Ο Rubenstein (1985) πραγματοποίησε έρευνα προκειμένου α) να αναπτύξει όργανα για 
τη μέτρηση τεσσάρων τύπων των δραστηριοτήτων της εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων και αρκετών σχετιζόμενων ικανοτήτων, β) να υπολογίσει την επίδοση στην 
εκτίμηση στο πλαίσιο αρκετών διαστάσεων και γ) να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων και των μαθηματικών ικανοτήτων. Δόθηκε 
αρχικά ένα ερωτηματολόγιο με 64 ερωτήματα ανοιχτού και κλειστού τύπου σε 309 μαθητές 
όγδοου επιπέδου. Ανά 16 τα ερωτήματα αφορούσαν σε καθένα από τα τέσσερα είδη των 
δραστηριοτήτων της εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων: ανοιχτά ερωτήματα 
εκτίμησης, λογική-μη λογική εκτίμηση, απάντηση σε σχέση με ένα αριθμό ως σημείο 
αναφοράς (αν είναι μεγαλύτερο το ακριβές νούμερο από τον αριθμό αυτό) και εύρεση της 
τάξης μεγέθους. Στη συνέχεια, δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 80 ερωτήματα με σκοπό τη 
μέτρηση 8 μαθηματικών ικανοτήτων που αρχικά προσδιόρισε ότι σχετίζονται με τη 
διαδικασία της εκτίμησης. Τέλος, δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 10 ερωτήματα με σκοπό τη 
μέτρηση ικανοτήτων για την επίλυση προβλημάτων. Τα υποκείμενα συμπλήρωσαν τα 
ερωτηματολόγια κατά τη διάρκεια 3 περιόδων διδακτικής παρέμβασης. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας, η εύρεση της τάξης μεγέθους φαίνεται να είναι σχετικά εύκολη 
σε αντίθεση με τα ανοιχτά ερωτήματα που αποδείχθηκαν δύσκολα. Τα ερωτήματα που ήταν 
δοσμένα με αριθμητικά δεδομένα χωρίς συγκείμενο δε φάνηκε να είναι δυσκολότερα από τα 
ερωτήματα που είναι διατυπωμένα με λόγια (σε αντίθεση με ό,τι υποστήριξαν οι Reys et al. 
1980). Εξάλλου, η εκτίμηση όταν τα αριθμητικά δεδομένα είναι δεκαδικοί αριθμοί 
αποδείχθηκε δυσκολότερη από τους ακεραίους (όπως και στην έρευνα των Bestgen et al. 
1980). Ακόμη τα αγόρια φάνηκε να έχουν καλύτερη επίδοση σε δραστηριότητες εκτίμησης 
και κυρίως σε ό,τι αφορά την εύρεση της τάξης μεγέθους. Οι μαθηματικές ικανότητες που 
συνεισφέρουν περισσότερο στην εκτίμηση είναι η ικανότητα εκτέλεσης πράξεων με δυνάμεις 
του 10 και η ικανότητα να κάνεις συγκρίσεις. Πολύ μικρή σχέση έχουν η γνώση της αξίας της 
θέσης των ψηφίων, η στρογγυλοποίηση και η ικανότητα εκτέλεσης πράξεων με πολλαπλάσια 
του 10. Αποτελέσματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με τη μέθοδο stepwise δείχνουν 
ότι ο συντελεστής προσαρμογής R2 είναι 0,45 με τις ανεξάρτητες μεταβλητές: α) ικανότητα 
εκτέλεσης πράξεων με δυνάμεις του 10 (0,42) β) ικανότητα να κάνουν συγκρίσεις (0,03) και 
γ) ετοιμότητα να κατανοήσουν ένα πρόβλημα (0,01).  

Οι Case & Sowder (1990) συσχετίζουν την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 
με το νοερό υπολογισμό και την προσέγγιση.  

Ο Gliner (1991) προσπάθησε να προσδιορίσει τους παράγοντες που επιδρούν στην 
ικανότητα για μαθηματική εκτίμηση σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων (μελλοντικούς 
δασκάλους). Σε 141 υποκείμενα δόθηκε τεστ με 25 ερωτήματα. Στους 70 δόθηκε το τεστ με 
τα ερωτήματα που περιελάμβαναν μόνο αριθμητικά δεδομένα και στους 71 δόθηκε τεστ με 
προβλήματα που όμως είχαν τα ίδια αριθμητικά δεδομένα. Είχαν διαμορφωθεί δυο τεστ με 25 
ερωτήματα το καθένα, από τα οποία το πρώτο περιελάμβανε μόνο αριθμητικά δεδομένα και 
το δεύτερο προβλήματα  που όμως αποτελούνταν από τα ίδια αριθμητικά δεδομένα. Πριν την 
επίδοση του τεστ οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με την 
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αυτοαντίληψή τους για την εκτίμηση και τη στάση τους απέναντι στα Μαθηματικά, καθώς 
και για τους βαθμούς και τα έτη σπουδών στα Μαθηματικά (βλ. ενότητα 2.4.6). Τα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα προβλήματα ευνοούν πολύ περισσότερο την 
εκτίμηση που φαίνεται να είναι κατ’ αυτό τον τρόπο μια φυσική διαδικασία, ενώ τα σκέτα 
αριθμητικά δεδομένα τείνουν να οδηγήσουν σε ακριβείς απαντήσεις. Επίσης, διαπιστώνει μια 
αρνητική συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης στην εκτίμηση υπολογισμών και του μέσου όρου 
βαθμολογίας στα Μαθηματικά και μια θετική συσχέτιση με τη θετική αυτοαντίληψη στα 
Μαθηματικά. Ο ερευνητής, με βάση τα πορίσματα της έρευνας, προτείνει ότι οι μαθητές που 
δεν είναι καλοί σε μαθηματικές δραστηριότητες που απαιτούν χαρτί και μολύβι, μπορεί να 
έχουν ικανότητες στην εκτίμηση και αν αυτές αναδειχτούν μπορεί να οδηγήσουν σε 
μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση στα Μαθηματικά γενικότερα.  

Η Dowker (1997) πραγματοποίησε έρευνα σε 215 παιδιά ηλικίας 5-9 ετών 
προκειμένου να διερευνήσει την επίδοση και τις ικανότητες τους σε ό,τι αφορά εκτιμήσεις σε 
προβλήματα πρόσθεσης. Αρχικά όλα τα παιδιά εξετάστηκαν σε νοερό υπολογισμό 
αποτελεσμάτων πρόσθεσης και στη συνέχεια, ανάλογα με την επίδοσή τους χωρίστηκαν σε 5 
ομάδες. Σε κάθε ομάδα δόθηκαν προβλήματα πρόσθεσης για να εκτιμήσουν το άθροισμα, 
λίγο δυσκολότερα από το επίπεδό τους. Τα παιδιά υψηλότερων επιπέδων με βάση την αρχική 
κατάταξη έδιναν περισσότερο λογικές απαντήσεις σε σχέση με τα παιδιά χαμηλότερων 
επιπέδων. Επίσης, όσο αύξανε ο βαθμός δυσκολίας των προβλημάτων τόσο οι μαθητές έδιναν 
μη λογικές απαντήσεις. Έτσι, η Dowker θεωρεί ότι η ικανότητα για εκτίμηση εξαρτάται και 
από την αριθμητική ικανότητα (στη συγκεκριμένη περίπτωση εννοεί την ικανότητα για νοερό 
υπολογισμό) και από τη δυσκολία του προβλήματος.  

Οι Hanson και Hogan (2000) πραγματοποίησαν έρευνα σε 77 φοιτητές ηλικίας 18 έως 
21 ετών, διαφόρων σχολών, προκειμένου να διερευνήσουν την ικανότητα εκτίμησης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δόθηκαν τρία ισοδύναμα ερωτηματολόγια  – σε τρεις φάσεις – με 
20 ερωτήματα τα οποία περιελάμβαναν αριθμητικά δεδομένα με ακέραιους, δεκαδικούς, 
κλάσματα. Στην πρώτη φάση, οι συμμετέχοντες στην έρευνα εξετάστηκαν σε ομάδες των 25 
φοιτητών η καθεμιά. Τα ερωτήματα παρουσιάστηκαν για 10 δευτερόλεπτα το καθένα με τη 
βοήθεια προβολέα και κατόπιν οι φοιτητές ενημερώθηκαν ότι θα είχαν πολύ λίγο χρόνο να 
υπολογίσουν μια απάντηση και θα έπρεπε να προβούν σε εκτίμηση του αποτελέσματος. Στη 
δεύτερη φάση  (1-2 εβδομάδες μετά την πρώτη φάση), τα υποκείμενα εξετάστηκαν ατομικά 
και κλήθηκαν να εκτιμήσουν τις απαντήσεις τους και να σκέφτονται λέγοντας ταυτόχρονα 
την πορεία που ακολουθούν για να φτάσουν στο αποτέλεσμα. Στην τρίτη φάση, τα 
υποκείμενα εξετάστηκαν ξανά σε ομάδες (3 εβδομάδες μετά την πρώτη φάση), αλλά αυτή τη 
φορά τους δόθηκε αρκετός χρόνος για να υπολογίσουν τις απαντήσεις.  Η τρίτη φάση 
στόχευε στην ανάλυση της σχέσης που ενδεχομένως υπήρχε μεταξύ της αποτυχίας για 
εκτίμηση και της έλλειψης βασικών υπολογιστικών ικανοτήτων. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτητές είχαν καλύτερη επίδοση σε προβλήματα εκτίμησης με 
πρόσθεση και αφαίρεση ακεραίων σε σχέση με προβλήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης 
ακεραίων. Επίσης, αναδύθηκαν αρκετές δυσκολίες σε σχέση με προβλήματα εκτίμησης με 
κλάσματα και δεκαδικούς, γεγονός που αποδίδουν στην έλλειψη βαθιάς κατανόησης 
κλασμάτων και δεκαδικών. Ακόμα, είχαν καλύτερη επίδοση στους ακριβείς υπολογισμούς σε 
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σύγκριση με την εκτίμηση, ενώ μεταξύ εκτίμησης και ακριβών υπολογισμών υπήρξε μεγάλη 
συσχέτιση. Εξάλλου, αρκετοί προσπαθούσαν να βρουν την ακριβή απάντηση του 
προβλήματος παρόλο που τους είχε ζητηθεί να κάνουν εκτίμηση του αποτελέσματος. Γενικά 
τα αποτελέσματα της έρευνας αντιτίθενται σε αυτά της έρευνας της Levine (1982) στο ότι 
στην παρούσα υπάρχει αρκετά καλή επίδοση σε προβλήματα εκτίμησης με ακεραίους, ειδικά 
στην πρόσθεση και στην αφαίρεση.  

 

Σχέση της ικανότητας εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων με άλλα είδη 
εκτίμησης  

 

Η σχέση μεταξύ της ικανότητας εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων και 
άλλων ειδών εκτίμησης έχει διερευνηθεί σε πολύ περιορισμένο βαθμό.  

Πρώτος ο Paull (1971) διερεύνησε τη σχέση μεταξύ της ικανότητας εκτίμησης 
υπολογισμών και της ικανότητας εκτίμησης μήκους και επιφάνειας και δεν βρήκε καμία 
συσχέτιση υποθέτοντας ότι η εκτίμηση μήκους και επιφάνειας μπορεί να σχετίζεται με την 
ικανότητα αντίληψης.  

Οι Hogan & Brezinsky (2003) διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ της ικανότητας εκτίμησης 
υπολογισμών και της ικανότητας εκτίμησης μεγεθών και πλήθους αντικειμένων σε 53 
φοιτητές Ψυχολογίας. Τα υποκείμενα συμπλήρωσαν 5 τεστ καθένα από τα οποία εξέταζε: 
ευχέρεια με τους αριθμούς (number facility), ποσοτικό συλλογισμό (quantitative reasoning), 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων, εκτίμηση μεγεθών (μήκους, βάρους, όγκου και 
χρόνου) και εκτίμηση πλήθους αντικειμένων. Το τεστ που εξέταζε την ευχέρεια με τους 
αριθμούς περιελάμβανε 120 αφαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς που έπρεπε να εκτελέσουν με 
ταχύτητα και ακρίβεια. Το τεστ που εξέταζε τον ποσοτικό συλλογισμό περιελάμβανε 30 
λεκτικά προβλήματα με αριθμητικές ή απλές αλγεβρικές έννοιες. Το τεστ εκτίμησης 
υπολογισμών περιελάμβανε 20 ερωτήματα απλού υπολογισμού όπως π.χ. 97·26,   2/19·2/17. 
Το τεστ εκτίμησης μεγεθών περιελάμβανε 15 ερωτήματα όπως π.χ. “τι ύψος έχει η 
βιβλιοθήκη;”, “πόσο ζυγίζει αυτό το κύπελλο νερού”, “πόσες πέννες χωράνε στο 1/4 αυτού 
του δοχείου;”, “πόσα δευτερόλεπτα χρειαζόμαστε να σχηματίσουμε 7 ψηφία ενός 
τηλεφωνικού αριθμού;”. Το τεστ εκτίμησης πλήθους αντικειμένων δόθηκε ατομικά με τη 
βοήθεια υπολογιστή και τα υποκείμενα έπρεπε να εκτιμήσουν το πλήθος των κουκκίδων που 
εμφανίζονταν κάθε φορά στην οθόνη (έως 100 με μέσο όρο 40). Κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι η εκτίμηση πλήθους αντικειμένων και η εκτίμηση μεγεθών είναι ξεχωριστές από την 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων και την ικανότητα ποσοτικού συλλογισμού, ενώ 
θεωρούν ότι η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων είναι στενά συνδεδεμένη με 
παγιωμένες μαθηματικές ικανότητες. 

   
ΣΥΝΟΨΗ: Από τις έρευνες που παρουσιάστηκαν παραπάνω προκύπτει ότι οι βασικοί 

παράγοντες που σχετίζονται με την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων 
είναι: 

 η ικανότητα εκτέλεσης πράξεων με δυνάμεις του 10 και με πολλαπλάσια του 10 
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 η ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών 
 η ευχέρεια με τους αριθμούς 
 η ικανότητα ποσοτικού συλλογισμού 
 η ικανότητα να κάνεις συγκρίσεις 
 η γνώση της θεσιακής αξίας των αριθμών 
 η γνώση των ιδιοτήτων των πράξεων 
 η εύρεση από μνήμης της προσέγγισης ενός αριθμού και η συνειδητοποίηση ότι ο 

μετασχηματισμός ενός αριθμητικού δεδομένου οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 
Παρατηρούμε ότι οι παραπάνω έρευνες, ενώ ανήκουν στην ίδια εννοιολογική περιοχή 

προσδιορισμού των παραγόντων που σχετίζονται με την ικανότητα εκτίμησης, παρουσιάζουν 
διαφορές στο περιεχόμενο ως προς τους παράγοντες που εξετάζουν. Πολύ πιο συγκεκριμένος 
είναι ο Rubenstein (1985), ο οποίος προσδιορίζει τους γνωστικούς παράγοντες που 
συνεισφέρουν στην ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων, σε αντίθεση με 
τον Gliner (1991) o οποίος εξετάζει εξωτερικούς, περιβαλλοντικούς περισσότερο 
παράγοντες, καθώς και παράγοντες που σχετίζονται με την αυτοαντίληψη. Οι Hanson και 
Hogan (2000) προσπαθούν να προσδιορίσουν τις περιοχές όπου οι φοιτητές έχουν καλή ή 
κακή επίδοση και να ερμηνεύσουν την επίδοση αυτή.  

Από τις προαναφερθείσες έρευνες φαίνεται η συσχέτιση της ικανότητας εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων με την ικανότητα για ακριβή νοερό υπολογισμό. Επίσης, 
διαφαίνεται η συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 
και παγιωμένων μαθηματικών ικανοτήτων. Ωστόσο, η μαθηματική ικανότητα των 
υποκειμένων κρίνεται από συγκεκριμένα τεστ που δίνονται σε αυτούς και δεν 
συνυπολογίζονται άλλοι παράγοντες που παρέχουν ενδείξεις για τη μαθηματική τους 
ικανότητα όπως οι βαθμοί τους στα Μαθηματικά τόσο στο σχολείο όσο και στο 
Πανεπιστήμιο, η εκπαίδευση που έχουν λάβει σε ό,τι αφορά τα Μαθηματικά καθώς και η 
αυτοαντίληψη που έχουν σχετικά με τη μαθηματική τους ικανότητα.   

Επίσης, παρατηρούμε ότι η σχέση της ικανότητας εκτίμησης με ικανότητες που 
αφορούν σε άλλα είδη εκτίμησης είναι σχεδόν αδιερεύνητη, ενώ εντελώς αδιερεύνητη 
παραμένει η σχέση μεταξύ της ικανότητας εκτίμησης υπολογισμών με είδη εκτίμησης όπως 
στατιστικά μεγέθη κ.ά. 

 
 

2.4.2 Επίδραση των διδακτικών παρεμβάσεων με θέμα την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων των πράξεων στην επίδοση μαθητών ή ενηλίκων 

 

Όσον αφορά στην έρευνα μέσω διδακτικών παρεμβάσεων σε σχέση με τις διαδικασίες 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων, ο Nelson (1967) δίδαξε την τεχνική της 
στρογγυλοποίησης σε 12 μαθητές 4ου και 6ου επιπέδου, οδηγώντας τους σε σημαντική 
βελτίωση, όπως φάνηκε μέσα από την επίδοση ερωτηματολογίου με ερωτήματα εκτίμησης 
των αποτελεσμάτων των πράξεων. Έρευνες από τους Nelson (1967), Shcoen et al. (1981) 
δείχνουν ότι οι μαθητές μεσαίου επιπέδου (4ο-6ο), μετά από τη διδασκαλία στρατηγικών 
στρογγυλοποίησης, μπορούν να αποκτήσουν ικανότητες εκτίμησης και να ξεπεράσουν σε 
απόδοση ομάδα ελέγχου. Επίσης στις έρευνες αυτές υπήρχαν ενδείξεις ότι η διδασκαλία της 
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εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων με νοηματικό περιεχόμενο οδηγούσε στη λύση 
προβλημάτων εκτίμησης. Και οι δυο έρευνες όμως ήταν περιορισμένες σε διάρκεια (2 
εβδομάδες ή λιγότερο) καθώς επίσης η διδασκαλία περιελάμβανε λίγες μόνο τεχνικές με 
ακέραιους αριθμούς. Ο Nelson συνήγαγε το συμπέρασμα ότι η διδασκαλία διαδικασιών 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων ήταν πιο αποτελεσματικές σε 6ου επιπέδου 
μαθητές παρά σε 4ου επιπέδου. 

 Οι Bestgen et al. (1980) πραγματοποίησαν έρευνα προκειμένου να προσδιορίσουν τα 
συναισθήματα των μελλοντικών δασκάλων απέναντι στις ικανότητες εκτίμησης, να 
συλλέξουν δεδομένα σε σχέση με την επίδοσή τους σε μια ποικιλία προβλημάτων που 
απαιτούν γρήγορη εκτίμηση και να μελετήσουν την επίδραση μιας διδακτικής παρέμβασης με 
θέμα την εκμάθηση τεχνικών προκειμένου να γίνεται εκτίμηση λύσεων σε προβλήματα 
υπολογισμού. Τα 187 υποκείμενα της έρευνας χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα 
(Τ1) αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου, η δεύτερη ομάδα (Τ2) ήταν η πειραματική ομάδα η οποία 
έκανε εβδομαδιαία πρακτική εξάσκηση σε προβλήματα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων, που περιελάμβανε 10 κουίζ εκτίμησης αποτελούμενα από 16 ερωτήματα το καθένα 
που συνεπάγονταν εκτίμηση, με ακέραιους και δεκαδικούς και τις τέσσερις αριθμητικές 
πράξεις καθώς και ανατροφοδότηση με τον έλεγχο των απαντήσεών τους και η τρίτη ομάδα 
(Τ3) ήταν η πειραματική ομάδα η οποία διδάχτηκε συγκεκριμένες τεχνικές εκτίμησης και 
έκανε επίσης εβδομαδιαία πρακτική εξάσκηση όπως και η δεύτερη ομάδα (Τ2). Αρχικά 
δόθηκαν σε όλες τις ομάδες δύο όργανα μέτρησης στάσεων απέναντι στην εκτίμηση το ένα 
και απέναντι στα Μαθηματικά το άλλο, ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήματα υπολογισμών και 
ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήματα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων. 
Προκειμένου να μετρήσουν γενικές στάσεις των υποκειμένων απέναντι στα Μαθηματικά, 
καθώς και τη στάση τους απέναντι στην εκτίμηση κατασκεύασαν μια πεντάβαθμη κλίμακα.  
Διενεργήθηκαν δέκα μαθήματα καθοδήγησης στην τρίτη ομάδα (Τ3) τα οποία είχαν 
επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες ικανότητες ή στρατηγικές σχετικές με μια από τις τέσσερις 
αριθμητικές πράξεις (π.χ. πολλαπλασιασμός με δεκαδικούς αριθμούς που είναι κοντά σε 
πολλαπλάσια του 10, όπως 47,6·0,9447,6·1=47,6). Στο τέλος δόθηκαν σε όλες τις ομάδες 
τα δύο όργανα μέτρησης στάσεων που είχαν δοθεί και αρχικά, καθώς και το ερωτηματολόγιο 
με θέμα την εκτίμηση. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους αποκαλύπτουν ότι αρχικά οι 
μελλοντικοί δάσκαλοι θεωρούν την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων πολύ 
χρήσιμη και ωφέλιμη και την αντιμετωπίζουν με μεγάλο σεβασμό. Αυτοί που είναι καλύτεροι 
στην εκτίμηση θεωρούν την εκτίμηση περισσότερο κατανοητή και λιγότερο περίπλοκη από 
τους αδύνατους στην εκτίμηση, οι οποίοι όμως θεωρούν την εκτίμηση περισσότερο χρήσιμη 
από τους ικανούς. Επίσης φάνηκε ότι η επίδοσή τους ήταν μεγαλύτερη σε προβλήματα 
πρόσθεσης και αφαίρεσης απ’ ότι σε προβλήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης και 
επίσης σε προβλήματα με ακέραιους παρά με δεκαδικούς αριθμούς. Ακόμη, υπήρχε στενή 
συσχέτιση μεταξύ της αυτοαντίληψης των φοιτητών στη μαθηματική ικανότητα και στην 
απόδοσή τους στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων. Εξάλλου, η επίδραση της 
διδακτικής παρέμβασης στην πειραματική ομάδα ήταν προφανής, καθώς υπήρξε στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, με την πρώτη 
να υπερέχει στην επίδοση. Όμως, η ομάδα που δεχόταν συστηματική εξάσκηση σε 
συγκεκριμένες τεχνικές εκτίμησης είχε πιο ευνοϊκή στάση απέναντι στην εκτίμηση από την 
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ομάδα που απλά έκανε εβδομαδιαία πρακτική σε προβλήματα εκτίμησης, ενώ μεταξύ τους 
δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση.  

Οι DeCorte και Somers (1982) πραγματοποίησαν ένα πείραμα με μαθητές 12 ετών, το 
οποίο περιελάμβανε το εξής διδακτικό σχήμα: ανάγνωση και κατανόηση του προβλήματος, 
εκτίμηση της λύσης, επεξεργασία του προβλήματος και τέλος επαλήθευση της ακριβούς 
λύσης μέσα από σύγκριση με την εκτίμηση που αρχικά είχε δοθεί. Η εκτίμηση σ’ αυτή την 
περίπτωση αντιμετωπίζεται ως μια ευρετική στρατηγική και με βάση τα αποτελέσματα 
γίνεται πρόταση για διδακτική θεώρηση της εκτίμησης κατ’ αυτό τον τρόπο. Παρατηρούμε 
ότι στην εν λόγω έρευνα η εκτίμηση μπορεί να αποτελέσει και μέθοδο επαλήθευσης, ενώ 
εντάσσεται στο πλαίσιο της ανακαλυπτικής μάθησης, καθώς ο μαθητής μπορεί να κάνει 
εκτιμήσεις και να οδηγείται στη συνέχεια στην αποδοχή της ορθής λύσης μέσα από τη 
σύγκριση της λύσης με την αρχική εκτίμηση. 

Οι Reys et al. (1984) οργάνωσαν διδακτικές δραστηριότητες εκτίμησης για μαθητές 
μέσης ικανότητας επιπέδων 6, 7 και 8. Η διδασκαλία περιελάμβανε στρατηγικές 
στρογγυλοποίησης, αλλά και άλλες τεχνικές. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε 24 
τμήματα τα οποία συγκρίθηκαν με 24 τμήματα ελέγχου. Η διδασκαλία υλοποιήθηκε σε 10 
διδακτικές ώρες καθώς και μικρά (5 έως 10 λεπτά) μαθήματα κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους. Ενώ στο μετατέστ η διαφορά μεταξύ πειραματικών ομάδων και ομάδων ελέγχου δεν 
ήταν στατιστικά σημαντική, ωστόσο ο μέσος όρος επίδοσης ήταν μεγαλύτερος στις ομάδες 
ελέγχου. Επίσης, σε ορισμένα θέματα οι διαφορές μεταξύ προτέστ και μετατέστ ήταν πολύ 
μεγάλες. Οι συνεντεύξεις που ακολούθησαν (12 σε κάθε επίπεδο) έδειξαν ότι οι πειραματικές 
ομάδες κατανοούν ότι κατά την εκτίμηση γίνεται υπολογισμός των κατά προσέγγιση αριθμών 
και όχι των ακριβών αριθμητικών  δεδομένων. Επίσης υπήρξε βελτίωση στην κατανόηση 
αριθμητικών εννοιών.  

Ένα άλλο πείραμα διενεργήθηκε από τον Edward (1984), δουλεύοντας με τους 
υπαλλήλους επιχειρησιακής ανάπτυξης. Αρχικά προσδιορίστηκαν οι μαθηματικές ικανότητες 
που έπρεπε να αναπτύξουν, με κυριότερη αυτή της αίσθησης των αριθμών. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε σειρά μαθημάτων πάνω στην εκτίμηση, αλλά και στον ακριβή νοερό 
υπολογισμό. Μετά το τέλος της διδασκαλίας, παρατηρήθηκε βελτίωση στην επίδοση των 
υποκειμένων.  

 Βασισμένοι στην ανάλυση των Case και Sowder (1990) για την εκτίμηση, οι Sowder 
και Markovits (1990) πραγματοποίησαν διδασκαλία στο 7ο επίπεδο οργανωμένη πάνω στο 
νοερό υπολογισμό και στη σύγκριση και διάταξη κλασμάτων και δεκαδικών αριθμών. Όσον 
αφορά στην εκτίμηση, το επίκεντρο δόθηκε στο να γίνονται λογικές εκτιμήσεις  σε 
περιπτώσεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης κλασμάτων ή δεκαδικών αριθμών. Η διάρκεια 
της διδασκαλίας πάνω στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων ήταν 10 μέρες. Οι 
μαθητές μετά το πέρας της διδασκαλίας ήταν ευέλικτοι και εύστοχοι αρκετά στις μεθόδους 
για εκτίμηση. 

Οι Lan et.al (2010) εφάρμοσαν διδακτική παρέμβαση σε μαθητές 4ου επιπέδου 
βασισμένη στο σενάριο ενός προβλήματος τριών σταδίων με τη χρήση ταμπλέτας (κινητού 
υπολογιστή). Τα τρία στάδια του σεναρίου διδασκαλίας ήταν: η εισαγωγή στη στρατηγική 
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εκτίμησης, η ατομική εξάσκηση και η ομαδική συνεργασία. Σε 14 μαθητές που αποτέλεσαν 
την πειραματική ομάδα έγινε διδακτική παρέμβαση με τη χρήση ταμπλέτας και σε 14 
μαθητές που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου έγινε διδακτική παρέμβαση χωρίς τη χρήση 
ταμπλέτας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η διδακτική παρέμβαση που βασίζεται 
σε πρόβλημα μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιώσουν τις ικανότητες τους στην 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων. Επιπλέον, η χρήση κινητών συσκευών μπορεί να 
βοηθήσει τους μαθητές να συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και να αναπτύξουν τη 
μεταγνώση τους σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν.  

H Mildenhall (2011), πραγματοποίησε έρευνα εστιάζοντας σε μια διδακτική 
παρέμβαση σε δασκάλους πρώτης τάξης Δημοτικού με στόχο την ανάπτυξη παιδαγωγικού 
περιεχομένου γνώσεων πάνω στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων. Η διδακτική 
παρέμβαση περιελάμβανε τρία εργαστήρια διάρκειας μιας ημέρας που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια ενός έτους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι δάσκαλοι που 
δέχτηκαν τη διδακτική παρέμβαση βελτίωσαν τις γνώσεις τους πάνω στην εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων των πράξεων και μπορούσαν να κατανοήσουν τις στρατηγικές εκτίμησης. Οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς πίστευαν ότι οι στρατηγικές αυτές μπορούν να διδαχθούν στους 
μαθητές τους. Οι δάσκαλοι στη συνέχεια επέλεξαν δραστηριότητες μάθησης που θεωρούσαν 
ότι είναι παιδαγωγικά κατάλληλες για τους μαθητές τους και περιελάμβαναν: δραστηριότητες 
στις οποίες η εκτίμηση ήταν η κύρια επιλογή υπολογισμού, έλεγχο της λογικότητας της 
απάντησης και διδασκαλία στρατηγικών εκτίμησης. Οι μαθητές που έκαναν αυτές τις 
δραστηριότητες βελτίωσαν σημαντικά την επίδοσή τους την εκτίμηση των αποτελεσμάτων 
των πράξεων.  

 
ΣΥΝΟΨΗ: Θεωρώντας συνολικά τις έρευνες που αφορούν σε διδακτικές παρεμβάσεις 

για τη βελτίωση της ικανότητας για εκτίμηση διαπιστώνουμε ότι όλες συγκλίνουν στο 
γεγονός ότι η διδακτική παρέμβαση με θέμα την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 
τόσο σε μαθητές όσο και σε ενήλικες ευνοεί την ανάπτυξη της ικανότητας εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων.   

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες έρευνες προκύπτει ότι: α) σχεδόν όλες είναι 
περιορισμένες χρονικά  β) στηρίζονται σε διδακτικό σχήμα που περιλαμβάνει αποκλειστικά 
στρατηγικές εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
γνωστικοί αλλά και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την εκτίμηση και αποτελούν τη 
βάση για τη δόμησή της και γ) εξετάζεται η επίδραση της παρέμβασης πάνω σε τεχνικές 
εκτίμησης οι οποίες διδάχτηκαν, χωρίς να ελέγχεται η επίδρασή της σε άλλες μαθηματικές 
περιοχές.  
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2.4.3 Στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τους καλούς και τους 
αδύνατους στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 

 

Σχετικά με τις διδακτικές έρευνες που αφορούν στις διαδικασίες – στρατηγικές που 
επιστρατεύονται για την υλοποίηση μιας εκτίμησης, οι Reys et al. (1982) επιχείρησαν να 
προσδιορίσουν και να χαρακτηρίσουν τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους 
ενήλικες. Ειδικότερα, επιχειρούν να περιγράψουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται από 
τους καλούς στην εκτίμηση. Για το σκοπό αυτό δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο σε 
περισσότερους από 1200 μαθητές (επιπέδου 7-12) και σε κάποιους επιλεγμένους ενήλικες 
(μαθηματικούς, φυσικούς, μηχανικούς, επιχειρηματίες). Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 55 
ανοιχτές ερωτήσεις, κάποιες μόνο  με αριθμητικά δεδομένα και κάποιες με συγκείμενο10, με 
ίση αναλογία περίπου ακεραίων και δεκαδικών αριθμών, καθώς  και με λίγα κλάσματα. 
Κατόπιν ακολούθησαν συνεντεύξεις σε 59 από τους καλύτερους στην εκτίμηση, όπως 
φάνηκε από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Μέσα από την συνέντευξη οι ερευνητές 
προσπάθησαν να διαπιστώσουν ποιες στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν για τη λύση 
προβλημάτων εκτίμησης. Τρεις βασικές διαδικασίες προσδιορίστηκαν, οι οποίες σχετίζονται 
άμεσα με την ικανότητα για εκτίμηση: α) ο μετασχηματισμός, β) η μετατροπή και γ) η 
αντιστάθμιση (βλ. σχετικά ενότητα 5.3.2.2). Πολλές στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν, η πιο 
γνωστή από τις οποίες περιλαμβάνει την στρογγυλοποίηση στο πρώτο ψηφίο και την περικοπή 
(front-end strategy). Γενικά, οι καλοί στην εκτίμηση έδειξαν ευελιξία και γρηγοράδα στην 
επιλογή στρατηγικής, η οποία ήταν οικεία σ’ αυτούς και τους παρείχε άνεση στην επίλυση 
του προβλήματος. Εξάλλου, προσδιορίστηκαν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που 
εντοπίστηκαν στους καλούς στην εκτίμηση, μετά από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. 
Πρόκειται για τη γνώση βασικών μαθηματικών γεγονότων, τη γνώση της αξίας της θέσης, 
την ικανότητα για μετασχηματισμό και νοερούς υπολογισμούς, την ανοχή στο λάθος (βλ. 
σχετικά ενότητα 2.4.1), την αντιστάθμιση, τη μετατροπή, τη γνώση και χρήση αριθμητικών 
ιδιοτήτων και ποικιλίας στρατηγικών, την αυτοεκτίμηση στην ικανότητα για εκτίμηση. Αυτά 
τα χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τρεις χωριστές διαστάσεις: α) την ικανότητα για χρήση 
των αριθμών και των ιδιοτήτων τους, β) τις γνωστικές διαδικασίες και γ) τις στάσεις που 
σχετίζονται με την εκτίμηση. Ωστόσο η έρευνά τους περιορίζεται στον προσδιορισμό και την 
ανάλυση στρατηγικών που χρησιμοποιούνται από άτομα που έχουν ικανότητα στην 
εκτίμηση, χωρίς να ελέγχει άτομα χαμηλότερης ικανότητας.  

Αποτελέσματα ερευνών που σχετίζουν την ευφυΐα με συγκεκριμένες ικανότητες 
εκτίμησης δείχνουν ότι οι πιο ευφυείς μαθητές έχουν καλύτερη επίδοση στην εκτίμηση 
(Nelson 1967) και χρησιμοποιούν μεγάλη ποικιλία στρατηγικών (Brown 1957, Lawson 
1978). 

                                                
10 Π.χ. ευθύς υπολογισμός: 

43

6347 
, εφαρμοσμένος υπολογισμός (με συγκείμενο): το 1979 η Super  

Bowl κέρδισε $21319908 και τα  μοίρασε σε 26 ομάδες. Περίπου πόσα χρήματα παίρνει η κάθε ομάδα; 
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Η Levine (1982) πήρε συνέντευξη από 89 φοιτητές (εκτός φοιτητών Μαθηματικού 
τμήματος) με ίδια έτη μαθηματικής εκπαίδευσης, προκειμένου να διαπιστώσει πόσο καλά 
εκτιμούν. Το ερώτημα που έθεσε ήταν: “μεταξύ φοιτητών κολεγίου ποια είναι η σχέση 
ανάμεσα στην ικανότητα εκτέλεσης προσεγγιστικών υπολογισμών, στον αριθμό και το είδος 
στρατηγικών εκτίμησης που χρησιμοποιούν και στην ποσοτική ικανότητα;”. 11 Δόθηκε ένα 
τεστ στα υποκείμενα της έρευνας στο οποίο απαντούσαν προφορικά χωρίς τη χρήση χαρτιού 
και μολυβιού. Το τεστ περιελάμβανε 10 πολλαπλασιασμούς  και 10 διαιρέσεις ακεραίων και 
δεκαδικών, των οποίων το αποτέλεσμα έπρεπε να εκτιμηθεί. Για τη μέτρηση της ποσοτικής 
ικανότητας, δόθηκε ένα τεστ το οποίο περιελάμβανε 50 πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις 
λογικής και υπολογισμού. Στη συνέχεια, τα υποκείμενα εξηγούσαν τη στρατηγική με την 
οποία έφταναν στο αποτέλεσμα της εκτίμησης. Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων, 
παρατηρήθηκαν 8 είδη στρατηγικών εκτίμησης, οι πιο συχνές από τις οποίες είναι:  
 η στρογγυλοποίηση και των δύο αριθμών στο πρώτο ψηφίο 
     (824·32800·30=24000)  
 και η αλγοριθμική διαδικασία  
     (64,6·0,16  16·646   10·646=6460  6000 και 6·646=3876  3000       
6000+3000=90009(,000).  

Η δεύτερη στρατηγική, σύμφωνα με τη Levine, αντικατοπτρίζει την εξάρτηση από 
αλγόριθμους που προϋποθέτουν ακριβείς υπολογισμούς με χαρτί και μολύβι, καθώς και τη μη 
οικειότητά τους με την έννοια της εκτίμησης. Στην εκτίμηση με στρογγυλοποίηση κατέφυγαν 
οι φοιτητές με μεγαλύτερη ποσοτική ικανότητα, σε αντίθεση με τους φοιτητές με μικρότερη 
ποσοτική ικανότητα που χρησιμοποίησαν αλγοριθμικές διαδικασίες. Οι φοιτητές με 
μεγαλύτερη ποσοτική ικανότητα χρησιμοποίησαν μεγαλύτερο αριθμό στρατηγικών και ήταν 
καλύτεροι στην εκτίμηση από τους φοιτητές με μικρότερη ποσοτική ικανότητα. Η ποσοτική 
ικανότητα επομένως είναι στενά συνδεδεμένη με την ικανότητα για εκτίμηση, ενώ δε 
φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ εκτίμησης και αριθμού στρατηγικών που 
χρησιμοποιήθηκαν. Παρόλο όμως που υπήρξε ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ ποσοτικής 
ικανότητας και ικανότητας για εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων, ωστόσο η 
επίδοση όλων των υποκειμένων ήταν χαμηλή. Τα αποτελέσματα της έρευνας της Levine είναι 
σύμφωνα με αυτά της έρευνας των Reys et al. (1982) παρόλο που χρησιμοποιήθηκε 
διαφορετική μεθοδολογία  και διαφορετικά όργανα μέτρησης. Ωστόσο, η έρευνα της Levine 
είναι πιο περιορισμένη, καθώς οι κατηγορίες στρατηγικών που παραθέτει είναι λιγότερες, μη 
δίνοντας έτσι την ευκαιρία να παρατηρηθούν ικανότητες των υποκειμένων που σχετίζονται 
με πιο περίπλοκες τεχνικές, όπως για παράδειγμα αντιστάθμιση (Sowder 1992) ή ακόμα και 
άλλες τεχνικές που ενδεχομένως είχαν αναπτύξει τα υποκείμενα και δεν εντάσσονται σε 
κάποια από τις κατηγορίες της Levine.  

Οι Shoen et.al (1990) μελέτησαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν 1376 μαθητές 5ου-
8ου επιπέδου (5th-8th grade) σε ερωτήματα διαφορετικού τύπου τα οποία εμπεριέχονταν σε 
γραπτό τεστ. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη σε 20 μαθητές. Τα αποτελέσματα της 

                                                
11 Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην κατηγορία ερευνών που αφορούν στη 
σχέση μεταξύ εκτίμησης και άλλων ικανοτήτων. Όμως, καθώς ο κύριος άξονας στον οποίο δομείται 
είναι το εύρος των στρατηγικών εκτίμησης, τη συγκαταλέγουμε στην παρούσα κατηγορία. 
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έρευνας έδειξαν ότι τόσο η επίδοση των μαθητών, όσο και οι στρατηγικές που 
χρησιμοποιούσαν, διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των ερωτημάτων, το είδος των 
αριθμητικών δεδομένων και την πράξη καθώς και το επίπεδο των μαθητών.  

Η Dowker (1992) προσπάθησε να προσδιορίσει τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 
μαθηματικοί κατά τη διαδικασία εκτίμησης υπολογισμών, προκειμένου να κατανοηθεί η 
σχέση μεταξύ της αίσθησης των αριθμών και της εκτίμησης. Επέλεξε ως δείγμα 
μαθηματικούς καθώς είχαν ιδιαίτερες γνώσεις, εμπειρίες, ενδιαφέρον για τους αριθμούς και 
τις ιδιότητές τους. Στα 44 υποκείμενα της έρευνας δόθηκε τεστ το οποίο είχε κατασκευαστεί  
από τη  Levine (1982). Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο 
ακρίβειας με περιστασιακά μόνο λάθη, την τάση να χρησιμοποιούν στρατηγικές που 
περιλαμβάνουν αριθμητικές ιδιότητες και το μεγάλο εύρος και την ευελιξία σε σχέση με τις 
τεχνικές που χρησιμοποιούν. 

Οι Dowker et al (1996) χρησιμοποίησαν ένα δείγμα από 44 μαθηματικούς, 44 λογιστές, 
44 φοιτητές ψυχολογίας και 44 φοιτητές φιλολογίας και διερεύνησαν τις στρατηγικές τους 
στην επίλυση ερωτημάτων εκτίμησης που περιέχονταν στο τεστ της Levine (1982). Οι 
μαθηματικοί ήταν οι πιο ακριβείς στην εκτίμηση ενώ οι φοιτητές φιλολογίας ήταν οι 
λιγότεροι ακριβείς. Επίσης, οι μαθηματικοί χρησιμοποιούσαν σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό 
κατάλληλων στρατηγικών για την εκτίμηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. 

Οι Reys et al. (1991a) πραγματοποίησαν έρευνα προκειμένου να διερευνήσουν τις 
ικανότητες που διαθέτουν και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν κατά τη διαδικασία της 
εκτίμησης οι μαθητές του Μεξικού 5ου και 8ου επιπέδου. Επίσης έκανε σύγκριση μεταξύ της 
επίδοσης των μαθητών του Μεξικού και των μαθητών των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας. Αρχικά 
δόθηκε ένα τεστ εκτίμησης σε 433 Μεξικανούς μαθητές με σκοπό να επιλεγούν οι “καλοί 
εκτιμητές”. Το τεστ περιελάμβανε 38 ανοιχτά ερωτήματα, τόσο με σκέτα αριθμητικά 
δεδομένα (με ακεραίους, δεκαδικούς, κλάσματα και ποσοστά), όσο και προβλήματα. Επίσης, 
στο τέλος υπήρχαν ερωτήματα που αφορούσαν στην αυτοαντίληψη των μαθητών σχετικά με 
την ικανότητα εκτίμησης.  Ακολούθησαν συνεντεύξεις σ’ αυτό το επιλεγμένο δείγμα των 
καλών εκτιμητών. Οι συνεντεύξεις περιελάμβαναν 10 ερωτήματα με αριθμητικά δεδομένα 
καθώς και προβλήματα. Μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η εκτίμηση είναι πολύ 
δύσκολη για τους Μεξικανούς μαθητές. Οι συνεντεύξεις έδειξαν ότι οι τρεις γνωστικές 
διαδικασίες που ακολούθησαν οι μαθητές είναι ο μετασχηματισμός, η μετατροπή και η 
αντιστάθμιση, ενώ η στρατηγική που χρησιμοποίησαν κυρίως είναι η στρογγυλοποίηση στο 
πρώτο ψηφίο. Επίσης, διαπιστώθηκε συχνή χρήση της αλγοριθμικής διαδικασίας 12 . Η 
στρατηγική της στρογγυλοποίησης με βάση το συνήθη κανόνα χρησιμοποιήθηκε μόνο 
περιστασιακά σε αντίθεση με τους μαθητές της Ιαπωνίας και των Η.Π.Α. που την 
χρησιμοποιούσαν συχνά. Επίσης, στους Μαθητές του Μεξικού συχνή ήταν η χρήση της 
στρατηγικής εκτίμησης με βάση κάποιο σημείο αναφοράς, γεγονός που αντικατοπτρίζει την 
εξωσχολική εμπειρία τους. Εξάλλου, σπάνια μπορούσαν να αναγνωρίσουν μη λογικές 
εκτιμήσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται συνάφεια με τα πορίσματα της έρευνας 
των Reys et al. (1982), ως προς τις γνωστικές διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν.  

                                                
12 Εφαρμογή του αλγόριθμου ξεκινώντας από δεξιά προς τα αριστερά, αλλά νοερά. 
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Οι Lemaire et.al (2000) μελέτησαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν δέκα ετών 
μαθητές στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων σε προβλήματα προσθετικού 
τύπου. Δόθηκε τεστ με 48 ερωτήματα εκτίμησης του αθροίσματος τριψήφιων αριθμών σε 23 
μαθητές 5ου επιπέδου. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν 4 στρατηγικές:  

• Στρογγυλοποίηση με ανάλυση π.χ. 459+356 400+300+60+60.  
• Στρογγυλοποίηση χωρίς ανάλυση π.χ. 536+256 540+250. 
• Αντιστάθμιση π.χ. 378+487  400+500 και αφαιρούν 20 ή 30 καθώς 

στρογγυλοποίησαν και τους δύο όρους σε μεγαλύτερες τιμές.  
• Περικοπή π.χ. 641+317 600+300 (πρόκειται για στρογγυλοποίηση των όρων στο 

πρώτο ψηφίο προς τα κάτω). 
Οι στρατηγικές φάνηκε να διαφέρουν στη συχνότητα και στην αποτελεσματικότητα. 

Τέλος, οι μαθητές επέλεγαν στρατηγικές με τρόπο ώστε να πετυχαίνουν ένα γρήγορο και 
ακριβές αποτέλεσμα.  

Οι Lemaire & Lecacheur (2002) μελέτησαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν 
μαθητές και ενήλικες για να εκτιμήσουν αποτελέσματα προβλημάτων πρόσθεσης. Έδωσαν 
τεστ σε 72 ενήλικες, 72 μαθητές 6ου επιπέδου και 72 μαθητές 4ου επιπέδου. Το τεστ περιείχε 
72 προσθετικά προβλήματα του τύπου α+β όπου α και β τριψήφιοι ακέραιοι με μέσο 
άθροισμα που κυμαίνονταν από 716 έως 986. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι α) 
σε όλες τις ηλικίες η πιο συνηθισμένη στρατηγική είναι η προς τα κάτω στρογγυλοποίηση και 
των δύο όρων στην πλησιέστερη δεκάδα β) η χρήση και η εφαρμογή της στρατηγικής 
εξαρτάται από την ηλικία των υποκειμένων και από τα χαρακτηριστικά του προβλήματος 
(π.χ. το ψηφίο των μονάδων) και γ) οι διαφορές στη σχετική χρήση στρατηγικής και την 
εφαρμογή της στις διάφορες ηλικίες είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχουν οι 
μεγαλύτεροι στην αριθμητική.  

Οι Cilingir & Turnuklu (2009) μελέτησαν τις στρατηγικές εκτίμησης που 
χρησιμοποιούν μαθητές 6ου-8ου επιπέδου. Χορηγήθηκε τεστ σε 1621 μαθητές και 
πραγματοποιήθηκε συνέντευξη σε 30 απ’ αυτούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 
οι μαθητές χρησιμοποιούν 12 στρατηγικές εκτίμησης: εκτίμηση που βασίζεται στην 
υπάρχουσα γνώση και εμπειρία, οπτικοποίηση, διάσπαση, σύγκριση, εκτίμηση με πειραματισμό, 
στρογγυλοποίηση, εκτίμηση με αριθμούς που βολεύουν, διανομή, χρήση πρώτων ψηφίων, 
ομαδοποίηση, ακριβής νοερός υπολογισμός και τυχαίες εκτιμήσεις. Επίσης, διαπίστωσαν ότι 
μαθητές με υψηλό μαθηματικό επίπεδο και καλούς βαθμούς στα Μαθηματικά έχουν 
μεγαλύτερη ικανότητα εκτίμησης. Τέλος, βρήκαν ότι τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη ικανότητα 
εκτίμησης. 

Οι Boz & Bulut (2012a) μελέτησαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν μαθητές 7ου 
επιπέδου για να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα των πράξεων. Τα δεδομένα της έρευνας 
συλλέχθηκαν από 5 μαθητές υψηλής επίδοσης μέσα από μια συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης οι μαθητές αυτοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε 15 ερωτήματα εκτίμησης με 
ακέραιους, κλασματικούς και δεκαδικούς αριθμούς καθώς και να εξηγήσουν το συλλογισμό 
τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η αναδιατύπωση ήταν η στρατηγική που 
προτιμούσαν περισσότερο οι μαθητές ενώ η μετατροπή και η αντιστάθμιση προτιμήθηκαν 



 
79 

λιγότερο (βλ. σχετικά ενότητα 5.3.2.2). Η αντιστάθμιση προτιμήθηκε λιγότερο απ’ όλες τις 
στρατηγικές. 

Οι Lemonidis & Kaimakami (2013) πραγματοποίησαν έρευνα σε 50 υποψήφιους 
δασκάλους στο τέλος των σπουδών τους με στόχο να διερευνηθούν οι γνώσεις τους στους 
κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς. Η εξέταση έγινε με προσωπική συνέντευξη με 15 ανοιχτού 
τύπου προβλήματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι στρατηγικές που 
χρησιμοποίησαν κυρίως οι φοιτητές ήταν η στρατηγική της στρογγυλοποίησης και η 
στρατηγική των ειδικών αριθμών (π.χ. στο άθροισμα 7/8+12/13+23/45, το 7/8 και το 12/13 
μπορεί το καθένα να θεωρηθεί περίπου 1 και το 23/45 περίπου 1/2. Άρα το άθροισμα είναι 
περίπου 2,5). Επίσης, φάνηκε ότι δεν γνωρίζουν πολύ καλά τη στρατηγική συσσώρευση ή 
μέσος όρος  (π.χ. 35+42+40+38+44 μπορεί να υπολογιστεί ως 5·40) και τη στρατηγική 
συμβατών αριθμών (π.χ. στο άθροισμα 27+49+38+65+56+81 το 27+81 είναι περίπου 100, το 
49+56 είναι περίπου 100 και το 38+65 είναι περίπου 100, άρα το άθροισμα είναι περίπου 
300).  

Οι Λεμονίδης και Νόλκα (2013) διερεύνησαν τη συμπεριφορά 595 μαθητών Ε  ́και Στ΄ 
Δημοτικού στους κατ΄ εκτίμηση υπολογισμούς. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα 
είχαν επιλεγεί από τους δασκάλους τους με κριτήριο την καλή τους επίδοση στο μάθημα των 
Μαθηματικών. Στους μαθητές καθεμιάς από τις δύο τάξεις δόθηκαν 4 θέματα από τα οποία 
το 1 θέμα περιελάμβανε 2 προβλήματα εκτίμησης και τα υπόλοιπα 3 περιείχαν άλλα λεκτικά 
προβλήματα. Όλα τα προβλήματα έπρεπε να τα επιλύσουν και να περιγράψουν γραπτά τον 
τρόπο που σκέφτηκαν. Στην Ε  ́ τάξη δόθηκε ένα πρόβλημα εκτίμησης πολλαπλασιασμού 
ακεραίων και ένα πρόβλημα εκτίμησης αθροίσματος κλασμάτων. Στην Στ  ́τάξη δόθηκε ένα 
πρόβλημα εκτίμησης αθροίσματος δεκαδικών αριθμών και ένα πρόβλημα εκτίμησης με 
ποσοστό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η στρατηγική που φαίνεται να 
χρησιμοποιούν περισσότερο οι μαθητές Στ  ́ τάξης στο πρόβλημα εκτίμησης αθροίσματος 
δεκαδικών αριθμών και οι μαθητές της Ε  ́τάξης στο πρόβλημα εκτίμησης πολλαπλασιασμού 
είναι η στρογγυλοποίηση. Οι μαθητές της Στ  ́ τάξης στο πρόβλημα εκτίμησης αθροίσματος 
δεκαδικών χρησιμοποίησαν επίσης και τη στρατηγική του εμπρόσθιου άκρου (αγνοούν τα 
δεκαδικά ψηφία και προσθέτουν τα ακέραια). Στο πρόβλημα εκτίμησης αθροίσματος 
κλασμάτων οι μαθητές της Ε΄ τάξης χρησιμοποίησαν κυρίως τη στρατηγική των ειδικών 
αριθμών (βλ. παραπάνω Lemonidis & Kaimakami, 2013) ενώ στο πρόβλημα εκτίμησης 
ποσοστού οι μαθητές της Στ  ́ τάξης χρησιμοποίησαν τη στρατηγική των ειδικών αριθμών 
καθώς και τη στρατηγική των ειδικών αριθμών σε συνδυασμό με στρογγυλοποίηση.  

 
ΣΥΝΟΨΗ: Έπειτα από την επισκόπηση των ερευνών που διαπραγματεύονται το εύρος 

των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία εκτίμησης των αποτελεσμάτων 
των πράξεων, παρατηρούμε ότι στις περισσότερες απ’ αυτές προσδιορίζεται μεγάλος αριθμός 
στρατηγικών και γνωστικών διαδικασιών. Οι περισσότερες έρευνες συγκλίνουν στο γεγονός 
ότι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στρατηγικές εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων είναι: α) η στρογγυλοποίηση στο πρώτο ψηφίο με βάση το συνήθη κανόνα, β) η προς 
τα κάτω στρογγυλοποίηση στο πρώτο ψηφίο και γ) η αλγοριθμική διαδικασία. Η Levine (1982) 
δίνει πιο περιορισμένο αριθμό στρατηγικών αλλά όμως εξετάζει τη σχέση μεταξύ της 
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ικανότητας για εκτίμηση με την ποσοτική ικανότητα. Εξάλλου, είναι σημαντική η 
διαπίστωση των Lemaire & Lecacheur (2002) σύμφωνα με την οποία η χρήση των διάφορων 
στρατηγικών εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων εξαρτάται από την ηλικία και την 
εμπειρία των υποκειμένων αλλά και από τα χαρακτηριστικά του προβλήματος. Επίσης, οι 
Schoen et.al (1990) διαπίστωσαν ότι τόσο η επίδοση των μαθητών, όσο και οι στρατηγικές 
που χρησιμοποιούσαν, διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των ερωτημάτων, το είδος των 
αριθμητικών δεδομένων και την πράξη καθώς και το επίπεδο των μαθητών  

Μολαταύτα, δεν εξετάζονται συστηματικά οι περιπτώσεις που απαιτούν την εφαρμογή 
της κατάλληλης στρατηγικής για να είναι αποτελεσματικότερη η εκτίμηση ανάλογα με το 
συγκείμενο και το είδος των αριθμητικών δεδομένων.  

 
 

2.4.4 Ανάπτυξη της ικανότητας για εκτίμηση των αποτελεσμάτων των 
πράξεων  

 

Όσον αφορά στην ανάπτυξη των αντιλήψεων και ικανοτήτων της εκτίμησης η Dowker 
(1989) διερεύνησε τις δυνατότητες μαθητών ηλικίας 5 έως 9 ετών τους οποίους ταξινόμησε 
σε τέσσερα επίπεδα ανάλογα  με την επίδοσή τους σε προσθετικά προβλήματα εκτίμησης. Τα 
προβλήματα του πρώτου επιπέδου ήταν του τύπου 217+285. Τα παιδιά εισήχθησαν στην 
έννοια της εκτίμησης μέσω παραδειγμάτων από υποθετικούς μαθητές των οποίων οι 
απαντήσεις για το “πόσο περίπου είναι το άθροισμα” κατατάσσονταν σε “καλό μάντεμα” ή 
“ανόητο μάντεμα”. Τα παιδιά του πρώτου επιπέδου είχαν πολύ χειρότερη επίδοση από τα 
παιδιά υψηλότερων επιπέδων, παρόλο που τα προβλήματα που τους δόθηκαν ήταν αρκετά 
ευκολότερα. Σε πολλές εκτιμήσεις τους, το άθροισμα ήταν μικρότερο από τον ένα προσθετέο 
ή περισσότερο από το διπλάσιο της ακριβούς απάντησης. Στα δυο πρώτα επίπεδα, οι μαθητές 
χρησιμοποίησαν μηχανικές στρατηγικές (βλ. Baroody, 1989) σύμφωνα με τις οποίες 
κατασκεύαζαν μια δεκάδα από ένα προσθετέο (για παράδειγμα 8+5=18) ή προσθέτοντας 1 
στον τελευταίο προσθετέο (8+5=6) ή προσθέτοντας 1 στο μεγαλύτερο προσθετέο (8+5=9). 
Στα επίπεδα 3 και 4 κάποιοι μαθητές στρογγυλοποιούσαν στο πρώτο ψηφίο. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι μαθητές συχνά χρησιμοποιούν κατάλληλες 
στρατηγικές για τα προβλήματα εκτίμησης, ελαφρά ανώτερες από το επίπεδό τους, αλλά όχι 
σε πιο δύσκολα προβλήματα, γεγονός το οποίο η Dowker ερμήνευσε, λέγοντας ότι τα πολύ 
δύσκολα προβλήματα αποθαρρύνουν τα παιδιά, οδηγώντας τα σε ανόητο μάντεμα.  

Οι Sowder και Wheeler (1987) έδωσαν προβλήματα εκτίμησης σε μαθητές επιπέδου 2, 
4, 6 και 8 και παρατήρησαν ότι η ικανότητα για να επιλύσουν τα προβλήματα αύξανε 
ανάλογα με το επίπεδο. Ακολούθησαν συνεντεύξεις σε 4 μαθητές από καθένα επίπεδο, οι 
οποίες έδειξαν ότι πριν το 6ο επίπεδο οι μαθητές είχαν πολύ λίγες ικανότητες για εκτίμηση 
και σπάνια κατανοούσαν τι έπρεπε να κάνουν για να λύσουν ένα πρόβλημα εκτίμησης, Όπως 
για παράδειγμα αν 5 δολάρια έφταναν για την αγορά τριών αντικειμένων που βρίσκονταν 
επάνω στο τραπέζι και των οποίων οι τιμές αναγράφονταν επάνω. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας οι Sowder και Wheeler διαπίστωσαν ότι οι έννοιες και οι 
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στρατηγικές εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων ακολουθούν αργή ανάπτυξη, 
καθώς και ότι η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων είναι μια σύνθετη διαδικασία.  

Σε μια επόμενη ερευνά τους οι Sowder και Wheeler (1989) επιχείρησαν να 
προσδιορίσουν την ανάπτυξη και κατανόηση των εννοιών και διαδικασιών που συνδέονται 
άμεσα με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων. Σε 12 μαθητές 3ου, 5ου, 7ου, 9ου 
επιπέδου (12 από κάθε επίπεδο) μέσης ικανότητας στα μαθηματικά δόθηκαν προβλήματα 
εκτίμησης υπολογισμών με λύσεις από υποθετικούς μαθητές, καθώς και παρόμοια 
προβλήματα στα οποία οι ίδιοι καλούνταν να κάνουν εκτίμηση του αποτελέσματος. Η 
ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι μαθητές επιχειρούσαν να υπολογίσουν πρώτα με 
τους ακριβείς αριθμούς και μετά να στρογγυλοποιήσουν το αποτέλεσμα για να έχουν μια 
εκτίμηση, αντί να βρίσκουν πρώτα την προσέγγιση τους και στη συνέχεια να υπολογίζουν το 
αποτέλεσμα με βάση τους νέους αριθμούς που προέκυψαν από την προσέγγιση. Η διαδικασία 
πρώτα να βρίσκεις την προσέγγιση και μετά να υπολογίζεις φάνηκε ότι αναπτύσσεται σε 
αναλογία με το επίπεδο. Επίσης, ανάλογη με το επίπεδο είναι και η αποδοχή πολλαπλών 
λύσεων. Ακόμη, η ικανότητα για εύρεση της προσέγγισης των αριθμών βελτιώνεται ανάλογα 
με την ηλικία. Εξάλλου, η σημασία της αντιστάθμισης για την επίτευξη καλύτερων 
εκτιμήσεων αναγνωρίζεται από τους μαθητές των υψηλότερων επιπέδων, ενώ μόνο στο 9ο 
επίπεδο οι μαθητές επιχειρούν να τη χρησιμοποιήσουν κατά τη διαδικασία εκτίμησης.  

Όμως οι παραπάνω έρευνες, παρόλο που προσπάθησαν να φωτίσουν την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων που σχετίζονται με την εκτίμηση, ωστόσο δεν αναφέρονται εκτεταμένα στη 
σχέση της εκτίμησης με τη γνωστική ανάπτυξη. 

Οι Case και Sowder (1990) προσπάθησαν να αναλύσουν την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων των πράξεων μεταξύ δύο ποιοτικά διαφορετικών στοιχείων που σχετίζονται 
με την εκτίμηση: τη μετατροπή των ακριβών αριθμών σε κατά προσέγγιση αριθμούς και τον 
(νοερό) υπολογισμό αυτών των αριθμών. Βασίστηκαν στη θεωρία του Case (1985) για τη 
γνωστική ανάπτυξη, σύμφωνα με την οποία η γνωστική ανάπτυξη κατά την διάρκεια των 
σχολικών χρόνων περνά από δύο βασικά στάδια, καθένα από τα οποία έχει τρία υποστάδια. 
Το πρώτο είναι το στάδιο της διάστασης (dimensional stage) από 5 έως 10 ετών κατά τη 
διάρκεια του οποίου τα παιδιά μπορούν να εστιάζουν σε ένα μόνο στοιχείο που έχει μια ή 
περισσότερες διαστάσεις. Το δεύτερο στάδιο είναι το διανυσματικό (vectorial stage) από 11 
έως 18 ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου τα παιδιά μπορούν να εστιάσουν σε δύο ή 
περισσότερα στοιχεία μιας δραστηριότητας. Καθώς λοιπόν η εκτίμηση περιέχει δύο σύνθετα, 
πολυδιάστατα  στοιχεία, την προσέγγιση και το νοερό υπολογισμό, θεωρητικά σύμφωνα με 
τους ερευνητές ανήκει σε επίπεδο στο οποίο τα παιδιά βρίσκονται στο διανυσματικό στάδιο 
της γνωστικής ανάπτυξης. Δόθηκαν κατάλληλα προβλήματα για κάθε υποστάδιο των δύο 
βασικών σταδίων που προαναφέρθηκαν σε 12 μαθητές επιπέδου k, 2, 4, 7, 9 και 11/12, καθώς 
και προβλήματα του επόμενου υποσταδίου. Οι προβλέψεις των ερευνητών για την επιτυχία 
της πλειοψηφίας των μαθητών στα προβλήματα εκτίμησης που αντιστοιχούσαν στο 
υποστάδιο στο οποίο βρίσκονταν ήταν απόλυτα ακριβείς. Ακριβείς επίσης ήταν και οι 
προβλέψεις τους για την αποτυχία της πλειοψηφίας των μαθητών σε προβλήματα που 
αντιστοιχούσαν σε υποστάδιο επόμενο απ’ αυτό το οποίο ήδη διένυαν. Με βάση τα 
πορίσματα της έρευνας οι ερευνητές προτείνουν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει βιασύνη στη 
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διδασκαλία διαδικασιών εκτίμησης, αλλά να ακολουθείται η πορεία γνωστικής εξέλιξης. 
Επίσης, θα πρέπει να γίνεται εκμετάλλευση της φυσικής ανάπτυξης τέτοιων ικανοτήτων, 
ώστε αυτές να ισχυροποιούνται και να επεκτείνονται στο πλαίσιο μιας οργανωμένης 
διδασκαλίας. 

Οι LeFevre et.al (1993) πραγματοποίησαν έρευνα σε μαθητές 4ου, 6ου, 8ου επιπέδου και 
σε ενήλικες δίνοντας τους ένα τεστ με προβλήματα πολλαπλασιασμού προκειμένου να 
εκτιμήσουν το γινόμενο. Τα προβλήματα διέφεραν ως προς τον αριθμό των ψηφίων: 1x2 (π.χ. 
8x18), 1x3 (π.χ. 5x144), 2x2 (π.χ. 22x91) και 2x3 (π.χ. 45x164). Πολύ λίγοι μαθητές 4ου 
επιπέδου  μπορούσαν να εκτιμήσουν. Οι περισσότεροι μαθητές 6ου και 8ου επιπέδου έδιναν 
λογικές απαντήσεις. Η επίδοση στην εκτίμηση αυξανόταν ανάλογα με την ηλικία και οι 
ενήλικες έδιναν πιο ακριβείς απαντήσεις σε σχέση με τους μαθητές, αλλά οι πιο σημαντικές 
αναπτυξιακές αλλαγές αφορούσαν στην εννοιολογική γνώση που χρησιμοποιείται για την 
εφαρμογή της διαδικασίας εκτίμησης. Από το 6ο επίπεδο οι μαθητές φαίνεται να 
καταλαβαίνουν το ρόλο της απλοποίησης στην εκτίμηση. Οι μαθητές απλοποιούσαν τα 
σύνθετα προβλήματα μέσα από τη στρογγυλοποίηση και στη συνέχεια έκαναν αντιστάθμιση 
για να έχουν λογικές εκτιμήσεις. Μόνο οι ενήλικες φαίνεται να κατανοούν την αρχή της 
προσέγγισης κατανοώντας ότι είναι σημαντικό η εκτίμηση να είναι κοντά στην ακριβή 
απάντηση. Οι ενήλικες έδιναν ακριβείς απαντήσεις σε απλά προβλήματα και προσάρμοζαν 
τις αρχικές εκτιμήσεις τους στην ακριβή απάντηση (αντιστάθμιση). Με βάση τα 
αποτελέσματα της έρευνας προτείνουν ένα μοντέλο της διαδικασίας εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων το οποίο περιλαμβάνει 3 κύριες διαδικασίες:  

• Η πρώτη διαδικασία είναι η προσπάθεια για ανάκτηση του αποτελέσματος σε 
περίπτωση που το γινόμενο μπορεί εύκολα να ανακτηθεί από τη μνήμη με βάση όσα 
γνωρίζουν π.χ. αν έχουν μάθει την προπαίδεια του 12 μπορούν να βρουν το γινόμενο 9·12. 

• Η δεύτερη διαδικασία είναι ο υπολογισμός με βάση την αξιολόγηση για το αν θα 
πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν την ακριβή απάντηση π.χ. μπορεί να έχουμε γινόμενο 
μονοψήφιου επί διψήφιο.  

• Η επόμενη διαδικασία είναι η αναδιατύπωση των αριθμητικών δεδομένων που οδηγεί 
στον υπολογισμό των νέων αριθμητικών δεδομένων.  

Η Volcova (2005) προσπάθησε να αναπτύξει ένα πλαίσιο για να περιγράψει τη σκέψη 
των μαθητών σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν εκτίμηση των αποτελεσμάτων των 
πράξεων. Ως μεθοδολογία χρησιμοποίησε τη μελέτη περίπτωσης λαμβάνοντας ως δείγμα 8 
μαθητές 8ου επιπέδου. Όλοι οι μαθητές που είχαν επιλεγεί ήταν οι καλύτεροι στα 
Μαθηματικά στην τάξη τους με την υπόθεση ότι οι πολύ καλοί μαθητές αναμένονταν να 
επιδείξουν μεγάλη ποικιλία τεχνικών και στρατηγικών στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων 
των πράξεων. Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη σ’ αυτούς τους μαθητές με τη χρήση ενός 
πρωτοκόλλου που αποτελούνταν από 19 ασκήσεις με ακέραιους αριθμούς, κλάσματα, 
ποσοστά και δεκαδικά κλάσματα, ενώ δεν επιτρέπονταν η χρήση χαρτιού και μολυβιού. 
Ανάλογα με τη συνθετότητα των στρατηγικών που χρησιμοποίησαν οι μαθητές, οι 
απαντήσεις τους ταξινομήθηκαν σε 4 κατηγορίες που συνιστούν και 4 επίπεδα ανάπτυξης: το 
προδιαστατικό (predimensional), το μονοδιαστατικό (unidimensional), το δισδιαστατικό 
(bidimensional) και το ολοκληρωμένο δισδιαστατικό (intergrated bidemensional). Τα επίπεδα 
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αυτά είναι ιεραρχημένα και βασίζονται, εκτός από τα δεδομένα της έρευνας, στην 
ταξινόμηση  των στρατηγικών που έχουν κάνει άλλοι ερευνητές όπως η Levine (1982), οι 
Reys et.al (1982), o Rubinstein (1985) αλλά και στη θεωρία των Case & Sowder (1996). Μια 
σύντομη περιγραφή του μοντέλου ανάπτυξης που προτείνει η Volcova βρίσκεται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Επίπεδα ανάπτυξης της σκέψης εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων 

 

Επίπεδο Περιγραφή των επιπέδων γνωστικής ανάπτυξης 
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Οι μαθητές που βρίσκονται σ’ αυτό το επίπεδο: 
• έχουν την τάση να υπολογίζουν την ακριβή απάντηση, εφαρμόζοντας 
γραπτές ή νοερές υπολογιστικές διαδικασίες ή αλγόριθμους. 
• δείχνουν ανικανότητα να συγκρίνουν αριθμούς με τη χρήση σημείων 
αναφορά (για να προσδιορίσουν ποιος από τους δύο αριθμούς είναι πιο 
κοντά σ’ ένα τρίτο), να κάνουν διάταξη αριθμών, να βρουν αριθμούς 
μεταξύ δύο δοσμένων αριθμών 
• κατέχουν περιορισμένη κατανόηση των σχέσεων των αριθμών (π.χ. 
σχέση παραγόντων με γινόμενο). 
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Οι μαθητές που βρίσκονται σ’ αυτό το επίπεδο: 
• χρησιμοποιούν επιπλέον από τις στάνταρ αλγοριθμικές διαδικασίες 
(νοερές ή με χαρτί και μολύβι) και άλλες στρατηγικές εκτίμησης. Για 
παράδειγμα, οι μαθητές μπορεί να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιήσουν 
τεχνικές στρογγυλοποίησης σε προβλήματα με ακέραιους αριθμούς. Σε 
προβλήματα με κλάσματα μπορεί να εφαρμόσουν τεχνικές που απαιτούν 
μετατροπή ενός μη δεκαδικού κλάσματος σε δεκαδικό κλάσμα 
• τείνουν να χρησιμοποιούν τα δεκαδικά κλάσματα ως ακεραίους, 
εφαρμόζοντας τεχνικές στρογγυλοποίησης 
• μπορεί να βλέπουν τη σχέση μεταξύ ποσοστών και δεκαδικών 
κλασμάτων. Όμως τείνουν να μη βλέπουν συσχετίσεις μεταξύ ποσοστών 
και μη δεκαδικών κλασμάτων 
• χρησιμοποιούν περιορισμένες στρατηγικές, εφαρμόζοντας την ίδια 
επιτυχημένη στρατηγική συνεχώς σε διαφορετικούς τύπους 
προβλημάτων. 
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Σε αντίθεση με τους μαθητές που βρίσκονται στο επίπεδο 2, οι μαθητές 
που βρίσκονται στο επίπεδο 3: 
• τείνουν να χρησιμοποιούν μεγαλύτερη ποικιλία στρατηγικών 
• επιλέγουν στρατηγικές ανάλογα με την κατάσταση που περιγράφεται 
στο πρόβλημα 
• δεν βασίζονται αποκλειστικά σε μία  επιτυχημένη στρατηγική  που 
εφάρμοσαν σε άλλα προβλήματα. Γίνονται πιο ευέλικτοι στην επιλογή 
στρατηγικών 
Όμως, σε αντίθεση με τους μαθητές που βρίσκονται στο επίπεδο 4, οι 
μαθητές που βρίσκονται στο επίπεδο 3: 
• τείνουν να χρησιμοποιούν στρατηγικές που διαθέτουν αποκλειστικά 
για κάθε ιδιαίτερη κατάσταση 
• δεν μπορούν εύκολα να ελιχθούν από τη  μια στρατηγική στην άλλη, 
γεγονός που φαίνεται από την ανικανότητά τους να χρησιμοποιήσουν 
διαφορετικές στρατηγικές για το ίδιο πρόβλημα 
• δεν ψάχνουν για διαφορετικές πιθανές τεχνικές ή στρατηγικές για να 
επαληθεύσουν την εκτίμησή τους. 

Επ
ίπ

εδ
ο 

4 
Ο

λο
κλ

ηρ
ωμ

έν
ο 

δι
σδ

ια
στ

ατ
ικ

ό 
(In

te
rg

ra
te

d 
bi

di
m

en
si

on
al

) 

Οι μαθητές που βρίσκονται σ’ αυτό το επίπεδο: 
• μπορούν να συνδυάσουν δύο σύνθετα και πολύ-διαστατικά στοιχεία 
(νοερό υπολογισμό και εύρεση προσέγγισης) 
• δείχνουν την ικανότητα να ελίσσονται μεταξύ στρατηγικών εύκολα 
• δεν εφαρμόζουν την ίδια στρατηγική για να ελέγξουν τις εκτιμήσεις 
τους. Χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές για να ελέγξουν τα 
αποτελέσματα. Επιπλέον, όταν βρουν μια εκτίμηση, προσπαθούν να 
δοκιμάσουν άλλη στρατηγική για να επιτύχουν ακριβέστερη εκτίμηση. 

 

Ο Λεμονίδης (2013, σ. 354) υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη στη 
διδασκαλία της εκτίμησης. Ο σχεδιασμός της εκτίμησης σ’ ένα σχολικό πρόγραμμα πρέπει να 
γίνει με μεγάλη προσοχή. Η διδασκαλία των στρατηγικών των νοερών και κατ’ εκτίμηση 
υπολογισμών και κατ’  επέκταση η ανάπτυξη της ικανότητας να υπολογίζουν νοερά αποτελεί 
μια διαδικασία που χρειάζεται πολύ χρόνο και μεθοδικότητα (Σοφοκλέους και Λεμονίδης, 
2007, σ. 281). Στο πρόγραμμα διδασκαλίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αυθόρμητες 
αντιλήψεις και στρατηγικές των παιδιών, καθώς και η ανάπτυξή τους. Επίσης, θα πρέπει να 
δίνονται στους μαθητές διάφορα πλαίσια και καταστάσεις από την καθημερινή ζωή, όπου 
παρουσιάζεται η εκτίμηση, για να μπορέσουν να δουν τη χρησιμότητά της, αλλά και να 
αναπτύξουν μια βαθιά και σύνθετη κατανόηση. 

 

ΣΥΝΟΨΗ: Έπειτα από τη θεώρηση των ερευνών που προαναφέρθηκαν και αφορούν 
στην ανάπτυξη της ικανότητας για εκτίμηση συμπεραίνουμε ότι όλες διαπιστώνουν την αργή 
ανάπτυξη της ικανότητας για εκτίμηση σε αναλογία με τη γνωστική εξέλιξη και την 
πολυπλοκότητα και πολυσυνθετότητα της διαδικασίας της εκτίμησης. Επίσης, συγκλίνουν 
στο γεγονός ότι η ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων αναπτύσσεται μετά 
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το 6ο επίπεδο. Όμως, παρατηρούμε ότι μόνο οι Case και Sowder (1990) και ο Λεμονίδης 
(2013) τονίζουν τη σημασία μιας οργανωμένης διδασκαλίας για την ισχυροποίηση της 
φυσικής ικανότητας για εκτίμηση.  

 
 
2.4.5 Επίδοση μαθητών και ενηλίκων στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων 

των πράξεων 
 
Οι έρευνες που εξετάζουν την επίδοση μαθητών και ενηλίκων στην εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων των πράξεων συνεξετάζουν και άλλα ζητήματα σχετικά με την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων των πράξεων όπως στρατηγικές που χρησιμοποιούνται ή παράγοντες που 
σχετίζονται με την ικανότητα εκτίμησης.  

 
 
2.4.5.1 Επίδοση μαθητών 
 
Οι Reys et.al (1991a) μελέτησαν την επίδοση και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν 

μαθητές 5ου και 8ου επίπέδου στο Μεξικό. Σε δείγμα 255 μαθητών 5ου επίπέδου και 177 
μαθητών 8ου επιπέδου έδωσαν τεστ με 38 ερωτήματα. Τα ερωτήματα εμφανίζονταν σε πίνακα  
με τη βοήθεια προβολέα για 12-15 δευτερόλεπτα. Υπήρχαν ερωτήματα χωρίς συγκείμενο, 
αλλά και με συγκείμενο. Η επίδοση των μαθητών σε μερικά ενδεικτικά ερωτήματα, με βάση 
το αποδεκτό διάστημα ορθότητας των απαντήσεων που είχε οριστεί, είναι: 

 

Πίνακας 2: Ποσοστό επιτυχίας μαθητών 5ου και 8ου επιπέδου σε διάφορα ερωτήματα εκτίμησης 
των αποτελεσμάτων των πράξεων σύμφωνα με την έρευνα των Reys et.al (1991a) 

 
Μαθητές 5ου 

επιπέδου 
Μαθητές 8ου 

επιπέδου 
Ερωτήματα 

Ποσοστό 
επιτυχίας 

Ποσοστό 
επιτυχίας 

Αποδεκτό 
διάστημα 
σωστών 

απαντήσεων 

4x7,47 12,6% 30% 28-32 
61,3x0,8 4,7% 22% 48-61,3 

Πόση περίπου είναι η διαφορά στον 
πληθυσμό; 

San Martin          12.367 
Silio                      3.788 

 

2,4% 16,4% 8000-9000 

0,7+0,002+0,81 0% 0% 1-2 
              98,6x0,041 0,8% 0,6% 3,5-4,1 

12/13+7/8 1,6% 3,4% 1,5-2 
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Στους μαθητές 5ου επιπέδου ο μέσος όρος συνολικού σκορ (και στα 38 ερωτήματα) 
είναι 1,1 (τυπική απόκλιση: 1,5) και στους μαθητές 8ου επιπέδου είναι 4 (τυπική απόκλιση: 
3,2).  

Οι Reys et.al (1991b) εξέτασαν την επίδοση και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν 
μαθητές 5ου και 8ου επιπέδου στην Ιαπωνία. Το δείγμα αποτελούνταν από 279 μαθητές 5ου 
επιπέδου και 187 μαθητές 8ου επιπέδου. Το τεστ περιείχε 39 ερωτήματα εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων (25 χωρίς συγκείμενο και 14 με συγκείμενο) τα οποία 
προβάλλονταν σε οθόνη για 10-15 δευτερόλεπτα.  Ο μέσος όρος για τους μαθητές 5ου 
επιπέδου ήταν 7,42 (τυπική απόκλιση: 5,16) και για τους μαθητές 8ου επιπέδου ήταν 11,18 
(τυπική απόκλιση: 5,71). Η επίδοση των μαθητών με βάση το διάστημα αποδεκτών 
απαντήσεων που έχουν ορίσει σε σύγκριση με την επίδοση αμερικανών μαθητών 7ου 
επιπέδου σύμφωνα με τα στοιχεία αξιολόγησης του NAEP (σύμφωνα με τoυς Carpenter et.al, 
1981) σε μερικά ενδεικτικά ερωτήματα είναι η εξής: 

 

Πίνακας 3: Ποσοστό επιτυχίας μαθητών 5ου, 8ου και 7ου επίπέδου στην Ιαπωνία και στην 
Αμερική σε διάφορα ερωτήματα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων σύμφωνα με την 
έρευνα των Reys et.al (1991b) 

 
Ιάπωνες 

μαθητές 5ου 
επιπέδου 

Ιάπωνες 
μαθητές 8ου 

επιπέδου 

Αμερικανοί 
μαθητές 7ου 

επιπέδου Ερωτήματα 

Ποσοστό 
επιτυχίας 

Ποσοστό 
επιτυχίας 

Ποσοστό 
επιτυχίας 

Αποδεκτό 
διάστημα 
σωστών 

απαντήσεων 

713:8 56% 72% 64% 70-100 
22:72 38% 66% 38% 0,2-0,4 

Εκτίμησε το συνολικό βάρος: (η 
εικόνα δείχνει 4 κουτιά που το 
καθένα ζυγίζει 7,47Kg 

54% 67% 59% 28-32 

486x0,24 3% 6% - 100-150 
         98,6x0,041 1% 5% 8% 3,5-4,1 

 12/13+7/8 4% 8% - 1,5-2 
 

Ο Rubinstein (1985) μελέτησε τις σχετικές με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των 
πράξεων ικανότητες και έδωσε τεστ σε 309 μαθητές 8ου επιπέδου. Το τεστ περιείχε 64 
ερωτήματα: 16 ανοιχτά ερωτήματα π.χ. πρόσθεση δεκαδικών, 16 ερωτήματα λογικότητας 
ενός αποτελέσματος, 16 ερωτήματα του τύπου: “η διαφορά 55,65-26,95 είναι μικρότερη ή 
μεγαλύτερη από 20”, 16 ερωτήματα πολλαπλής επιλογής που ελέγχουν την τάξη μεγέθους 
π.χ. 24:74,4 είναι πιο κοντά στο α) 0,3 β) 3 γ) 31 δ) 310. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι 
μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις σε καθεμιά από τις ομάδες ερωτημάτων: 

 



 
87 

Πίνακας 4: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση σωστά απαντημένων ερωτημάτων εκτίμησης  
των αποτελεσμάτων των πράξεων από μαθητές 8ου επιπέδου σύμφωνα με την έρευνα του 
Rubinstein (1985) 

 
64 ερωτήσεις Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Ανοιχτά ερωτήματα π.χ. πρόσθεση 
δεκαδικών (16 ερ.) 

 
7,62 

 
3,62 

Αν είναι λογικό ένα αποτέλεσμα 
(16 ερ.) 

9,75 2,62 

Π.χ. αν η διαφορά 55,65-26,95 
είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από 

20 (16 ερ.) 
11,31 2,83 

Τάξη μεγέθους (πολλαπλής 
επιλογής π.χ.24:74 είναι πιο κοντά 

στο…) (16 ερ.) 
12,1 3,18 

 
Οι Tsao & Pan (2010) μελέτησαν την επίδοση 235 μαθητών 5ου επιπέδου στην Taiwan 

δίνοντας τους τεστ με 28 ερωτήματα με ακεραίους, δεκαδικούς και κλάσματα. Ο μέσος όρος 
σωστά απαντημένων ερωτημάτων των μαθητών ήταν 16,37 ενώ το ποσοστό των σωστών 
απαντήσεων ήταν 58,48%.  Η επίδοση των μαθητών στα κλάσματα και στους δεκαδικούς 
ήταν χαμηλότερη σε σχέση με την επίδοση στους ακεραίους. 

 

Πίνακας 5: Μέσος όρος σωστά απαντημένων ερωτημάτων εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων από μαθητές 5ου επιπέδου σύμφωνα με την έρευνα των Tsao & Pan (2011) 

 

 
Αριθμός 

ερωτημάτων 
Μέσος όρος 

Ποσοστό σωστών 
απαντήσεων 

Συνολικός αριθμός 
ερωτημάτων 

28 16,37 58,48% 

Ακέραιοι 17 10,78 63,44% 
Κλάσματα 5 2,33 46,63% 
Δεκαδικοί 6 3,26 54,30% 

 
Οι Lan et.al (2010) πραγματοποίησαν διδακτική παρέμβαση σε 14 μαθητές 4ου 

επιπέδου με θέμα την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων. Τόσο στους 14 μαθητές 
της πειραματικής ομάδας όσο και σε 14 μαθητές που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου δόθηκε 
τεστ με 36 ερωτήματα πριν την έναρξη της διδακτικής παρέμβασης, αλλά και μετά την 
υλοποίησή της. Τα ερωτήματα  ήταν πολλαπλής επιλογής του τύπου: “εκτίμησε αν το 
γινόμενο 47·32 είναι μεγαλύτερο από 2000, μεγαλύτερο από 1200, μικρότερο από 1000 ή 
μικρότερο από 800”. Τα ερωτήματα προβάλλονταν σε οθόνη για 15 δευτερόλεπτα. Στον 
παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις τόσο της πειραματικής 
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ομάδας όσο και της ομάδας ελέγχου πριν την έναρξη της διδακτικής παρέμβασης, αλλά και 
μετά την πραγματοποίησή της:  

 

Πίνακας 6: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση σωστά απαντημένων ερωτημάτων εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων από μαθητές 4ου επιπέδου σύμφωνα με την έρευνα των Lan et.al 
(2010) 

 
36 ερωτήσεις Πειραματική ομάδα N=14 Ομάδα ελέγχου N=14 

4th grade Μέσος όρος 
Τυπική 

απόκλιση 
Μέσος όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Pre-test 12,86 4,49 12,14 3,53 
Post-test 16,14 3,18 15,57 3,61 

 
Οι Λεμονίδης και Νόλκα (2013) πραγματοποίησαν έρευνα σε 596 μαθητές Ε  ́και Στ΄ 

Δημοτικού προκειμένου να διερευνήσουν τις συμπεριφορές τους σε προβλήματα κατ’ 
εκτίμηση υπολογισμών (βλ. και ενότητα 2.4.3). Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα 
είχαν επιλεγεί από τους δασκάλους τους λόγω των καλών τους επιδόσεων στα Μαθηματικά. 
Οι μαθητές εξετάστηκαν γραπτά σε 4 θέματα, 1 από τα οποία περιείχε 2 προβλήματα 
εκτίμησης (τα άλλα 3 θέματα ήταν λεκτικά προβλήματα). Οι μαθητές καλούνταν σε κάθε 
πρόβλημα να περιγράψουν γραπτά τον τρόπο που σκέφτηκαν. Η επίδοση των μαθητών 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 7: Επίδοση των μαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξης σε προβλήματα εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων σύμφωνα με την έρευνα των Λεμονίδη και Νόλκα (2013) 

 

 
1ο πρόβλημα Ε΄ 

1/2+3/8 
2ο πρόβλημα Ε΄ 

28x56 

1ο πρόβλημα 
Στ΄ 

9,84% του 816 

2ο πρόβλημα 
Στ΄ 

1,26+4,79+0,99
+1,37+2,58 

Κατ’ εκτίμηση 
υπολογισμός 

89 (28,3%) 70 (22,3%) 97 (34,4%) 137 (48,6%) 

Ακριβής 
υπολογισμός 
με αλγόριθμο 

113 (36%) 145 (46,2%) 17 (6%) 63 (22,5%) 

Ακριβής 
υπολογισμός 

10 (3,2%) 2 (0,6%) 3 (1,1%) 10 (3,5%) 

Λάθος 
απάντηση 

82 (26,1% 93 (29,6%) 130 (46,1%) 48 (17%) 

Καμία 
απάντηση 

20 (6,4%) 4 (1,3%) 35 (12,4%) 24 (8,5%) 

Σύνολο 314 (100%) 314 (100%) 282 (100%) 282 (100%) 



 
89 

Παρατηρούμε ότι οι μαθητές έχουν χαμηλή επίδοση σε προβλήματα εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μαθητές με καλές επιδόσεις 
στο μάθημα των Μαθηματικών. Οι συγγραφείς της έρευνας διαπιστώνουν τη συσχέτιση της 
ικανότητας κατ’ εκτίμηση υπολογισμού με την ικανότητα επίλυσης προβλήματος.  

 
ΣΥΝΟΨΗ: Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών που παρουσιάστηκαν 

διαπιστώνουμε ότι η επίδοση των μαθητών στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 
είναι πολύ χαμηλή.  

 
 
2.4.5.2 Επίδοση ενηλίκων 
 
Οι Bestgen et.al (1980) εξετάζοντας τις ικανότητες των φοιτητών εκπαίδευσης έδωσαν 

τεστ σε 187 φοιτητές το οποίο περιείχε 60 ανοιχτά ερωτήματα χωρίς συγκείμενο με 
ακεραίους και δεκαδικούς. Παρακάτω φαίνονται οι μέσοι όροι στα ερωτήματα των τεσσάρων 
αριθμητικών πράξεων:  

 

Πίνακας 8: Μέσος όρος σωστά απαντημένων ερωτημάτων εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων από φοιτητές σύμφωνα με την έρευνα των Bestgen et.al (1980) 

 
Περιοχή ερωτημάτων Μέσος όρος 

Προσθέσεις (17 ερωτήματα) 5,8 
Αφαιρέσεις  (13 ερωτήματα) 4,5 

Πολλαπλασιασμοί (15 ερωτήματα) 1,7 
Διαιρέσεις (15 ερωτήματα) 2,8 

Σύνολο (60 ερωτήματα) 14,8 
 
Ο Gliner (1991) μελετώντας τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην επιτυχία στην 

εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων έδωσε τεστ με 25 ερωτήματα σε 141 φοιτητές 
εκπαίδευσης. Ο μέσος όρος επιτυχίας ήταν 14,17 (τυπική απόκλιση: 4,51). Η επίδοση των 
φοιτητών σε ορισμένα ενδεικτικά ερωτήματα είναι:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
90 

Πίνακας 9: Επίδοση φοιτητών σε διάφορα ερωτήματα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων σύμφωνα με την έρευνα του Gliner (1991) 

 
 

 
Οι Lemonidis & Kaimakami (2013) πραγματοποίησαν έρευνα σε 50 υποψήφιους 

δασκάλους προκειμένου να διερευνήσουν τις γνώσεις τους στους κατ’ εκτίμηση 
υπολογισμούς (βλ. και ενότητα 2.4.3). Η εξέταση έγινε με προσωπική συνέντευξη σε 15 
προβλήματα ενώ χρονομετρήθηκε και ο χρόνος απάντησης. Η επίδοση των φοιτητών 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ερωτήματα 
Ποσοστό 
επιτυχίας 

0,32·5 70,4% 
7,47·4 81,7% 
238·7 71,8% 

0,39·22 31% 
1,45:8 29,6% 

5,40:24 49,3% 
2,59:12 53,5% 
1322:17 29,6% 
28·47 36,6% 

28,75·0,15 47,1% 
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Πίνακας 10: Επίδοση φοιτητών σε διάφορα προβλήματα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων σύμφωνα με την έρευνα των Lemonidis & Kaimakami (2013) 

 Προβλήματα Επιτυχία 
Χρήση 
εκτίμ. 

Χρ. 
απν 

1 
Εκτιμήστε περίπου το άθροισμα των πιο κάτω ποσών: 
1,26€, 4,79€, 0,99€, 1,37€, 2,58€ 

43 
86% 

40 
80% 

22 
sec 

2 

Να εκτιμηθεί περίπου ο αριθμός των επισκεπτών σε μια 
έκθεση από την ακόλουθη λίστα: Δευτέρα 72.250, Τρίτη 
63.819, Τετάρτη 67.480, Πέμπτη 73.180, Παρασκευή 
74.918, Σάββατο 68.490. 

28 
56% 

27 
54% 

56 
sec 

3 
Ένας μαθητής που ξεκίνησε σκι έκανε 75 ώρες μάθημα και 
κάθε ώρα κόστιζε 35 €. Πόσο πρέπει περίπου να πληρώσει; 

15 
30% 

10 
20% 

43 
sec 

4 Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα: 3.388:7= 
34 

68% 
19 

38% 
36 
sec 

5 
Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα: 
7/8+12/13+23/45= 

29 
58% 

25 
50% 

40 
sec 

6 
Στα 816ml μιας ουσίας το 9,84% είναι αλκοόλη. Πόση 
περίπου αλκοόλη έχει η ουσία; 

30 
60% 

30 
60% 

35 
sec 

7 
Υπολογίστε περίπου τον αριθμό των μαθητών των τριών 
σχολείων Α  ́ Λύκειο: 1.378 μαθητές, Β  ́ Λύκειο: 236 
μαθητές, Γ  ́Λύκειο: 442 μαθητές 

48 
96% 

41 
82% 

22 
sec 

8 Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα: 437x8= 
41 

82% 
27 

54% 
31 
sec 

9 

Έξι ανεξάρτητες μετρήσεις έγιναν από μια ομάδα για την 
εύρεση τους ύψους του βουνού Έβερεστ σε πόδια: 28.990, 
28.991, 28.994, 28.998, 29.001, 29.026. Με βάση αυτές τις 
μετρήσεις πόσο περίπου μπορούμε να πούμε ότι είναι το 
ύψος του Έβερεστ; 

40 
80% 

40 
80% 

33 
sec 

10 
Η Μαρία έτρεξε1/2 km το πρωί και 3/8 km το απόγευμα. 
Έτρεξε τουλάχιστον 1km; 

49 
98% 

44 
88% 

14 
sec 

11 
Το αποτέλεσμα ισούται περίπου με 200; 
35+42+40+38+44 

50 
100% 

37 
74% 

20 
sec 

12 Εκτιμήστε περίπου το ακόλουθο αποτέλεσμα: 62x79= 
26 

52% 
22 

44% 
33 
sec 

13 
Ένας εργάτης δούλεψε 28 ημέρες για 56€ τη μέρα. Πόσο 
περίπου θα πληρωθεί; 

36 
72% 

35 
70% 

24 
sec 

14 
Έξι ομάδες μαθητών έκαναν με λουλούδια ανθοδέσμες για 
τη σχολική γιορτή. Κάθε ομάδα έκανε 27, 49, 38, 65, 56, 81 
ανθοδέσμες. Πόσες ανθοδέσμες έχουμε περίπου συνολικά; 

42 
84% 

37 
74% 

35 
sec 

15 
Ένα τρένο νέας τεχνολογίας διανύει 25.889 χιλιόμετρα σε 
52 ώρες. Πόσα χιλιόμετρα διανύει περίπου σε μία ώρα; 

26 
52% 

23 
46% 

43 
sec 
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Οι συγγραφείς της έρευνας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι αιτίες για τις δυσκολίες 
των φοιτητών στους κατ’ εκτίμηση υπολογισμούς είναι: α) η γενική τους αδυναμία στους 
νοερούς υπολογισμούς και β) το γεγονός ότι δεν γνώριζαν και δεν ήταν εξασκημένοι σε 
στρατηγικές εκτίμησης. Επίσης, συμπεραίνουν ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 
δυσκολία ενός προβλήματος που απαιτεί κατ’ εκτίμηση υπολογισμό είναι: α) το είδος της 
πράξης που εμπεριέχει το πρόβλημα (οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις είναι πιο 
δύσκολες πράξεις από τις προσθέσεις), β) τα χαρακτηριστικά των αριθμών της πράξης (το 
μέγεθος των αριθμών, το πλήθος των όρων της πράξης, το είδος των αριθμών) και γ) το 
περιεχόμενο της εκφώνησης του προβλήματος (αν π.χ. είναι οικείο).  

 
ΣΥΝΟΨΗ: Με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών διαπιστώνουμε ότι 

τόσο η επίδοση των μαθητών, όσο και η επίδοση των ενηλίκων στην εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων των πράξεων είναι πολύ χαμηλή.  

 
 
2.4.6 Συναισθηματικοί παράγοντες που σχετίζονται με την εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων των πράξεων 

Σε ό,τι αφορά τους συναισθηματικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ικανότητα 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων μπορούμε να αντλήσουμε κάποια στοιχεία από 
έρευνες οι οποίες συνήθως επικεντρώνονται σε άλλες πλευρές της εκτίμησης ή ακόμα και σε 
άλλες περιοχές των Μαθηματικών (με εξαίρεση την έρευνα των Boz & Bulut, 2012b). Για το 
λόγο αυτό δεν γίνεται στην ενότητα αυτή αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας των 
ερευνών αυτών, αλλά αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν στους συναισθηματικούς 
παράγοντες που σχετίζονται με την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων.  

Σε διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί έχουν αναδειχθεί τέσσερις βασικοί 
συναισθηματικοί παράγοντες που φαίνεται να σχετίζονται με την έννοια της εκτίμησης και να 
χαρακτηρίζουν τα άτομα που διαθέτουν την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων: 

• η θετική στάση απέναντι στη διαδικασία της εκτίμησης 
• η θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης  
• η θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα στα Μαθηματικά 
• η ανοχή στο λάθος.  

Η θετική στάση απέναντι στην εκτίμηση εξαρτάται από την κατανόηση της έννοιάς της 
(Sowder, 1992, p. 379).  

Σε έρευνα του Morgan (1988) πραγματοποιήθηκε συνέντευξη σε μαθητές 12 και 14 
ετών και βρέθηκε ότι δεν είχαν καθαρή αντίληψη της έννοιας και του σκοπού της εκτίμησης. 
Φάνηκε να θεωρούν την εκτίμηση ως κατώτερη εναλλακτική επιλογή του ακριβούς 
υπολογισμού και την περιέγραψαν ως “μάντεμα”.  

Οι Bestgen et.al (1980) βρήκαν ότι άτομα που ήταν καλύτεροι στην εκτίμηση είχαν 
θετική στάση απέναντι στην εκτίμηση και θεωρούσαν τη διαδικασία της εκτίμησης 
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περισσότερο κατανοητή από τους αδύναμους στην εκτίμηση (βλ. και παραπάνω ενότητα 
2.4.3).  

Οι Reys et al. (1982) σε έρευνα σε μαθητές 7-12ου επιπέδου και σε ενήλικες βρήκαν ότι 
οι καλοί στην εκτίμηση είχαν αυτοπεποίθηση σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να εκτιμούν. 

Η Sowder (1989) γενικεύοντας το προφίλ των καλών στην εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων των πράξεων θεωρεί ότι έχουν ισχυρή αυτοαντίληψη για τη μαθηματική τους 
ικανότητά, αποδίδουν την επιτυχία στην ικανότητα και έχουν πολύ μικρή εμπειρία με την 
αποτυχία ώστε την αποδίδουν σε οποιαδήποτε αιτία και έχουν θετική στάση στο νοερό 
υπολογισμό και στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων. Οι αδύναμοι στην 
εκτίμηση έχουν χαμηλή αυτοαντίληψη για τη μαθηματική τους ικανότητα, αποδίδουν την 
επιτυχία στα Μαθηματικά στο χρόνο και στη προσπάθεια, αποδίδουν την αποτυχία στα 
Μαθηματικά στη δυσκολία της άσκησης και στην έλλειψη χρόνου και προσπάθειας, και δεν 
δίνουν μεγάλη αξία στην εκτίμηση και στο νοερό υπολογισμό.  

Ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται να έχει κάποια επίδραση στην ικανότητα του 
ατόμου για εκτίμηση είναι η ανοχή στο λάθος. Οι Reys et al. (1980) βρήκαν ότι ένα από τα 
χαρακτηριστικά των καλών στην εκτίμηση είναι η άνεση που έχουν σε κάποια λάθη. Η Wyatt 
(1986) αναφέρει ότι οι καλοί στην εκτίμηση ενδιαφέρονται λιγότερο για την ακρίβεια σε 
σχέση με τους αδύναμους στην εκτίμηση.  

Ο Gliner (1991, βλ. και παραπάνω ενότητα 2.4.1) στο πλαίσιο έρευνάς του υπέβαλλε 
σε 141 φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων (μελλοντικούς δασκάλους) ερωτήσεις σχετικές με 
την αυτοαντίληψή τους για την εκτίμηση και τη μαθηματική τους ικανότητα και τη στάση 
τους απέναντι στα Μαθηματικά, καθώς και για τους βαθμούς και τα έτη σπουδών στα 
Μαθηματικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι άμεση σχέση με την ικανότητα για 
εκτίμηση έχει η αυτοαντίληψη των φοιτητών σχετικά με τη μαθηματική τους ικανότητα 
(όπως και Bestgen et. all 1980). Άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την επιτυχία στη 
μαθηματική εκτίμηση είναι ο μέσος όρος  βαθμολογίας στο κολέγιο, τα έτη σπουδών στα 
Μαθηματικά και η συμπάθεια προς τα Μαθηματικά. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των 
φοιτητών στα Μαθηματικά σχετίζεται αρνητικά με την ικανότητα για εκτίμηση (σε αντίθεση 
με τα αποτελέσματα της έρευνας του Levine 1982), ενώ δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της 
αυτοαντίληψης σχετικά με την ικανότητα για εκτίμηση και της επίδοσης στην εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων των πράξεων, σε αντίθεση με τους Reys et.al, 1982. Μάλιστα παρουσιάζει 
ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης σύμφωνα με το οποίο οι παράγοντες οι 
οποίοι είναι σημαντικοί για την επίδοση στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς είναι: 1) 
αυτοαντίληψη για την ικανότητα στα Μαθηματικά (είσαι καλός στα Μαθηματικά;) 2) ο 
μέσος όρος βαθμολογίας στο κολέγιο 3) τα έτη σπουδών στα Μαθηματικά και 4) η αρέσκεια 
στα Μαθηματικά (σου αρέσουν τα Μαθηματικά;). Οι παράγοντες αυτοί σύμφωνα με το 
μοντέλο δημιουργούν συντελεστή προσαρμογής R2 = 0,27 με βάση τη stepwise multiple 
regression analysis (βλ. σχετικά ενότητα 9.1.5). Ο ερευνητής, με βάση τα πορίσματα της 
έρευνας, προτείνει ότι οι μαθητές που δεν είναι καλοί σε μαθηματικές δραστηριότητες που 
απαιτούν χαρτί και μολύβι, μπορεί να έχουν ικανότητες στην εκτίμηση και αν αυτές 
αναδειχτούν μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση στα Μαθηματικά 
γενικότερα.  
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Οι Boz & Bulut (2012b) μελέτησαν τους συναισθηματικούς παράγοντες που 
σχετίζονται με την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων σε μαθητές 7ου 
επιπέδου της Τουρκίας. Συνέλεξαν δεδομένα από 5 μαθητές οι οποίοι είχαν υψηλή επίδοση 
σε ερωτήματα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων. Συγκεκριμένα, δόθηκε ένα τεστ 
(Computational Estimation Test)  σε 116 μαθητές 7ου επιπέδου και επιλέχθηκαν οι 5 μαθητές 
με την καλύτερη επίδοση. Το τεστ περιείχε 15 ανοιχτά ερωτήματα εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων τα οποία είχαν συγκεντρωθεί από διάφορες προηγούμενες 
έρευνες (Berry, 1998; Goodman, 1991; Heinrich, 1998; Reys, Rybolt, Bestgen & Wyatt, 
1982) και θεωρήθηκε ως επιτυχημένη απάντηση η απόσταση έως και ±25% από το ακριβές 
αποτέλεσμα. Το τεστ περιείχε 5 ερωτήματα με ακέραιους, 5 με δεκαδικούς και 5 με 
κλασματικούς αριθμούς. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 2 συνεντεύξεις στους 5 μαθητές 
με την υψηλότερη επίδοση. Στην πρώτη συνέντευξη, τέθηκαν στους μαθητές τα ερωτήματα 
που περιείχε το τεστ χωρίς χρονικό περιορισμό προκειμένου να εκθέσουν το συλλογισμό 
τους. Στη δεύτερη συνέντευξη τέθηκαν 12 ερωτήματα ημιδομημένης μορφής προκειμένου να 
διασαφηνιστούν οι σκέψεις των μαθητών για τη χρησιμότητα της εκτίμησης στην καθημερινή 
ζωή αλλά και στη μαθηματική πράξη καθώς και να εκφραστούν τα συναισθήματά τους για 
τις λύσεις προβλημάτων με τη διαδικασία της εκτίμησης. Eπίσης, πραγματοποιήθηκε 
συνέντευξη στο δάσκαλο της τάξης καθώς και παρατήρηση της τάξης προκειμένου να 
διασταυρωθούν τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν από τη συνέντευξη των μαθητών. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συναισθηματικοί παράγοντες που σχετίζονται με 
την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων είναι: α) η αυτοπεποίθηση για τη 
μαθηματική ικανότητα, β) η αυτοπεποίθηση για την ικανότητα εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων, γ) οι αντιλήψεις για την εκτίμηση και δ) η ανοχή στο λάθος. 
Σε ό,τι αφορά στην αυτοπεποίθηση για τη μαθηματική ικανότητα βρήκαν ότι πρόκειται για 
ένα χαρακτηριστικό των καλών εκτιμητών, αλλά όμως δεν αποτελεί διαφοροποιητικό 
παράγοντα καθώς και μαθητές που δίνουν ακριβείς απαντήσεις έχουν αυτό το 
χαρακτηριστικό, γεγονός που αντιτίθεται στα αποτελέσματα της έρευνας του Gliner (1991). 
Επίσης, βρήκαν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας εκτίμησης και των βαθμών 
στα Μαθηματικά, σε αντίθεση με την έρευνα του LeFevre (1993). Σε ό,τι αφορά την 
αυτοπεποίθηση για την ικανότητα εκτίμησης, βρήκαν ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση με την 
πραγματική εικόνα των μαθητών δηλαδή το σκορ στο τεστ. Επίσης, η αναγνώριση της 
χρησιμότητας της εκτίμησης στην καθημερινή ζωή είναι ανεξάρτητη της ικανότητας 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων, καθώς υπάρχει η άποψη ότι η εκτίμηση έχει 
πρακτικότητα στην καθημερινή ζωή αλλά όχι στα Μαθηματικά. Τέλος, η ικανότητα 
εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών δεν σχετίζεται με την ικανότητα εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων, καθώς οι αδύνατοι εκτιμητές δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα 
στην ακριβή απάντηση.  

Παρόλο που η συγκεκριμένη έρευνα προσπαθεί να προσδιορίσει κάποια 
χαρακτηριστικά των “καλών εκτιμητών”, ωστόσο το δείγμα είναι εξαιρετικά μικρό καθώς 
πρόκειται ουσιαστικά για μελέτη περίπτωσης και δεν γίνεται σύγκριση με μαθητές οι οποίοι 
έχουν χαμηλή επίδοση στο τεστ εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων. Όμως, το 
ουσιώδες που υποστηρίζει είναι ότι τελικά η ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων συνίσταται τόσο από γνωστικούς παράγοντες, όσο και από συναισθηματικούς.  
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ΣΥΝΟΨΗ: Με βάση τις έρευνες που προαναφέρθηκαν διαπιστώνουμε ότι ενώ έχουν 
προσδιοριστεί κάποιοι συναισθηματικοί παράγοντες των οποίων η συσχέτιση με την 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων διερευνάται,  δεν υπάρχει ομοφωνία για το αν 
τελικά σχετίζονται με την ικανότητα αυτή ή όχι. Επίσης, δεν έχουν μελετηθεί και άλλοι 
παράγοντες που ενδεχομένως σχετίζονται με την ικανότητα αυτή όπως π.χ. αυτοαντίληψη για 
την ικανότητα ακριβή νοερού υπολογισμού, αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης, 
φιλοδοξίες κ.ά 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 
3.1 Η έννοια του ελέγχου 
 
Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια η 

έννοια του ελέγχου. Οι έρευνες που έχουν ως τώρα διενεργηθεί σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες 
ελέγχου της μαθηματικής δραστηριότητας είναι αρκετά περιορισμένες. Ανάλογα με τον 
τρόπο που διαπραγματεύονται τον έλεγχο μπορούμε να εντάξουμε τις υπάρχουσες έρευνες σε 
τέσσερις περιοχές:  

α) σ’ αυτές που αναφέρονται στον έλεγχο θεωρώντας τον ως βασικό στοιχείο της 
αυτοδιόρθωσης (Κούρκουλος 1996, 1997, Kourkoulos, Keyling 2001),  

β) σ’ αυτές που εντάσσονται περισσότερο στο γενικότερο πλαίσιο που αφορά στις 
μεταγνωστικές δεξιότητες και αντιμετωπίζουν τον έλεγχο ως χαρακτηριστικό της 
μεταγνώσης (Stillman & Galbraith 1998, Schoenfeld 1985a, 1987, 1992, Lester et al., 1989), 

γ) σ’ αυτές που θεωρούν τον έλεγχο ως στοιχείο της αυτορρύθμισης (Butler & Winne, 
1995, Mevarech & Kramarski, 1997, Kramarski & Mevarech, 2003, Kramarski & Mizrachi, 
2006, Kramarski & Gutman, 2006, Montague, 2007) και  

δ) και σ’ αυτές που αναφέρονται στον έλεγχο της λογικότητας των απαντήσεων 
(Wyndham & Säljö, 1997, McIntosh & Sparrow, 2004, Alajmi & Reys, 2007, Rubinstein, 
1985).  

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η αυτοδιόρθωση, όσο και η αυτορρύθμιση 
αποτελούν μεταγνωστικές λειτουργίες (Ματσαγγούρας 2000, σ. 102, Brown & Deloache, 
1992, σ. 194).   

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την έννοια του ελέγχου 
αναφερόμενοι σε έρευνες που έχουν ως τώρα διενεργηθεί. Εξάλλου, θα γίνει αναφορά και 
στη μαθηματική απόδειξη καθώς αποτελεί διαδικασία ελέγχου της ορθότητας μιας πρότασης.  

 
 
3.1.1 Ο έλεγχος ως δομικό στοιχείο της αυτοδιόρθωσης 
 
Οι Κούρκουλος και Τζανάκης (2000, σ. 265), αντιμετωπίζοντας τον έλεγχο ως στοιχείο 

της αυτοδιόρθωσης, θεωρούν ότι στις διαδικασίες ελέγχου συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες 
οι δραστηριότητες που συντελούνται μετά την υλοποίηση μιας μαθηματικής δραστηριότητας. 

Η αυτοδιόρθωση αποτελεί ιδιαίτερα γόνιμη και σημαντική δραστηριότητα που 
προκαλεί μάθηση και βελτίωση της κατανόησης (Pluvinage, 1983, Regnier, 1983). Κατά τη 
διάρκεια αυτοδιορθωτικών δραστηριοτήτων ο μαθητής συνδέει πληροφορίες από 
διαφορετικές γνωστικές περιοχές, τις αντιπαραβάλλει, εντοπίζει αντιφάσεις και απορρίπτει 
εσφαλμένες ιδέες (Κούρκουλος, 1998, σ. 80). 

Εξάλλου, η αυτοδιόρθωση αποτελεί μια βασική μεταγνωστική δεξιότητα, την οποία ο 
μαθητής θα πρέπει να αναπτύξει μέσα από συστηματική διδασκαλία, αφού η απόκτηση 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων α) καθιστά το μαθητή ικανό για αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση και 
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β) καλλιεργεί στο μαθητή μια θετική στάση προς τη γνώση (Ματσαγγούρας 2000, σ. 102). O 
Brown (1978) αναφέρει ότι οι βασικές δεξιότητες της μεταγνώσης περιλαμβάνουν την 
πρόγνωση των συνεπειών μιας πράξης ή γεγονότος, τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των 
πράξεων (“τα κατάφερα;”), την τροποποίηση μιας δραστηριότητας που συντελείται (“πώς τα 
πάω;”), τον έλεγχο της πραγματικότητας (“είναι αυτό λογικό;”), τις διορθωτικές παρεμβάσεις 
και διάφορες άλλες συμπεριφορές οι οποίες συντονίζουν και ελέγχουν τις προσπάθειες για 
μάθηση και λύση προβληματικών καταστάσεων (Brown & Deloache, 1983, σ. 194). Κατά τη 
διάρκεια επίλυσης μιας προβληματικής κατάστασης είναι απαραίτητο ο μαθητής να 
αυτοελέγχει και να αυτοαξιολογεί την υλοποίηση όσων σχεδιάστηκαν και στο τέλος να 
ελέγχει και να αξιολογεί το αποτέλεσμα της γνωστικής πορείας που ακολούθησε. Με τον 
τρόπο αυτό αυτοενισχύεται, καθώς ανατροφοδοτείται από τον έλεγχο που ο ίδιος 
πραγματοποιεί (Πασχάλης, 2000, σ. 67).  

Ο Κούρκουλος (1996), αναφερόμενος στην κατάστρωση εξισώσεων πρώτου βαθμού 
σε προβλήματα ποσοτήτων, επισημαίνει τους χώρους δυσκολιών που συναντούν οι μαθητές 
και περιγράφει σχήματα διδασκαλίας βασιζόμενος στα αποτελέσματα προγενέστερων 
πειραματικών διδασκαλιών. Οι χώροι δυσκολιών σε τέτοιου είδους προβλήματα, όπως 
προκύπτουν από τα αποτελέσματα προηγούμενης έρευνας με ερωτηματολόγιο 13  και 
συνεντεύξεων14 σε μαθητές Γ  ́Γυμνασίου αφορούσαν: 

 δυσκολίες στην αναπαράσταση των ποσοτήτων (και των σχέσεών τους) με τη χρήση 
αλγεβρικών συμβόλων 
 δυσκολίες στο χωρισμό του προβλήματος σε υποπροβλήματα 
 δυσκολίες σχετικές με τη σύλληψη των σχέσεων των ποσοτήτων που συμμετέχουν 
στα υποπροβλήματα. 
Κατόπιν, αναφέρονται τα αποτελέσματα πειραματικής διδασκαλίας που 

πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία το 1987-1988 και στην Ελλάδα το 1991-1992, τα οποία 
επιβεβαιώνουν τη σημασία που έχει η εκμάθηση της σωστής χρήσης των αλγεβρικών 
συμβόλων για την αναπαράσταση των σχέσεων μεταξύ ποσοτήτων. Στη συνέχεια ακολουθεί 
το διδακτικό σχήμα που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της πειραματικής διδασκαλίας που 
υλοποιήθηκε στην Ελλάδα σε μαθητές Γ  ́Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου σε δύο περιόδους. Στην 
πρώτη περίοδο (διάρκειας 7 ωρών) δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην κατανόηση του τύπου των 
δεδομένων και των σχέσεων που αναπαριστώνται με αλγεβρικά σύμβολα, καθώς και στη 
συνειδητοποίηση και απόρριψη των εσφαλμένων κανόνων αναπαράστασης και εκμάθησης 
των σωστών. Στη δεύτερη περίοδο (διάρκειας 4 ωρών) δόθηκε στους μαθητές  που συνέχιζαν 
να εμφανίζουν ελαττώματα αναπαράστασης ένα οργανωμένο σύστημα αυτοδιορθωτικών 
ελέγχων που περιελάμβανε τόσο ολικούς ελέγχους (δοκιμή λύσης του συστήματος, έλεγχος 
συμβατότητας της λύσης με τα δεδομένα του προβλήματος), όσο και μερικούς ελέγχους 

                                                
13 Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε προβλήματα που αναφέρονταν σε συνεχείς ποσότητες (χρόνος 
μήκος, μάζα κ.ά) και σε ποσότητες διακριτών αντικειμένων (μπίλιες, καραμέλες κ.ά.) για την επίλυση 
των οποίων απαιτούνταν η κατάστρωση απλών συστημάτων πρώτου βαθμού π.χ.  x+y=α και βx+δ=γy 
14  Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε μέρος του δείγματος (119 μαθητές από τους 354) 
προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση σε ό,τι αφορούσε τα ελαττώματα αναπαράστασης με 
αλγεβρικά σύμβολα. 
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(έλεγχο ορθού προσδιορισμού των ποσοτήτων και των αγνώστων, έλεγχο σύλληψης και 
αναπαράστασης των σχέσεων των ποσοτήτων στα υποπροβλήματα, καθώς και έλεγχο 
επάρκειας ισοτήτων για την επίλυση του συστήματος. 

Παρατηρούμε ότι ο συγγραφέας αντιμετωπίζει τον έλεγχο ως βασικό στοιχείο της 
αυτοδιορθωτικής δραστηριότητας των μαθητών και θεωρεί ότι αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο 
για τη στήριξη μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας στο θέμα της κατάστρωσης πρωτοβάθμιων 
εξισώσεων προβλημάτων που αναφέρονται σε ποσότητες, ενώ είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος για 
τους αδύνατους μαθητές. Εξάλλου, είναι αξιοσημείωτο ότι διαφοροποιεί τους ολικούς από 
τους μερικούς ελέγχους, τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία και των δύο για τη βελτίωση της 
επίδοσης των μαθητών στο συγκεκριμένο θέμα. 

Οι Κούρκουλος και Keyling (2001) καταδεικνύουν τη σημασία της αυτοδιόρθωσης 
στους αλγεβρικούς αλγόριθμους και επισημαίνουν το σπουδαίο ρόλο των μερικών ελέγχων 
στο πλαίσιο περιορισμένων περιοχών της άσκησης, ειδικά για τους μέσους και αδύνατους 
μαθητές. Στηριζόμενοι σε αυτή την επισήμανση, κατασκεύασαν ένα εκπαιδευτικό λογισμικό 
(“Arithm”) το οποίο διευκολύνει την αυτοδιορθωτική δραστηριότητα των μαθητών. Η 
λειτουργία του περιγράφεται ως εξής: “ο μαθητής γράφει στον υπολογιστή γραμμή προς 
γραμμή τη λύση της άσκησης, όπως θα έκανε στο τετράδιό του. Για κάθε γραμμή, το 
λογισμικό του δείχνει αν είναι σωστή ή όχι. Μετά, είναι ευθύνη του μαθητή να βρει και να 
διορθώσει το λάθος (ή τα λάθη) του.” Βέβαια, στην περίπτωση των μέσων ή αδύνατων 
μαθητών, η γραμμή ήταν ήδη αρκετά μεγάλη περιοχή, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να 
ρυθμίζει το λογισμικό έτσι, ώστε να παροτρύνονται οι μαθητές να υπολογίζουν ένα κομμάτι 
της γραμμής και να ανατροφοδοτούνται από το λογισμικό, το οποίο τους ενημέρωνε και στην 
περίπτωση που παραβιάζεται η προτεραιότητα των πράξεων. Μετά από επαρκή  εξάσκηση, 
το λογισμικό ρυθμίζεται έτσι, ώστε να παρέχει “φθίνουσα βοήθεια” ανάλογα με τις 
ικανότητες των μαθητών. Επίσης, παρέχει και κάποια στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τον 
εκπαιδευτικό, σχετικά με την εργασία των μαθητών. 

Προκειμένου να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα αυτού του λογισμικού στις 
δραστηριότητες αυτοδιόρθωσης, έγινε στατιστικός έλεγχος μεταξύ τριών πειραματικών 
ομάδων και τεσσάρων ομάδων ελέγχου με μαθητές Β΄ Γυμνασίου. Οι πειραματικές ομάδες 
διδάχτηκαν διαδικασίες αυτοδιόρθωσης με τη χρήση υπολογιστή (8-9 ώρες) ενώ οι ομάδες 
ελέγχου διδάχτηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο αριθμητική επαλήθευση και τοπικά κριτήρια 
ελέγχου, χωρίς τη χρήση υπολογιστή15 (4-6 ώρες). Η διδασκαλία (συνολικής διάρκειας 22 
ωρών) πραγματοποιήθηκε σε τρία επίπεδα: σε απλές εξισώσεις, σε εξισώσεις που περιείχαν 
παρενθέσεις με ακέραιους συντελεστές και σε εξισώσεις που περιείχαν κλάσματα, μέχρι και 
αθροίσματα στους αριθμητές. Πριν την έναρξη της διδακτικής παρέμβασης, καθώς και μετά 
την ολοκλήρωσή της, δόθηκε ερωτηματολόγιο σε όλους του μαθητές. Από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων του πρώτου ερωτηματολογίου φαίνεται ότι πειραματικές ομάδες και ομάδες 
ελέγχου είναι ισοδύναμες. Όμως η ανάλυση του δεύτερου ερωτηματολογίου δείχνει 

                                                
15 Οι εκπαιδευτικοί των ομάδων ελέγχου θεώρησαν ότι η επαλήθευση δεν είναι επαρκής για τους 
αδύνατους και μέσους μαθητές σε πιο σύνθετες εξισώσεις, καθώς είχε μεγάλη διάρκεια και οι ίδιοι 
αδυνατούν να προσφέρουν εξατομικευμένη βοήθεια στους μαθητές τους καθώς είναι μόνοι τους. Για 
τους λόγους αυτούς δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με αυτή τη διαδικασία.  
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σημαντική διαφοροποίηση των ποσοστών επιτυχίας των πειραματικών ομάδων και των 
ομάδων ελέγχου. Με βάση τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας επισημαίνεται ότι 
ο εντοπισμός των λαθών σχετίζεται με την ικανότητα των μαθητών να διασπούν τον 
αλγόριθμο σε μονάδες υπολογισμού που μπορούν να ελεγχθούν ανεξάρτητα. Οι μαθητές που 
δεν καταφέρνουν να το επιτύχουν είτε δεν έχουν κατανοήσει την προτεραιότητα των 
πράξεων, είτε χρειάζονται μεγαλύτερη εξάσκηση σε αυτοδιορθωτικές δραστηριότητες. Άλλοι 
παρουσιάζουν αδυναμία εντοπισμού των λαθών τους, ενώ δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα στη 
διάσπαση μιας αλγεβρικής έκφρασης σε μονάδες υπολογισμού που μπορούν να 
αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα. Ακόμη, παρατηρήθηκε  αλλαγή στη συμπεριφορά των 
μαθητών σε σχέση με την αυτοδιόρθωση που αφορά στην αναγνώριση της χρησιμότητας των 
κριτηρίων ελέγχου και των διαδικασιών αυτοδιόρθωσης και στην αναζήτησή τους  στο 
πλαίσιο της συνήθους διδασκαλίας θεμάτων που διδάχτηκαν μετά το πέρας της πειραματικής 
εργασίας. 

Παρατηρούμε ότι ο έλεγχος αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο κομμάτι της 
αυτοδιορθωτικής δραστηριότητας και τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία του για την αύξηση της 
επιτυχίας των μαθητών. Επίσης, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ μερικών και ολικών ελέγχων και 
τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία τους για το σύνολο της μαθηματικής δραστηριότητας. 
Εξάλλου, επισημαίνεται η επίδραση στη γενική στάση των μαθητών απέναντι στις 
διαδικασίες αυτοδιόρθωσης, οι οποίοι όχι μόνο αναγνωρίζουν τη σημασία τους, αλλά 
αναζητούν ανάλογα κριτήρια και σε άλλες μαθηματικές δραστηριότητες.  

Ο Κούρκουλος (1997), επισημαίνοντας τον ουσιαστικό ρόλο της αυτοδιόρθωσης και 
των κριτηρίων ελέγχου, αναφέρεται στη δοκιμή των εξισώσεων πρώτου βαθμού (επαλήθευση 
της ισότητας από τη λύση που βρέθηκε), καθώς και στη δοκιμή στους μετασχηματισμούς 
ταυτοτήτων (αντικατάσταση των μεταβλητών από αριθμητικές τιμές), αναλύοντας βασικά 
στοιχεία για την εφαρμογή τους. Έτσι, όσον αφορά στη δοκιμή των πρωτοβάθμιων 
εξισώσεων, επισημαίνει τη σημασία της λύσης και στις ενδιάμεσες γραμμές της άσκησης, 
προκειμένου να εντοπιστεί μια γραμμή που περιέχει σφάλμα, καθώς και τη δυσκολία 
εφαρμογής της δοκιμής σε περίπτωση που η λύση που βρίσκει ο μαθητής είναι κλάσμα. 
Επίσης, τονίζει ότι η δοκιμή δεν επαρκεί ως κριτήριο ελέγχου, αλλά πρέπει ο μαθητής να 
διαθέτει κριτήρια ελέγχου για τα επιμέρους σημεία της λύσης της εξίσωσης (αλλαγή μέλους 
σε προσθετέους, αναγωγή όμοιων όρων, ανάπτυξη παρενθέσεων, απαλοιφή παρονομαστών, 
πράξεις θετικών και αρνητικών αριθμών), καθώς και εξάσκηση ώστε να αποκτήσουν 
ευχέρεια στη χρήση τους. Όσον αφορά στη δοκιμή των μετασχηματισμών ταυτοτήτων, 
αναφέρει ότι μόνο μια αριθμητική δοκιμή αποτελεί μερικό κριτήριο ελέγχου, ενώ η 
αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από διευκρινίσεις, όπως ποιοι είναι καλοί αριθμοί και 
ποιοι όχι για να αντικαταστήσουν τις μεταβλητές, η δυνατότητα αντικατάστασης 
διαφορετικών μεταβλητών με την ίδια αριθμητική τιμή, πλήθος δοκιμών για να είμαστε 
βέβαιοι ότι ο μετασχηματισμός μιας πολυωνυμικής παράστασης σε μια άλλη είναι σωστός. 
Επίσης, τονίζει ότι είναι απαραίτητο οι μαθητές να διαθέτουν τοπικά κριτήρια16  για τον 
έλεγχο των επιμέρους σημείων της άσκησης. Ο συγγραφέας τονίζει ιδιαίτερα το ρόλο της 

                                                
16 Κριτήρια ελέγχου που αφορούν επιμέρους και περιορισμένα σημεία της επεξεργασίας της άσκησης. 
(Κούρκουλος, 1997, σ. 58)  
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“υποβοηθούμενης αυτοδιόρθωσης”, δηλαδή του εντοπισμού της γραμμής ή της περιοχής που 
υπάρχει το λάθος, είτε από τον εκπαιδευτικό είτε από ένα κατάλληλο λογισμικό (βλ. σχετικά 
την επόμενη έρευνα). Αναφέρονται δύο πειραματικές εργασίες, με υποβοηθούμενη 
αυτοδιόρθωση σε μαθητές Α  ́και Β  ́Γυμνασίου. Η πρώτη διενεργήθηκε το 1993-1994 κατά 
την οποία οι μαθητές ενός τμήματος Α  ́ Γυμνασίου και δύο τμημάτων Γ  ́ Γυμνασίου 
χωρίστηκαν σε ομάδες 4-7 ατόμων, σε καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχούσε ένας διδάσκων, 
ενώ ένα τμήμα της Α  ́ Γυμνασίου εργαζόταν ενιαία με τη βοήθεια δύο διδασκόντων. Οι 
μαθητές της Α  ́Γυμνασίου εργάστηκαν με την υποβοηθούμενη αυτοδιόρθωση στο θέμα της 
προτεραιότητας των πράξεων, στις πράξεις και παραστάσεις των κλασμάτων, στα 
προβλήματα των ανάλογων ποσών και ποσοστών. Οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου εργάστηκαν 
πάνω στις παραστάσεις με θετικές και αρνητικές δυνάμεις, στην επίλυση εξισώσεων και 
ανισώσεων και στην κατάστρωση εξισώσεων από προβλήματα. Κατά τη διδακτική 
παρέμβαση (διάρκειας 3 μηνών) ο διδάσκων αρχικά καθόριζε τις περιοχές όπου οι μαθητές 
έπρεπε να αναζητήσουν τα λάθη τους και εισήγαγε πληροφορίες και κριτήρια ελέγχου στο 
εξεταζόμενο θέμα. Μετά το πέρας της διδασκαλίας δόθηκε ερωτηματολόγιο στις 
πειραματικές ομάδες καθώς και σε ομάδες ελέγχου και φάνηκε ότι η διαφορά στην επίδοσή 
τους ήταν στατιστικά σημαντική, ενώ πριν την έναρξη της πειραματικής διδασκαλίας 
πειραματικές ομάδες και ομάδες ελέγχου ήταν ισοδύναμες, όπως φάνηκε από τα 
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που δόθηκε. Επίσης, μεταξύ των πειραματικών ομάδων, 
καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάζουν τα τμήματα που δούλεψαν με την πρώτη μορφή 
αυτοδιόρθωσης.  

 
ΣΥΝΟΨΗ: Στις έρευνες που παρουσιάστηκαν διαπιστώνουμε ότι ο έλεγχος 

αντιμετωπίζεται ως στοιχείο της αυτοδιορθωτικής δραστηριότητας και αναδεικνύεται η 
σημασία του για τη βελτίωση της μάθησης και της κατανόησης. 

 
 
3.1.2 Ο έλεγχος ως δομικό στοιχείο της μεταγνώσης 
 
Η μεταγνώση αναφέρεται στη συνειδητή γνώση του ατόμου σχετικά με τις γνωστικές 

του λειτουργίες και την πορεία που ακολουθεί η σκέψη του. Συγκεκριμένα αναφέρεται στη 
γνώση του ατόμου για τις γνώσεις ή τις πληροφορίες που κατέχει το ίδιο, στη γνώση της 
στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει για να επιτύχει τους μαθησιακούς του στόχους και 
στο τι σκέφτεται ή αισθάνεται το άτομο την ώρα που ασχολείται με την επίλυση μιας 
προβληματικής κατάστασης (Πασχάλης, 2000, σ. 61). Σύμφωνα με το Flavell “η μεταγνώση 
αναφέρεται στη γνώση κάποιου για τις γνωστικές του λειτουργίες και τα προϊόντα τους ή 
οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές…η μεταγνώση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στον ενεργητικό 
έλεγχο και στη συνακόλουθη ρύθμιση και οργάνωση αυτών των λειτουργιών σε σχέση με 
γνωστικά αντικείμενα πάνω στα οποία στηρίζονται, συνήθως προς όφελος κάποιου 
συγκεκριμένου, αντικειμενικού σκοπού (Flavell, 1976, σ. 232).  

Οι βασικές δεξιότητες της μεταγνώσης, σύμφωνα με τον Brown (1978), 
περιλαμβάνουν την πρόγνωση των συνεπειών μιας πράξης ή γεγονότος, τον έλεγχο των 
αποτελεσμάτων των πράξεων (τα κατάφερα;), την τροποποίηση μιας δραστηριότητας που 
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συντελείται (πώς τα πάω;), τον έλεγχο της πραγματικότητας (είναι αυτό λογικό;) και 
διάφορες άλλες συμπεριφορές οι οποίες συντονίζουν και ελέγχουν τις προσπάθειες για 
μάθηση και λύση προβληματικών καταστάσεων. Παράλληλα, επισημαίνει τα θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά της μεταγνώσης, την αυτοεξέταση και την αυτορρύθμιση (όπ. αναφ. στο 
Brown & Deloache, 1983, σ.σ. 194).  

Ο ρόλος της μεταγνώσης είναι καθοριστικός στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας 
και η ενσωμάτωση διδακτικών πρακτικών στην καθημερινή διδακτική πραγματικότητα 
επισημαίνεται από πολλούς ερευνητές. Η κατοχή μεταγνωστικών δεξιοτήτων συνεισφέρει 
στην αποτελεσματική μάθηση μέσα από την αυτενέργεια του μαθητή, συμβάλλει στην 
αυτομόρφωσή του και στην αυτοβελτίωσή του. Η προσέγγιση και επίλυση προβληματικών 
καταστάσεων γίνεται αποτελεσματικότερη μέσα από την κατοχή και εφαρμογή των 
μεταγνωστικών χαρακτηριστικών του μαθητή (Πασχάλης, 2000, Τριλιανός, 1992, Brown & 
Deloache, 1992, Stillman & Galbraith, 1998, Schoenfeld, 1985a, 1987, 1992, Lester et al., 
1989). 

Ο Schoenfeld  (1992) συμπεριλαμβάνει τις διαδικασίες αυτορρύθμισης και ελέγχου 
στις βασικές δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων και τις εντάσσει στο γενικότερο πλαίσιο 
της μεταγνώσης. Αναφερόμενος σε ευρήματα παλαιότερων ερευνών καταδεικνύει τη 
σημαντικότητα αυτών των διαδικασιών, αλλά συνάμα την πολυπλοκότητά τους σε ό,τι αφορά 
την ανάπτυξή τους καθώς συχνά απαιτούν τροποποίηση της συμπεριφοράς ή ακατάλληλων 
συμπεριφορών ελέγχου που είχαν αναπτυχθεί από προηγούμενη διδασκαλία. Η ανάπτυξη 
συμπεριφορών ελέγχου αποκτάται συχνά μακροπρόθεσμα και απαιτεί προσοχή τόσο σε 
γνωστικές, όσο και σε μεταγνωστικές διαδικασίες. 

Οι Stillman και Galbraith (1998) διενήργησαν έρευνα προκειμένου να διερευνήσουν 
την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εστιάζοντας 
τόσο στη μαθηματική διαδικασία, όσο και στις γνωστικές και μεταγνωστικές δραστηριότητες 
που οδηγούν σε αυτή τη διαδικασία. Το πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν για να μελετήσουν 
την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων περιλαμβάνει  τέσσερις κατηγορίες δραστηριοτήτων 
που εμπεριέχονται σε μια μαθηματική δραστηριότητα: προσανατολισμός, οργάνωση, εκτέλεση 
και επαλήθευση. Το πλαίσιο αυτό επιλέχθηκε καθώς έχει ως αφετηρία τον προσδιορισμό των 
σημείων κλειδιών όπου οι μεταγνωστικές αποφάσεις πιθανόν επηρεάζουν τη γνωστική 
δράση. Μεθοδολογικά χρησιμοποιήθηκαν χάρτες απαντήσεων 17  για την ανάλυση και 
κατηγοριοποίηση των γραπτών απαντήσεων που έδωσαν ατομικά οι μαθητές ενώ έγιναν και 
συνεντεύξεις για την αποκάλυψη μεταγνωστικών γνώσεων, στρατηγικών, αποφάσεων. Με 
βάση τα πορίσματα της έρευνας φαίνεται ότι οι μεταγνωστικές δραστηριότητες εμπεριέχονται 
σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήματος. Κατά μέσον όρο, 
περισσότερος χρόνος αναλώθηκε στη διαδικασία του προσανατολισμού και της εκτέλεσης σε 
σχέση με τις διαδικασίες της οργάνωσης και της επαλήθευσης. Παρόλα αυτά όμως, τρεις 
ομάδες με την καλύτερη επίδοση χρησιμοποίησαν 35% λιγότερο χρόνο στον 
προσανατολισμό. Η επιτυχία συνδυάστηκε με μια τάση να χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός 
διαδικασιών οργάνωσης, ρύθμισης των δραστηριοτήτων εκτέλεσης, ιδιαίτερα ελέγχοντας την 
                                                
17 Πρόκειται για χάρτες όπου φαίνεται αναλυτικά η πορεία που ακολούθησε ο μαθητής, βήμα προς 
βήμα, προκειμένου να επιλύσει ένα πρόβλημα. 
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πρόοδο τοπικών και ολικών σχεδίων και επαλήθευσης, ειδικά αποτίμηση της εκτίμησης, 
όπως αποτίμηση της ακρίβειας της εκτέλεσης, συσχέτιση των μερικών και τελικών 
αποτελεσμάτων με τα μερικά σχέδια και τις συνθήκες του προβλήματος. Εξάλλου, οι ομάδες 
με τη μεγαλύτερη επιτυχία χρησιμοποίησαν μιάμιση φορά περισσότερο τις διαδικασίες 
επαλήθευσης καθ’ όλη τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος. Κλείνοντας, προτείνουν την 
ενσωμάτωση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων στις διδακτικές πρακτικές, καθώς και την 
ενθάρρυνση των μαθητών να επιστρατεύουν όλες τις διαθέσιμες γνωστικές και 
μεταγνωστικές πηγές τους.    

Οι Lester et al. (1989) μελέτησαν το ρόλο της μεταγνώσης (γνώση και έλεγχος της 
γνώσης) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσα από διδακτική παρέμβαση στο 7ο επίπεδο. 
Μετά από επισκόπηση των αποτελεσμάτων, φαίνεται μια δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ 
των διαδικασιών ελέγχου και των γνωστικών διαδικασιών με την κατανόηση μαθηματικών 
εννοιών. Επίσης, επισημαίνεται η δυσκολία στην  εκμάθηση τέτοιων διαδικασιών, οι οποίες  
όμως θα πρέπει να ενισχύονται προκειμένου να αναπτυχθούν.  

Ο Schoenfeld  (1985a, 1987) πραγματοποίησε σειρά μαθημάτων σε φοιτητές θέτοντας 
ως βασικό στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων ελέγχου με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση 
στην επιτυχία επίλυσης προβλημάτων. Αρχικά έκανε παρατήρηση στη συμπεριφορά των 
φοιτητών, καθώς και μαθηματικών, κατά τη διάρκεια επίλυσης άγνωστου προβλήματος 
συνάγοντας το συμπέρασμα ότι οι μαθηματικοί μπορούν να επιστρατεύονται γνωστικές 
διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου κατά την επίλυση του προβλήματος, ενώ οι φοιτητές δεν 
είναι σε θέση να επιλύουν τέτοιου είδους προβλήματα. Κατόπιν πραγματοποίησε διδακτική 
παρέμβαση στους φοιτητές προκειμένου να αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων 
ανάλογες με αυτές των μαθηματικών. Μετά το τέλος της παρέμβασης, οι φοιτητές ήταν σε 
θέση να λύνουν άγνωστα προβλήματα σε επίπεδο όμως κατώτερο απ’ αυτό των ειδικών, 
γεγονός που αποδόθηκε στην έλλειψη προηγούμενης γνώσης. Παρ’ όλ’ αυτά η ικανότητα της 
αυτορρύθμισης αύξησε σημαντικά την επιτυχία τους στην επίλυση προβλημάτων.  

 
ΣΥΝΟΨΗ: Παρατηρούμε ότι στις έρευνες που προαναφέρθηκαν ο έλεγχος αποτελεί 

θεμελιώδες στοιχείο της μεταγνώσης, καταδεικνύεται η βαρύνουσα σημασία του για την 
κατανόηση μαθηματικών εννοιών (Lester et al., 1989) και για την ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων (Schoenfeld, 1985a, 1987, 1992, Stillman & Galbraith, 1998). Ωστόσο, δεν 
υπάρχει ουσιαστική και εκτεταμένη ανάλυση της διαδικασίας ελέγχου που απέκτησαν τα 
υποκείμενα, ώστε να φωτιστούν όλες οι πλευρές του και να αποσαφηνιστούν τα βασικά 
χαρακτηριστικά του. 

 
 
3.1.3 Ο έλεγχος ως δομικό στοιχείο της αυτορρύθμισης 
 
Μια ανασκόπηση στη βιβλιογραφία δείχνει ότι οι περισσότερες παιδαγωγικές μέθοδοι 

δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης18 (Butler & Winne, 1995, 
Kramarski & Mevarech, 2003, Mevarech & Kramarski, 1997, Kramarski & Mizrachi, 2006) 
                                                
18 Πρόκειται για τη μετάφραση του όρου SRL (Self-regulated learning). 



 
103 

και θεωρούν ότι σχετίζεται με την ακαδημαϊκή επίδοση (Shoenfeld, 1992, Kramarski & 
Gutman, 2006). H Montague (2007, p. 75) θεωρεί ότι η αυτορρύθμιση είναι μια 
μεταγνωστική λειτουργία, απαραίτητη για την ακαδημαϊκή επιτυχία.  

H αυτορρύθμιση είναι κύριο συστατικό της μαθηματικής εκπαίδευσης και σημαντικό 
χαρακτηριστικό της αποτελεσματικής μάθησης στα Μαθηματικά (De Corte et.al, 2000, 
p.721). H Pisa (Programme for International Students Assessment 19 ), περιγράφει την 
αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ως ένα είδος δραστηριοτήτων για την επίλυση προβλημάτων που 
περιλαμβάνει τρεις φάσεις: α) την ανάλυση του προβλήματος και την οριοθέτηση στόχων β) 
τη σκέψη των στρατηγικών και την επιλογή της πιο κατάλληλης στρατηγικής για την επίλυση 
του προβλήματος και γ) τον έλεγχο των συμπεριφορών, γνώσεων και κινήτρων. O Pintrich 
(2000b, p. 453) ορίζει την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση ως “μια δημιουργική, εποικοδομητική 
διαδικασία όπου οι μαθητές θέτουν στόχους για τη μάθησή τους και στη συνέχεια 
προσπαθούν να καθοδηγήσουν, να ρυθμίσουν και να ελέγξουν τις γνώσεις τους, τα κίνητρά 
τους και τη συμπεριφορά τους καθοδηγούμενη από τους στόχους που έχουν θέσει και από τα 
γνωστικά χαρακτηριστικά του συγκείμενου”.  

Οι Mevarech & Kramarski (1997, όπ. αναφ. στο Kramarski & Mizrachi, 2006, p. 219) 
υποστηρίζουν ότι για να εμπλακούν οι μαθητές στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση πρέπει να 
δώσουμε μεταγνωστική καθοδήγηση η οποία εστιάζει σε ερωτήσεις που κάνουν οι ίδιοι οι 
μαθητές πάνω στο πρόβλημα: α) σχετικά με την κατανόηση του προβλήματος π.χ. “σε τι 
αναφέρεται όλο αυτό το πρόβλημα;” β) σχετικά με την οικοδόμηση συνδέσεων μεταξύ 
προηγούμενης και νέας γνώσης  π.χ. “ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ αυτού 
του προβλήματος και άλλων που έχω λύσει παλιότερα;” γ) σχετικά με τη χρήση κατάλληλων 
στρατηγικών π.χ. “ποιες είναι οι κατάλληλες στρατηγικές/τακτικές/αρχές για να λύσω αυτό 
το πρόβλημα;” και δ) σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τη λύση π.χ. “τι 
έκανα λάθος εδώ;”, “είναι λογική η λύση;”.   

Η Montague (2006) ισχυρίζεται ότι η αυτορρύθμιση βοηθά τους μαθητές να μάθουν να 
διαβάσουν, να αξιολογούν και να επαληθεύουν τα προβλήματα χρησιμοποιώντας διαδικασίες 
όπως αυτοκαθοδήγηση, ερωτήσεις που θέτουν οι ίδιοι στον εαυτό τους και αυτοέλεγχο. Η 
αυτορρύθμιση βελτιώνει τη μάθηση καθώς βοηθά τους μαθητές να ελέγχουν τις ενέργειές 
τους (Montague, 2007, p. 76). 

Οι Kramarski & Mizrachi (2006) μελέτησαν τις επιδράσεις μιας online συζήτησης 
μεταξύ των μαθητών με μεταγνωστική καθοδήγηση στο μαθηματικό εγγραμματισμό και στην 
αυτορρυθμιζόμενη μάθηση σε 86 Ισραηλινούς μαθητές 7ου επιπέδου. Οι μαθητές χωρίστηκαν 
σε τέσσερις ομάδες καθεμιά από τις οποίες δέχτηκε διαφορετικού τύπου διδασκαλία σχετικά 
με την επίλυση προβλημάτων για 4 εβδομάδες. Η πρώτη ομάδα δέχτηκε διδασκαλία με online 
συζήτηση και μεταγνωστική καθοδήγηση, η δεύτερη με online συζήτηση χωρίς 
μεταγνωστική καθοδήγηση, η τρίτη με παραδοσιακή διδασκαλία και μεταγνωστική 
καθοδήγηση και η τέταρτη με παραδοσιακή διδασκαλία χωρίς μεταγνωστική καθοδήγηση. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μαθητές που δέχτηκαν διδασκαλία με online 

                                                
19 Πρόκειται για ένα διεθνή οργανισμό που αξιολογεί την επίδοση των μαθητών σε όλες τις χώρες σε 
διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 
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συζήτηση και μεταγνωστική καθοδήγηση είχαν πολύ καλύτερη επίδοση σε σχέση με τους 
υπόλοιπους μαθητές και βελτιώθηκε σημαντικά η ικανότητά τους για αυτορρυθμιζόμενη 
μάθηση. Επίσης, κατέληξαν στο ότι η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση μπορεί να διδαχτεί.  

 
ΣΥΝΟΨΗ: Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο έλεγχος, τόσο κατά τη διάρκεια μιας μαθητικής 

δραστηριότητας, όσο και μετά την ολοκλήρωσή της αποτελεί στοιχείο της αυτορρύθμισης, 
μιας μεταγνωστικής λειτουργίας που συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της μάθησης.  
 

 
3.1.4 Έλεγχος της λογικότητας μιας απάντησης και αίσθηση του αριθμού 
 
Η ικανότητα να ελέγχεις τη λογικότητα μιας απάντησης έχει αξιολογηθεί σημαντικά 

από τη μαθηματική κοινότητα καθώς συμβάλλει στον έλεγχο των υπολογισμών, των 
αποτελεσμάτων και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και χρησιμοποιείται στην 
καθημερινή ζωή όπως π.χ. ο έλεγχος της λογικότητας του συνολικού λογαριασμού σε ένα 
εστιατόριο ή ένα πολυκατάστημα (Alajmi & Reys, 2007, p. 77). Ωστόσο, ο έλεγχος της 
λογικότητας μιας απάντησης αποτελεί χαρακτηριστικό της αίσθησης των αριθμών (Yang, 
2003, p. 115, NCTM, 2000, p. 32).  

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία δύο είναι τα βασικά κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λογικότητας μιας απάντησης: α) η σχέση των αριθμών 
και η επίδραση των πράξεων και β) η πρακτικότητα της απάντησης (McIntosh & Sparrow, 
2004).  

Σύμφωνα με το πρώτο κριτήριο η γενική θεώρηση του μεγέθους των αριθμών και το 
πώς σχετίζονται μεταξύ τους αλλά και η επίδραση των πράξεων (ακεραίων, δεκαδικών, 
κλασμάτων) παρέχουν ιδέες για τα όρια μιας λογικής απάντησης. Για παράδειγμα, 
κατανοώντας το μέγεθος των δεκαδικών και την επίδραση του πολλαπλασιασμού οι μαθητές 
μπορούν να καταλάβουν ότι η απάντηση 29.135 για τον πολλαπλασιασμό 536,6 επί 0,545 δεν 
είναι λογική αφού πολλαπλασιάζοντας με 0,545 θα είναι περίπου το μισό του 536,6 (Alajmi 
& Reys, 2007, p. 78).  

Το δεύτερο κριτήριο, η πρακτικότητα της απάντησης, εστιάζει στη σχέση μεταξύ της 
απάντησης και των δεδομένων στον πραγματικό κόσμο. Μια απάντηση είναι λογική αν έχει 
νόημα στον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα μια απάντηση 5,30€ ως το εβδομαδιαίο 
κόστος διατροφής μιας τετραμελούς οικογένειας δεν είναι λογική (Alajmi & Reys, 2007, p. 
79). Ένας μαθητής που αναγνωρίζει ότι μια τέτοια απάντηση δεν είναι λογική προβαίνει στον 
έλεγχο των υπολογισμών που έχει κάνει για να διορθώσει το λάθος του. Ένα άλλο 
παράδειγμα είναι η παραγωγή ενός ακατάλληλου αριθμού για το συγκείμενο όπως το 25,5 ως 
ο αριθμός των ατόμων σε ένα πάρτυ (Greenes et.al. 1993). 

Εξάλλου, η αυτορρύθμιση αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της αίσθησης των 
αριθμών (Resnic, 1989, βλ.ενότητα 2.3.3) και συνεπώς κατ’ επέκταση μπορούμε να πούμε ότι 
ο έλεγχος, ως στοιχείο της αυτορρύθμισης, σχετίζεται με την αίσθηση του αριθμού.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι τόσο η έννοια της εκτίμησης, όσο και η 
έννοια του ελέγχου βρίσκονται σε στενή σχέση με την αίσθηση του αριθμού. Για παράδειγμα 
με την εφαρμογή απλών κριτηρίων διάταξης που αποτελούν κριτήρια εκτίμησης (βλ. ενότητα 
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5.3.1) αντιλαμβανόμαστε την επίδραση των πράξεων πάνω στα αριθμητικά δεδομένα και 
επομένως μπορούμε να ελέγξουμε τη λογικότητα του αποτελέσματος. 

Σε ότι αφορά τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν στον έλεγχο της 
λογικότητας των απαντήσεων, μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.  

Οι Alajmi & Reys (2007) μελέτησαν τις απόψεις των καθηγητών Μαθηματικών για τη 
σημαντικότητα των λογικών απαντήσεων και τον τρόπο που εισάγουν την έννοια αυτή στις 
τάξεις τους. Το δείγμα τους αποτέλεσαν 13 μαθηματικοί 8ου επιπέδου στο Κουβέιτ στους 
οποίους πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με ερωτήματα που εστίαζαν στα εξής σημεία: α) στη 
σημασία των λογικών απαντήσεων, β) στους τρόπους που αποφασίζουν για το αν μια 
απάντηση είναι λογική και γ) στο πώς αξιολογούν αυτή την έννοια. Επιπλέον, ζητήθηκε απ’ 
αυτούς να αξιολογήσουν τις απαντήσεις των μαθητών τους σε ένα τεστ στο οποίο οι μαθητές 
καλούνταν να δώσουν μια λογική απάντηση. Για παράδειγμα οι μαθητές καλούνταν να 
βάλουν υποδιαστολή στο αποτέλεσμα μιας πράξης για να είναι λογική η απάντηση, να 
δώσουν εξήγηση για την επιλογή τους και οι καθηγητές έπρεπε να αξιολογήσουν τις 
απαντήσεις των μαθητών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μαθηματικοί 
θεωρούσαν ότι μια απάντηση έπρεπε να είναι ακριβής για να είναι λογική. Κανένας απ’ 
αυτούς δεν αναφέρει ότι δίνει σημασία στην έννοια της λογικότητας των απαντήσεων κατά 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας καθώς δεν περιέχεται στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις των μαθητών τους δίνουν μεγαλύτερη 
βαρύτητα σε στάνταρ διαδικασίες και κανόνες για την επίλυση των προβλημάτων παρά στη 
λογικότητα της απάντησης.   

Οι Wyndham & Säljö (1997) πραγματοποίησαν έρευνα σε μαθητές 10-12 ετών 
προκειμένου να μελετήσουν τη δυνατότητα βελτίωσης της παραγωγής ρεαλιστικών – 
λογικών απαντήσεων σε προβλήματα. Ένα πρόβλημα εκτίμησης αποστάσεων, με δύο 
ερωτήματα, δόθηκε σε 8 ομάδες τριών μαθητών οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη βοήθεια ενός 
ερευνητή για να το επιλύσουν προκειμένου να αναπτυχθεί μια γενική συζήτηση για το πώς 
υπολογίζουμε αποστάσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες 
συνεργάζονταν για να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη μέτρηση αποστάσεων και 
να κάνουν διακρίσεις μεταξύ εναλλακτικών επιλογών όταν π.χ. πρόκειται για την απόσταση 
μεταξύ δύο χωριών όπως φαίνεται από τις πινακίδες δρόμου και όταν πρόκειται για την 
κοντινότερη απόσταση μεταξύ τους. Έτσι, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας οι 
συγγραφείς ισχυρίζονται ότι ένα συνεργατικό μοντέλο μάθησης μπορεί να βελτιώσει την 
ικανότητα των μαθητών να δίνουν ρεαλιστικές – λογικές απαντήσεις.  

Επίσης, ο Rubinstein (1985, βλ. και ενότητα 2.4.5.1) χωρίς να είναι αυτό το κύριο 
αντικείμενο της έρευνας του έδωσε τεστ με 64 ερωτήματα σε 309 μαθητές 8ου επιπέδου 
προκειμένου να μελετήσει την ικανότητα εκτίμησης υπολογισμών και τη σχέση της με άλλες 
μαθηματικές ικανότητες. Από τα 64 ερωτήματα τα 16 αναφέρονταν σε αξιολόγηση λογικών 
απαντήσεων. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα έπρεπε να αποφασίσουν αν μια απάντηση που 
φαινόταν στην οθόνη σε ένα κομπιουτεράκι ήταν λογική ή όχι. Για παράδειγμα το 
κομπιουτεράκι έδειχνε ως απάντηση 1694 στο γινόμενο 324·6 και οι μαθητές έπρεπε να 
επιλέξουν: α) είναι σωστό, β) είναι λάθος ή γ) δεν ξέρω. Ως σωστή εκλαμβανόταν η 
απάντηση που ήταν μέσα σε ένα αποδεκτό διάστημα απαντήσεων το οποίο καθόρισε μια 
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ομάδα μαθηματικών με βάση τις συνήθεις διαδικασίες εκτίμησης του αποτελέσματος. Ο 
μέσος όρος της επίδοσης των μαθητών στη συγκεκριμένη ομάδα των 16 ερωτημάτων είναι 
9,75 και η τυπική απόκλιση 2,62. Ο συγγραφέας αναλύει συνολικά την επίδοση στο τεστ (και 
στα 64 ερωτήματα) και δεν παραθέτει εκτενέστερη ανάλυση σε ό,τι αφορά την επίδοση των 
μαθητών στη συγκεκριμένη περιοχή.  

 
ΣΥΝΟΨΗ: Οι παραπάνω έρευνες, ενώ εστιάζουν στη λογικότητα μιας απάντησης, 

είναι πολύ διαφορετικές ως προς το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία τους. Ωστόσο, σύμφωνα 
με αυτές διαπιστώνουμε έλλειψη σε διδακτικό επίπεδο ως προς τη λογικότητα μιας 
απάντησης, ενώ σύμφωνα με τους Wyndham & Säljö (1997) είναι δυνατή η βελτίωση των 
μαθητών μέσα από κατάλληλη διδακτική προσέγγιση.  

 
 
3.1.5 Έλεγχος και μαθηματική απόδειξη 
 
  Προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το πεδίο γύρω από την έννοια του ελέγχου, 

θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις διαδικασίες ελέγχου εμπίπτει και η μαθηματική απόδειξη, η 
οποία αναφέρεται στον έλεγχο της ορθότητας μιας πρότασης. Η απόδειξη έχει ως στόχο την 
επαλήθευση, την εξακρίβωση της αλήθειας μιας πρότασης (Bell 1976, de Villiers 1990, 1999, 
Hanna & Jahnke 1996). 

Η διαδικασία της απόδειξης είναι σύνθετη και περιλαμβάνει  προσδιορισμό των 
υποθέσεων, απομόνωση δοσμένων ιδιοτήτων και δομών και οργάνωση λογικών 
επιχειρημάτων (Ηealy & Hoyles, 2000, p. 396). 

Ο Balacheff (1987, 1988a, 1988b) προσδιόρισε τρία επίπεδα της μαθηματικής 
απόδειξης, με βάση τη φύση των εννοιών που διαπραγματεύονται, το σχηματισμό τους και 
την εγκυρότητά τους. Πρόκειται για α) τις πραγματικές αποδείξεις, β) τις διανοητικές 
αποδείξεις, και γ) την απόδειξη που στηρίζεται στον απαγωγικό συλλογισμό. 

α) Το χαμηλότερο επίπεδο είναι οι πραγματικές αποδείξεις οι οποίες εμπεριέχουν δύο 
τύπους αποδείξεων: τον απλοϊκό εμπειρισμό, με τη βαρύτητα ενδείξεων από ένα αριθμό 
περιπτώσεων και τον αποφασιστικό πειραματισμό, με τον έλεγχο της ισχύος σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση20 (1988a, p. 217).  

β) Το μεσαίο επίπεδο είναι οι  διανοητικές αποδείξεις και περιλαμβάνει αυτές που δεν 
συνεπάγονται δράση, αλλά στηρίζονται στις ιδιότητες και στην αναζήτηση σχέσεων μεταξύ 
τους και εμπεριέχουν δύο τύπους αποδείξεων: επαλήθευση μιας πρότασης με αναφορά σε ένα 
γενικό (generic) παράδειγμα και το συλλογιστικό πειραματισμό, ο οποίος είναι ανεξάρτητος 
από παραδείγματα21 (1988a, p. 217).  

                                                
20 Για παράδειγμα για την απόδειξη της πρότασης “ο αριθμός των διαγωνίων ενός πολύγωνου είναι 

2
)3(  nn

 κάποιος μπορεί να κάνει τον έλεγχο για ένα εικοσάγωνο και να επεκτείνει την ισχύ της 

πρότασης για όλες τις περιπτώσεις (αποφασιστικός πειραματισμός).  
21 Στο προηγούμενο παράδειγμα η εξήγηση γιατί κάθε κορυφή έχει n-3 διαγώνιους και γιατί το  n·(n-3) 
διαιρείται με το 2 προέρχεται από το συλλογιστικό πειραματισμό.  



 
107 

γ) Το πιο αναπτυγμένο επίπεδο είναι η απόδειξη που στηρίζεται στον απαγωγικό 
συλλογισμό και απαιτεί συγκεκριμένο πλαίσιο γνώσεων το οποίο πρέπει να οργανωθεί σε μια 
θεωρία και να αναγνωριστεί, όπως η εγκυρότητα των ορισμών, θεωρημάτων και αφαιρετικών 
κανόνων (1987, p. 30).  

Οι Τζανάκης και Κούρκουλος (2000β) αναφέρουν ότι κατά τη διαδικασία τεκμηρίωσης 
μιας πρότασης χρησιμοποιούνται συλλογιστικές διαδικασίες που μπορεί να χωριστούν σε 
απαγωγικούς, επαγωγικούς και αναλογικούς συλλογισμούς. Οι αναλογικοί συλλογισμοί 
σχετίζονται κυρίως με ανακαλυπτικές ενέργειες (βασίζονται σε αναλογίες μεταξύ της δομής 
διαφορετικών συλλογών αντικειμένων), οι απαγωγικοί κυρίως με την τεκμηρίωση προτάσεων 
(αποτελούν τη μέθοδο λογικής απόδειξης), ενώ οι επαγωγικοί φαίνεται να παίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο τόσο στις ανακαλυπτικές διαδικασίες, όσο και στη διαδικασία τεκμηρίωσης 
και αποδοχής προτάσεων. Σε ό,τι αφορά τους επαγωγικούς συλλογισμούς διακρίνονται δύο 
περιπτώσεις:  

i) Το πλήθος των ενδεχομένων είναι πεπερασμένο. Σ’ αυτή την περίπτωση είναι 
δυνατός ο έλεγχος όλων των ενδεχομένων, οπότε η τεκμηρίωση έχει a posteriori χαρακτήρα 
και η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η πλήρης επαγωγή (π.χ. για την τεκμηρίωση της 
πρότασης “υπάρχουν 25 πρώτοι φυσικοί αριθμοί μικρότεροι από το 100” προσδιορίζονται 
όλοι οι πρώτοι φυσικοί μέχρι το 100). 

ii) Το πλήθος των ενδεχομένων είναι άπειρο.  
Σε ό,τι αφορά τα Μαθηματικά, αφού η πλήρης επαγωγή είναι ανέφικτη, αντικαθίσταται 

από τη λογική (απαγωγική) απόδειξη με a priori χαρακτήρα. Η τεκμηρίωση γίνεται μέσω ενός 
πεπερασμένου πλήθους λογικών βημάτων, καθένα από τα οποία είναι λογική συνεπαγωγή 
του προηγούμενού του (π.χ. για την τεκμηρίωση της πρότασης “υπάρχουν άπειροι πρώτοι 
φυσικοί αριθμοί”). 

Σε ό,τι αφορά τη Φυσική, αφού η πλήρης επαγωγή είναι ανέφικτη, εφαρμόζεται 
εκτεταμένη επαγωγή, δηλαδή δημιουργείται εμπιστοσύνη για την αλήθεια της πρότασης, τόσο 
μεγαλύτερη, όσο περισσότερα είναι τα ενδεχόμενα που ελέγχθηκαν καθώς και όσο ευρύτερο 
φάσμα κατηγοριών αντικειμένων καλύπτουν (π.χ. για την τεκμηρίωση της πρότασης “κάθε 
στερεό σώμα μέσα στο νερά υφίσταται μία δύναμη με αντίθετη φορά προς το βάρος του” 
εξετάζονται πολλά σώματα, καθένα αντιπροσωπευτικό μιας ευρείας κατηγορίας σωμάτων).    

Η μαθηματική απόδειξη αποτελεί κριτήριο ελέγχου της ορθότητας μιας πρότασης. 
Ωστόσο, εμείς θα περιορίσουμε την έρευνά μας σε κριτήρια ελέγχου που αφορούν σε 
γνωστούς αλγορίθμους των οποίων η ορθότητα δεν αμφισβητείται. Κατ’ αυτή την έννοια η 
μαθηματική απόδειξη δεν εμπίπτει στο αυστηρό πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας.  

 
 
3.2 Χαρακτηριστικά των κριτηρίων ελέγχου των αλγορίθμων της 

αριθμητικής και της άλγεβρας  
 
Ο Κούρκουλος (1998) παραθέτει και αναλύει τα χαρακτηριστικά των κριτηρίων 

ελέγχου που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά την εφαρμογή των αλγορίθμων της αριθμητικής 
και της άλγεβρας. Προκειμένου να επιτύχει μια πιο εξειδικευμένη ανάλυση, προβαίνει στην 
κατηγοριοποίησή τους σε τρεις ομάδες: 
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α) σ’ αυτά που αφορούν στην αποτελεσματικότητα του κριτηρίου σε σχέση με τον 
εντοπισμό και τη διόρθωση του σφάλματος 
β) σ’ αυτά που αφορούν στο μαθησιακό όφελος που προκύπτει μέσα από την 
παραγωγή και εφαρμογή του κριτηρίου 
γ) σ’ αυτά που αφορούν στο κόστος παραγωγής και εφαρμογής του κριτηρίου.  
 
α) Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του κριτηρίου αρχικά διακρίνει τα τοπικά 

κριτήρια που αφορούν σε επιμέρους σημεία της επεξεργασίας της άσκησης και τα ολικά, που 
αφορούν στο σύνολο της άσκησης. Επίσης, διακρίνει τα κριτήρια ελλιπούς ελέγχου, 
επαρκούς ελέγχου και τα εναλλακτικά προγράμματα παραγωγής της απάντησης. Τα κριτήρια 
ελλιπούς ελέγχου αποτελούν “αναγκαίες αλλά όχι ικανές συνθήκες για την ορθότητα της 
απάντησης”, όπως π.χ. η δοκιμή του πολλαπλασιασμού με το σταυρό. Τα κριτήρια επαρκούς 
ελέγχου “αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ορθότητα της απάντησης”, όπως 
π.χ. η ευκλείδεια δοκιμή της διαίρεσης. Τα εναλλακτικά προγράμματα παραγωγής της 
απάντησης “αποτελούν διαφορετικούς τρόπους εύρεσης της απάντησης, τους οποίους ο 
μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ελέγξει το αποτέλεσμα που βρήκε με το βασικό 
αλγόριθμο”, όπως π.χ. για την εκτέλεση της πράξης 25,4·0,001 εκτός από τη χρήση του 
μνημονικού κανόνα μετακίνησης της υποδιαστολής μπορεί να εφαρμοστεί η μετατροπή του 
ενός ή και των δύο όρων σε κλάσματα (βλ. ενότητα 5.4).  

β) Σχετικά με το μαθησιακό όφελος, αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως προς δύο 
άξονες: ως προς τα στοιχεία για τα οποία υπάρχει γνωστικό όφελος και ως προς τη γνωστική 
απόσταση κριτηρίου – αλγορίθμου. Ως προς τον πρώτο άξονα, παρατηρείται βελτίωση της 
κατανόησης των επιμέρους στοιχείων του αλγορίθμου, της κατανόησης των επιμέρους 
στοιχείων του κριτηρίου, της κατανόησης του προβλήματος στο οποίο απαντά ο αλγόριθμος 
και της λύσης που προσφέρει, καθώς μπορεί να επιφέρει και μεταβολές στον ίδιο τον 
αλγόριθμο22. Ως προς το δεύτερο άξονα, διακρίνονται δύο παράγοντες που συμβάλλουν στη 
βελτίωση της κατανόησης των επιμέρους στοιχείων του αλγόριθμου και εκείνων του 
κριτηρίου ελέγχου: η προϋπάρχουσα σύνδεση και το πεδίο έκφρασης και επεξεργασίας και το 
πλαίσιο. Όσον αφορά στον πρώτο παράγοντα, είτε δημιουργούνται συνδέσεις των στοιχείων 
του αλγορίθμου με άλλες γνώσεις που προϋπήρχαν αλλά παρέμεναν ασύνδετες με αυτά, ή οι 
συνέπειές τους είχαν διερευνηθεί εν μέρει, είτε το μαθησιακό όφελος προκύπτει από την 
αναδιοργάνωση όλων αυτών των γνώσεων 23 . Όσον αφορά στο δεύτερο παράγοντα 
διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:  

                                                
22 Όπως π.χ. 2,45·100  245000 2450,00. Δηλαδή οι μαθητές εφαρμόζουν με διαφορετικό τρόπο 

τον αλγόριθμο, γράφοντας τον πολλαπλασιαστέο χωρίς υποδιαστολή, συμπληρώνοντας στο τέλος του 
τα μηδενικά του πολλαπλασιαστή και στη συνέχεια χωρίζουν τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα έχει ο 
πολλαπλασιαστής.  
23 Π.χ. η εξήγηση στην Ε΄ Δημοτικού του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης δύο δεκαδικών με τη 
βοήθεια των αλγορίθμων των κλασμάτων εγκαταλείπεται πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα οι συνδέσεις 
ανάμεσα στους δεκαδικούς και στα κλάσματα να είναι ατελείς.  
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 δεν υπάρχει αλλαγή πεδίου έκφρασης και επεξεργασίας ή πλαισίου (π.χ. η ευκλείδεια 
δοκιμή της διαίρεσης) 
 υπάρχει αλλαγή πεδίου έκφρασης και επεξεργασίας (π.χ. η εκτέλεση της πράξης 
25,4·0,001 με μετατροπή σε κλάσματα 
 υπάρχει αλλαγή πλαισίου (π.χ. η διδασκαλία της ταυτότητας (α+β)2 με γεωμετρικό 
τρόπο (βλ. ενότητα 6.5β). 
 
γ) Όσον αφορά στο κόστος εφαρμογής (βλ. σχετικά Κούρκουλος και Τζανάκης, 2000, 

σ. 275) τα κριτήρια ελέγχου διακρίνονται σε: 
 κριτήρια με μεγάλο κόστος εφαρμογής, δηλαδή κριτήρια με μακροσκελή εφαρμογή 
ή/και βήματα που παρουσιάζουν δυσκολία (π.χ. η πλήρης δοκιμή της διαίρεσης 
Δ=δ·π+υ) 
 κριτήρια με μικρό κόστος εφαρμογής, δηλαδή κριτήρια που εφαρμόζονται σύντομα 
και ευχερώς (π.χ. το κριτήριο του υπολοίπου της διαίρεσης  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
ΣΥΝΟΨΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
 
Από την ανασκόπηση των ερευνών που παρουσιάστηκε και αφορούν στην εκτίμηση 

των αποτελεσμάτων των πράξεων και στον έλεγχο προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 
 Δεν υπάρχουν εμπειρικές έρευνες που να συνεξετάζουν τα κριτήρια εκτίμησης και 

ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. 
 Δεν υπάρχουν έρευνες που να έχουν ως θέμα τα κριτήρια ελέγχου των αλγορίθμων 

των αριθμητικών πράξεων με εξαίρεση ίσως την έρευνα των Alajmi & Reys (2007) η οποία 
αναφέρεται σε απόψεις εκπαιδευτικών. 

  Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων όλες οι έρευνες που 
έχουν πραγματοποιηθεί συγκλίνουν στο γεγονός ότι η επίδοση μαθητών και ενηλίκων είναι 
χαμηλή (Reys et.al, 1991α, Reys et.al, 1991b, Rubinstein, 1985, Tsao & Pan, 2010, Lan et.al, 
2010, Bestgen et.al, 1980, Gliner, 1991), ακόμα και στις χώρες στις οποίες έχει γίνει 
ενσωμάτωση των κριτηρίων εκτίμησης υπολογισμού στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Συνεπώς, η 
ενσωμάτωση των κριτηρίων εκτίμησης υπολογισμών στο Αναλυτικό πρόγραμμα, με τον 
τρόπο που έχει γίνει, είναι μη αποτελεσματική.  

 Δεν υπάρχουν έρευνες που να εξετάζουν την εξέλιξη της επίδοσης πάνω σε 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων σε διάφορες ηλικιακές ομάδες μαθητών αλλά και 
ενηλίκων.  

 Σε πολύ περιορισμένο αριθμό ερευνών υπάρχουν ενδείξεις για τη σχέση της 
ικανότητας εκτίμησης υπολογισμών με τη γενικότερη μαθηματική ικανότητα (Paull, 1971, 
Levine, Hanson & Hogan, 2000), χωρίς να είναι αυτό το κύριο αντικείμενο τους και χωρίς να 
εκφράζεται με σαφήνεια το συμπέρασμα αυτό. Μόνο οι Hogan & Brezinsky (2003) 
διατυπώνουν με σαφήνεια το συμπέρασμα ότι η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 
πρέπει να θεωρείται κάτω από το πρίσμα της γενικότερης μαθηματικής ικανότητας. Ωστόσο, 
αναφέρονται στην καλή γνώση των αριθμητικών συστημάτων και στην ευχέρεια στη χρήση 
αριθμών και δεν ελέγχεται η συσχέτιση με περιοχές των μαθηματικών όπως ανάλογα ποσά, 
γραπτή εκτέλεση πράξεων κ.ά. Επίσης, η μαθηματική ικανότητα στις έρευνες που 
προαναφέρθηκαν ελέγχεται και από το βαθμό τους στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο. 
Ωστόσο, δεν αξιολογείται από άλλους παράγοντες που αποτελούν στοιχείο για την ύπαρξη 
μαθηματικής ικανότητας όπως π.χ. βαθμός στο σχολείο, κατεύθυνση, προτιμήσεις κ.ά.  

 Μόνο σε δύο έρευνες εξετάζεται η σχέση της ικανότητας για εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων των πράξεων με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων άλλων ειδών 
εκτίμησης. Στην πρώτη (Paull, 1971) εξετάζεται η σχέση της εκτίμησης των αποτελεσμάτων 
των πράξεων με την εκτίμηση μέτρησης μεγεθών. Όμως, τα ερωτήματα που περιέχουν τα 
τεστ που χρησιμοποιεί δεν είναι αντιπροσωπευτικά αυτών που χρησιμοποιούνται στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Στη δεύτερη (Hogan & Brezinsky, 2003) εξετάζεται η σχέση της εκτίμησης 
των αποτελεσμάτων των πράξεων με την εκτίμηση μέτρησης μεγεθών και την εκτίμηση 
πλήθους αντικειμένων. Όμως σε ό,τι αφορά την εκτίμηση μέτρησης μεγεθών στο τεστ που 
χρησιμοποιείται δεν περιλαμβάνονται ερωτήματα σχετικά με εμβαδό καθώς και ερωτήματα 
σύγκρισης μηκών, επιφανειών, όγκων. Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση πλήθους αντικειμένων τα 
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ερωτήματα που περιελάμβανε το τεστ υποβάλλονταν με τη βοήθεια υπολογιστή και τα 
υποκείμενα έπρεπε να εκτιμήσουν το πλήθος κουκκίδων που υπήρχαν στην οθόνη του 
υπολογιστή. Διαπιστώνουμε επίσης ότι δεν εξετάζονται άλλα είδη εκτίμησης όπως π.χ. 
εκτίμηση στατιστικών μεγεθών.  

 Το προφίλ των ατόμων που έχουν την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης 
των αποτελεσμάτων των πράξεων καθώς και οι παράγοντες που σχετίζονται και 
συνεισφέρουν στην ικανότητα αυτή εξετάζεται σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Ουσιαστικά, 
μόνο η Sowder (1989) επιχείρησε να προσδιορίσει ορισμένα μόνο χαρακτηριστικά των 
καλών εκτιμητών που σχετίζονται με την αυτοαντίληψή τους στα Μαθηματικά και στη στάση 
τους απέναντι στην εκτίμηση και στο νοερό υπολογισμό. 

 
Με βάση της παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν και αφορούν σε έλλειμμα της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας μπορούμε να διαπιστώσουμε την αναγκαιότητα 
συστηματικότερης εμπειρικής διερεύνησης των ακόλουθων ερωτημάτων: 

• Πώς διαφοροποιείται η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων σε διάφορες ηλικιακές ομάδες μαθητών και ενηλίκων, 
τι επίδοση έχουν μαθητές και ενήλικες σε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογής κριτηρίων 
εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. 

• Ποια η σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με ικανότητες που αφορούν σε άλλες περιοχές των 
Μαθηματικών καθώς και με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων άλλων ειδών εκτίμησης 
όπως εκτίμηση μεγεθών, πλήθους αντικειμένων, μέσου όρου.   

• Ποιο είναι το προφίλ των ατόμων που έχουν την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων 
εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, εξετάζοντας όλα τα 
χαρακτηριστικά που ενδεχομένως τους διακρίνουν (κοινωνικά, μορφωτικό επίπεδο, 
μαθηματική ικανότητα, προτιμήσεις, στάσεις, φιλοδοξίες κ.ά) καθώς και ποιοι παράγοντες 
τελικά συνεισφέρουν στην ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ       

ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 
Παρακάτω παρατίθενται τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου, που αφορούν στις 

τέσσερις αριθμητικές πράξεις, ταξινομημένα σε τέσσερις κατηγορίες24: 
1) Πλήρεις δοκιμές των πράξεων και μερικά κριτήρια ελέγχου που απορρέουν άμεσα 

απ’ αυτές τις δοκιμές 
2) Κριτήρια ελέγχου που βασίζονται στις ιδιότητες των ισοϋπόλοιπων αριθμών 
3) Κριτήρια εκτίμησης του μεγέθους των αποτελεσμάτων των πράξεων 
4) Εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης πράξεων (εναλλακτικά προγράμματα παραγωγής 

της απάντησης - Κούρκουλος, 1998). 
Η ταξινόμηση αυτή επιλέχτηκε, προκειμένου να παρουσιαστεί συστηματικά η 

καταγραφή των κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου που αφορούν στους αλγορίθμους των 
τεσσάρων αριθμητικών πράξεων, ώστε ο αναγνώστης να έχει μια συνολική και δομημένη 
εικόνα, καθώς σε πολλά σημεία της εργασίας γίνονται αναφορές και παρατίθενται 
παραδείγματα με βάση τα κριτήρια αυτά.  

 
 
5.1 Πλήρεις δοκιμές των πράξεων  
Στις πλήρεις δοκιμές περιλαμβάνονται οι επαληθεύσεις εκείνες οι οποίες μας παρέχουν 

τη βεβαιότητα ότι το αποτέλεσμα της πράξης η οποία έχει εκτελεστεί είναι σίγουρα σωστό ή 
σίγουρα λάθος και περιλαμβάνουν όλους τους όρους της αριθμητικής πράξης. Επίσης, 
παρουσιάζονται τα μερικά κριτήρια που απορρέουν από τις πλήρεις δοκιμές των πράξεων, 
δηλαδή  κριτήρια τα οποία αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την ορθότητα της πράξης, 
αλλά όχι και ικανές, και μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας 
αριθμητικής πράξης. 

αα .. ΠΠ ρρ όό σσ θθ εε σσ ηη   
Στην πρόσθεση ακεραίων και δεκαδικών αριθμών υπάρχουν δύο πλήρεις δοκιμές, οι 

οποίες προκύπτουν από την αναδιάταξη των όρων της πρόσθεσης και του αθροίσματος: 

i) Η πρώτη δοκιμή προκύπτει από την αντιμετάθεση των όρων της πρόσθεσης, 
στηρίζεται δηλαδή στην αντιμεταθετική ιδιότητα. Αν το άθροισμα είναι ίδιο με το αρχικό, 
τότε συμπεραίνουμε ότι η αρχική πράξη είναι σωστή. 

Πράξη Δοκιμή 

α+β=γ β+α=γ 

 

 

                                                
24 Η ταξινόμηση αυτή βασίζεται στην ταξινόμηση των Κούρκουλου και Τζανάκη (2000, σσ. 265-268) 
και Κούρκουλου (1998, σ. 81-85). 
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ii) Η δεύτερη δοκιμή προκύπτει από την αντίστροφη σχέση που συνδέει την πρόσθεση 
και την αφαίρεση και έχει δύο μορφές:  

1) Πράξη Δοκιμή 

    α+β=γ γ-β=α   

H τυπική απόδειξή της, βάσει των ιδιοτήτων των ακεραίων που απορρέουν άμεσα από 
τον ορισμό του συνόλου Q των ρητών αριθμών ως (αλγεβρικής) ομάδας ως προς τη συνήθη 
πράξη της πρόσθεσης, έχει ως εξής: 

α+β=γ α+β+(-β)=γ+(-β) α+     =γ+(-β) α+0=γ-β α=γ-β  

γ-β=α 

2)  Πράξη Δοκιμή 

    α+β=γ γ-α=β  

 
Παραδείγματα: 
 Πρ ά ξ η      Δ ο κ ι μ έ ς   
158+236=394 i)      236+158=394  
  ii) α) 394-158=236 
       β) 394-236=158 

 
Βέβαια η δοκιμή με την εφαρμογή της πρόσθεσης κρίνεται ευκολότερη και με 

μικρότερο κόστος εφαρμογής, καθώς σε γενική κλίμακα οι μαθητές έχουν καλύτερη επίδοση 
στην πράξη της πρόσθεσης (Μπασέτας 1995, Φιλίππου, 1991). 

  
ββ ..   ΑΑ φφ αα ίί ρρ εε σσ ηη     
Για την αφαίρεση και σε αναλογία με την πρόσθεση της οποίας αποτελεί την 

αντίστροφη πράξη, υπάρχουν δύο πλήρεις δοκιμές:  
 
i) Η πρώτη δοκιμή προκύπτει από την αντίστροφη σχέση που συνδέει την πρόσθεση 

και την αφαίρεση, δηλαδή τον ορισμό της ως πρόσθεσης του αντίθετου (δηλαδή του 
συμμετρικού ως προς την πρόσθεση στοιχείου) στην (αλγεβρική) ομάδα (Q, +) των ρητών 
αριθμών και έχει δύο μορφές: 

1) Πράξη              Δοκιμή 
   α-β=γ                γ+β=α 

(- ) (- )                      
2) Η δεύτερη μορφή της πρώτης δοκιμής στηρίζεται στην αντιμετάθεση των όρων της 

πρώτης μορφής: 
   Πράξη              Δοκιμή 
   α-β=γ                β+γ=α 
ii) Η δεύτερη δοκιμή στηρίζεται επίσης στον ορισμό της αφαίρεσης ως πρόσθεσης του 

αντίθετου στοιχείου: 
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Πράξη              Δοκιμή 
α-β=γ                α-γ=β 
(α-β=γ α-β+β=γ+β  α=γ+β α+(-γ)=(-γ)+γ+β α-γ=β 
Παραδείγματα: 
 Πρ ά ξ η       Δ ο κ ι μ έ ς  
376-179=197 i)  α) 197+179=376 
       β) 197+179=376 
                                         ii)      376-197=179 
Παρατηρούμε ότι η πιο συμφέρουσα επαλήθευση, σε ό,τι αφορά το κόστος εφαρμογής, 

είναι η δεύτερη, η οποία μπορεί να γίνει απευθείας πάνω στον εφαρμοσμένο αλγόριθμο της 
αφαίρεσης, χωρίς να γίνει γραπτή εκτέλεση νέου αλγορίθμου. Ή μπορεί να εφαρμοστεί ως 
εξής: 

 376 
 -179 
 197 
 +179 
 376 
 
Γράφουμε δηλαδή τον αφαιρετέο κάτω από τη διαφορά και κάνουμε πρόσθεση για να 

βρούμε το μειωτέο. 

γγ ..   ΠΠ οο λλ λλ αα ππ λλ αα σσ ιι αα σσ μμ όό ςς    
Στον πολλαπλασιασμό υπάρχουν δύο πλήρεις δοκιμές, ένας πολλαπλασιασμός και μία 

διαίρεση:  

i) Η πρώτη δοκιμή στηρίζεται στην αντιμεταθετική ιδιότητα που ισχύει για την πράξη 
του πολλαπλασιασμού στο σύνολο Q των ρητών αριθμών θεωρούμενο ως (αλγεβρική) ομάδα  
ως προς τη συνήθη πράξη του πολλαπλασιασμού. Αν το γινόμενο είναι ίδιο με το αρχικό, 
τότε συμπεραίνουμε ότι η αρχική πράξη είναι σωστή. 

Πράξη Δοκιμή 

α·β=γ β·α=γ 

ii) Η δεύτερη δοκιμή στηρίζεται στην αντίστροφη σχέση που συνδέει τον 
πολλαπλασιασμό και την διαίρεση, δηλαδή στον ορισμό της διαίρεσης ως πολλαπλασιασμού 
επί τον αντίστροφο (δηλαδή το συμμετρικό ως προς τον πολλαπλασιασμό στοιχεί) στην 
(αλγεβρική) ομάδα (Q, ·) των ρητών αριθμών και έχει δύο μορφές: 

1)    Πράξη Δοκιμή 

  α·β=γ  γ:α=β  

(α·β=γ α·β·
a
1

=γ·
a
1
 β·(α·

a
1

)= γ·
a
1
 β·1=γ·

a
1
 γ:α=β)  

2) Η δεύτερη μορφή στηρίζεται και πάλι στον ορισμό της διαίρεσης ως 
πολλαπλασιασμού επί τον αντίστροφο στο σύνολο Q των ρητών αριθμών. 
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Πράξη Δοκιμή 

α·β=γ γ:β=α  

 
Παραδείγματα: 
     Πρ ά ξ η       Δ ο κ ι μ έ ς  
  17·24=408      i)     24·17=408 
              ii) α) 408:24=17 
                                                             β) 408:17=24 
Βέβαια, η μορφή αυτή επαλήθευσης έχει μεγάλο κόστος εφαρμογής και μεγάλο βαθμό 

δυσκολίας. Θα μπορούσε όμως να εφαρμοστεί σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις 
πολλαπλασιασμού όπως στην περίπτωση 6·0,33… όπου η δοκιμή μπορεί να γίνει με τη 
διαίρεση του πηλίκου που έχουμε βρει διά 0,33… το οποίο ισοδυναμεί με τον 
πολλαπλασιασμό του πηλίκου που έχουμε βρει επί 3: 

     Πρ ά ξ η        Δ οκ ιμ ή  

 6·0,33…=2  2:0,33…=2:
1
3

=2·3=6 

 
δδ .. ΔΔ ιι αα ίί ρρ εε σσ ηη   
Στη διαίρεση υπάρχουν η πλήρης δοκιμή βασίζεται στην ταυτότητα της ευκλείδειας 

διαίρεσης για το σύνολο των φυσικών αριθμών (Κούρκουλος, 1999, σ. 18): 
 
Αν δοθούν δύο φυσικοί αριθμοί Δ και δ≠0,  τότε υπάρχουν δύο μοναδικοί  

φυσικοί αριθμοί π (πηλίκο)  και υ  (υπόλοιπο)  ώστε: Δ=δ·π+υ και 0≤ υ < δ.   
 
Η δοκιμή είναι πολλαπλασιασμός και κάνει χρήση του ορισμού της διαίρεσης ως 

πολλαπλασιασμού επί τον αντίστροφο στο σύνολο Q των ρητών αριθμών, έχει δε δύο 
μορφές: 

 
1) Πράξη Δοκιμή 

α:β=γ+



 γ·β+υ=α 

(α:β=γ+



 α:β=

 ·

+



 α:β=


 ·
 α· 


·1

=γ·β+υ α= γ·β+υ) 

2) Η δεύτερη μορφή της πρώτης δοκιμής στηρίζεται στην αντιμετάθεση των όρων της 
πρώτης μορφής: 

Πράξη              Δοκιμή 

α:β=γ+



            β·γ+υ=α 
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Παραδείγματα: 
    Πρ ά ξ η                                      Δ ο κ ι μ έ ς  

5838:16=364+
16
14

              α) 364·16+14=5838 

                                                                         β) 16·364+14=5838 
 
Παρατηρήσεις:  
 Στη διαίρεση δεκαδικών το υπόλοιπο (αν είναι διαφορετικό από το 0) έχει τόσα 

δεκαδικά ψηφία, όσο είναι το σύνολο των δεκαδικών ψηφίων διαιρέτη-πηλίκου, πράγμα που 
γίνεται εμφανές από το ακόλουθο παράδειγμα: 

Παράδειγμα: 
   583,8 1,6       
   103 364,87   
     07 8  
       1 40  
          120  
       0,008  
Το υπόλοιπο είναι 0,008 (και όχι 8) καθώς έχει τρία δεκαδικά ψηφία  (1  του πηλίκου 

και 2 του διαιρετέου). Εύκολα προκύπτει το υπόλοιπο, αν στοιχίσουμε το υπόλοιπο με το 
διαιρετέο αριθμό των δεκαδικών ψηφίων τραβώντας μια γραμμή και διαπιστώσουμε τον 
αριθμό των δεκαδικών ψηφίων. Βέβαια χρειάζεται προσοχή καθώς στην περίπτωση που αντί 
για τη διαίρεση 583,8:1,6 εμείς εκτελέσουμε τη διαίρεση 5838:16 η στοίχιση πρέπει με βάση 
τη θέση της υποδιαστολής στους αρχικούς όρους, δηλαδή στους όρους της διαίρεσης 
583,8:1,6. 

 Η γραφή ενός καταχρηστικού κλάσματος ως μεικτού αριθμού είναι κατ’ ουσίαν η 
συντομογραφία της δοκιμής της διαίρεσης του αριθμητή διά του παρονομαστή. 
 

Π.χ. 
364
5838

=16+
364
14

=16
364
14

 

 
Μερικά κριτήρια: 
  
 Το μερικό υπόλοιπο σε μια διαίρεση ακεραίων είναι πάντα μικρότερο από το 

διαιρέτη. Το κριτήριο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και εύκολο στην εφαρμογή, καθώς σε 
κάθε βήμα μπορούμε να ελέγχουμε αν η πορεία της εκτέλεσης της πράξης είναι ορθή. Βέβαια 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για αναγκαία συνθήκη για την ορθότητα της πράξης, 
αλλά όχι για ικανή. Δηλαδή δεν αποτελεί ασφαλές κριτήριο για το ότι η πράξη είναι ορθή, 
αλλά πρόκειται απλά για ένδειξη. 
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 Σε μια διαίρεση ακεραίων το γινόμενο του πηλίκου επί το διαιρέτη (στην αναλυτική 
μορφή της διαίρεσης25), σε κάθε βήμα, είναι ίσο ή μικρότερο από το τμήμα του διαιρετέου 
που εμπλέκεται στο συγκεκριμένο βήμα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
25 Στην αναλυτική μορφή το γινόμενο του διαιρέτη με το πηλίκο γράφεται κάτω από το κομμάτι του 
διαιρετέου το οποίο έχουμε επεξεργαστεί μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή, ενώ στη σύντομη γίνεται 
απευθείας η αφαίρεση από το διαιρετέο. Για παράδειγμα: 
     Αναλυτική μορφή                         Σύντομη μορφή 
      5838      24                                          5838     24  
   -  48          243                                        103      243 
      103                                                          78 
    -   96                                                       6 
          78 
         -72 
            6 
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5.2 Κριτήρια ελέγχου που βασίζονται στις ιδιότητες των 
ισοϋπόλοιπων αριθμών 

Ορισμός: Ισοϋπόλοιποι λέγονται δύο ακέραιοι αριθμοί α και β όταν 
αφήνουν το ίδιο υπόλοιπο διαιρούμενοι με τον ακέραιο m  0,  δηλαδή 
Umα=Umβ όπου Umα το υπόλοιπο της διαίρεσης του α διά m και U mβ το 
υπόλοιπο της διαίρεσης του β διά m (Κούρκουλος,  1999,  σ.135).   

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιούμε το συμβολισμό Umα 
προκειμένου να εκφράσουμε ρητά το υπόλοιπο της διαίρεσης του α διά m αντί για το διεθνώς 
χρησιμοποιούμενο συμβολισμό α ≡ β modm το οποίο σημαίνει ότι η διαφορά α-β είναι 
πολλαπλάσιο του m (α ≡ β modm   α-β=k·m, kϵZ).  

Οι βασικές ιδιότητες των ισοϋπόλοιπων αριθμών, στις οποίες στηρίζονται ορισμένα 
κριτήρια ελέγχου των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων, είναι οι εξής (Κούρκουλος, 1999, σσ. 
136-143): 

Ιδιότητα 1 
Αν διαιρέσουμε το άθροισμα m+n ( ή τη διαφορά m-n)  δύο ακέραιων 

αριθμών m και n διά ένα ακέραιο αριθμό k  0,  τότε το υπόλοιπο της 
διαίρεσης αυτής θα ισούται με το υπόλοιπο που θα πάρουμε,  αν προσθέσουμε  
(ή αφαιρέσουμε)  τα υπόλοιπα των διαιρέσεων m:k και n:k και διαιρέσουμε το  
άθροισμά τους με το k.  

 Δηλαδή: Uk(m±n)=Uk(Uk m±Ukn)   
 
Ιδιότητα 2 
Αν διαιρέσουμε το γινόμενο m·n δύο ακεραίων αριθμών διά ένα ακέραιο  

k  0,  τότε το υπόλοιπο αυτής της διαίρεσης θα ισούται με το υπόλοιπο που 
προκύπτει ,  αν πολλαπλασιάσουμε τα υπόλοιπα των διαιρέσεων m:k και n:k και  
διαιρέσουμε το γινόμενό τους με το k.  Δηλαδή,  Uk(m·n)=Uk(Ukm·Ukn)   

 
Πόρισμα 1: Αν διαιρέσουμε μια δύναμη mn ενός ακέραιου αριθμού διά ένα ακέραιο 

k 0, τότε το υπόλοιπο αυτής της διαίρεσης θα ισούται με το υπόλοιπο που προκύπτει, αν 
υψώσουμε στη δύναμη n το υπόλοιπο της διαίρεσης του m διά k. Δηλαδή, 
Uk(mn)=(Uk(m)) n  

 
Συνδυάζοντας τις παραπάνω ιδιότητες προκύπτει αμέσως η εξής ιδιότητα: 
 
Ιδιότητα 3 
Αν διαιρέσουμε τον ακέραιο m·α+n·β με ένα ακέραιο αριθμό k  0 (όπου 

m,α,n,β ακέραιοι)  τότε: 
το υπόλοιπο της διαίρεσης που προκύπτει ,  αν,  αφού υπολογίσουμε τα  

γινόμενα  U km·Uk α και U kn·Ukβ,  πάρουμε τα υπόλοιπά τους σε διαίρεση με το  
k και στη συνέχεια διαιρέσουμε το άθροισμα αυτών των υπολοίπων με k.  
Δηλαδή: 

Uk(m·α+n·β)= U k  [Uk  (Ukm· U kα)+ Uk  (Ukn·  Ukβ)]  
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α. Το κριτήριο του “σταυρού” 
Βασικό πόρισμα των ιδιοτήτων 1, 2 και 3, χρήσιμο ως μερικό κριτήριο ελέγχου των 

πράξεων είναι το εξής: 
 

Πόρισμα 2: 
α. Ο m και το άθροισμα των ψηφίων του m είναι ισοϋπόλοιποι ως προς 9. 
 β. Άθροισμα, διαφορά, γινόμενο των ψηφίων του m με εκείνα του n είναι 
ισοϋπόλοιποι, ως προς  9, αντίστοιχα με U9(m+n), U9(m-n), U9(m·n).  
Σχόλιο: Επανειλημμένες εφαρμογές των πορισμάτων αυτών με προσθέσεις ψηφίων,  

μέχρι να προκύψουν μονοψήφια αθροίσματα ψηφίων, συνεπάγονται το γνωστό κριτήριο του 
σταυρού για καθεμιά πράξη. 

 
ΠΠ εε ρρ ιι γγ ρρ αα φφ ήή   ττ οο υυ   κκ ρρ ιι ττ ηη ρρ ίί οο υυ   ττ οο υυ   σσ ττ αα υυ ρρ οο ύύ :  
 
Για την πρόσθεση  
 
                       U9(m)    U9(n)        
                                                    
            U9(m)+U9(n)    U9(m+n) 
 
      όπου   U9(m),  U9(n)  είναι το υπόλοιπο διά 9 του αθροίσματος των ψηφίων του m 

και n αντίστοιχα και U9(m+n) είναι το υπόλοιπο διά 9 του αθροίσματος των ψηφίων του 
αθροίσματος των m και n. Στην πράξη, η δοκιμή εφαρμόζεται ως εξής: με επανειλημμένες 
εφαρμογές του πορίσματος 2α, αντικαθιστούμε τους αριθμούς στο σταυρό με το άθροισμα 
των ψηφίων τους, μέχρι να εμφανίζονται μονοψήφιοι αριθμοί. Τότε θα πρέπει οι δύο αριθμοί 
στο κάτω μέρος του σταυρού να είναι ίσοι, διαφορετικά υπάρχει λάθος. Ας σημειωθεί ότι 
ορθότητα του κριτηρίου δεν σημαίνει ορθότητα της πράξης. Με άλλα λόγια, το κριτήριο του 
σταυρού είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ορθότητα της πράξης. 

Η εφαρμογή του κριτηρίου του “σταυρού” στην πρόσθεση έχει μεγαλύτερο κόστος 
εφαρμογής σε σχέση με την πλήρη δοκιμή και γι’ αυτό το λόγο δεν χρησιμοποιείται. 

 
Για την αφαίρεση 
Όμοια εφαρμόζεται για την αφαίρεση: 
 
                       U9(m)    U9(n)        
                                                                                                       
            U9(m)+U9(n)    U9(m+n) 
 

Επειδή όμως είναι πιθανή η εμφάνιση αρνητικών ακεραίων δεν μπορεί να διδαχθεί στο 
Δημοτικό Σχολείο. Το κριτήριο του "σταυρού για την αφαίρεση μπορεί να εφαρμοστεί 
στηριζόμενο στην αντίστροφη σχέση που συνδέει την πρόσθεση και την αφαίρεση 
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(α-β=γ γ+β=α) και εφαρμόζουμε το κριτήριο για την ισοδύναμη πράξη της πρόσθεσης που 
προκύπτει από την αφαίρεση. Επίσης, όπως και το κριτήριο του “σταυρού” για την 
πρόσθεση, έχει μεγαλύτερο κόστος εφαρμογής σε σχέση με την πλήρη δοκιμή.  

Η εφαρμογή του κριτηρίου του "σταυρού για την πρόσθεση και την αφαίρεση μας 
επιτρέπει να αντιληφθούμε σφάλματα που έχουν σχέση με: 

-λάθη σε μονοψήφιες πράξεις 
-κρατούμενα που πιθανόν έχουμε ξεχάσει. 
Όμως δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε σφάλματα που έχουν σχέση με: 
-λάθη με μηδενικά που έχουμε ξεχάσει ή έχουμε βάλει παραπάνω 
-λάθη ως προς την τοποθέτηση της υποδιαστολής. 

 
Για τον πολλαπλασιασμό  
Όμοια εφαρμόζεται για πολλαπλασιασμό: 
 
                       U9(m)    U9(n)        
                                                    
            U9(m)·U9(n)    U9(m·n) 
 
όπου   U9(m),  U9(n)  είναι το υπόλοιπο διά 9 του αθροίσματος των ψηφίων του m και 

n αντίστοιχα και U9(m·n) είναι το υπόλοιπο διά 9 του αθροίσματος των ψηφίων του 
γινομένου των m επί n.  

Το βασικό πλεονέκτημα του κριτηρίου αυτού για τον πολλαπλασιασμό είναι ότι έχει 
μικρότερο κόστος εφαρμογής σε σχέση με την πλήρη δοκιμή. Όμως, όπως είπαμε αποτελεί 
αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ορθότητα της πράξης.  

Συγκεκριμένα για τον πολλαπλασιασμό η δοκιμή αυτή μας επιτρέπει να αντιληφθούμε 
σφάλματα που έχουν σχέση με: 

-λάθη σε μονοψήφιες πράξεις 
-κρατούμενα που πιθανόν έχουμε ξεχάσει. 
Όμως δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε σφάλματα που έχουν σχέση με: 
-λάθη στοίχισης στα μερικά γινόμενα 
-λάθη με μηδενικά που έχουμε ξεχάσει ή έχουμε βάλει παραπάνω 
-λάθη ως προς την τοποθέτηση της υποδιαστολής. 
 
Για τη διαίρεση 
Στην περίπτωση της διαίρεσης, σύμφωνα με την ιδιότητα 3 για την ταυτότητα Δ=δ·π+υ 

(δ=m, π=α, n=1 και υ=β), το υπόλοιπο του αθροίσματος του γινομένου δ·π+υ, διαιρούμενο με 
αριθμό k 0 ισούται με το άθροισμα των υπολοίπων του γινομένου των υπολοίπων των δ και 
π διαιρούμενα με τον αριθμό k και του υ διαιρούμενο με τον αριθμό k. 
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Η εφαρμογή του κριτηρίου γίνεται ως εξής (k=9):  
 
                       U9(π)       U9(δ)        
                                                    
             U9(π)·U9(δ)       U9(Δ)  
 
   U9(π)·U9(δ)+U9(υ) 
 
Ουσιαστικά εφαρμόζουμε το κριτήριο του "σταυρού" για τον πολλαπλασιασμό, 

ξεκινώντας από το πηλίκο το οποίο πολλαπλασιάζεται με το διαιρέτη. Η μόνη διαφορά είναι 
ότι πρέπει να προστεθεί και το υπόλοιπο. Στη διαίρεση παρατηρούμε ότι το κριτήριο του 
“σταυρού” έχει μικρότερο κόστος εφαρμογής σε σχέση με την πλήρη δοκιμή. Όμως, καθώς 
αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ορθότητα της πράξης μας επιτρέπει να 
αντιληφθούμε σφάλματα που έχουν σχέση με: 

-λάθη διαίρεσης του κάθε φορά εμπλεκόμενου τμήματος του διαιρετέου διά το 
διαιρέτη 

-λάθη σε μονοψήφιες πράξεις και κρατούμενα κατά τον πολλαπλασιασμό του μερικού 
πηλίκου επί τον διαιρέτη. 

-λάθη σε μονοψήφιες πράξεις, κρατούμενα και στοίχισης κατά την αφαίρεση του 
γινομένου των μερικών πηλίκων επί το διαιρέτη από το κάθε φορά εμπλεκόμενο τμήμα του 
διαιρετέου. 

Όμως, δεν μας επιτρέπει να αντιληφθούμε λάθη ως προς την τοποθέτηση της 
υποδιαστολής ή λάθη με μηδενικά που έχουμε ξεχάσει ή έχουμε βάλει παραπάνω 

Αντί για το 9, για την εφαρμογή του κριτηρίου του σταυρού στις τέσσερις πράξεις, 
μπορούμε να πάρουμε οποιονδήποτε φυσικό αριθμό k 0, εφαρμόζοντας όμως το αντίστοιχο 
κριτήριο διαιρετότητας γι’ αυτό τον αριθμό. Όμως, προτιμούμε το 9, καθώς: 

 i) το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός αριθμού διά 9 ισούται με το υπόλοιπο της διαίρεσης 
του αθροίσματος των ψηφίων του αριθμού διά 9  

 ii) τα πιθανά υπόλοιπα σε μια διαίρεση με το 9 είναι όλοι οι μονοψήφιοι αριθμοί26, με 
συνέπεια να μειώνεται η πιθανότητα να είναι σωστό το κριτήριο ενώ υπάρχει σφάλμα (για 
παράδειγμα αν χρησιμοποιηθεί το 3 τα πιθανά υπόλοιπα είναι 0, 1 και 2 και συνεπώς είναι 
περισσότεροι οι αριθμοί που έχουν το ίδιο υπόλοιπο διαιρούμενοι με 3)  

iii) στην περίπτωση της χρησιμοποίησης του αριθμού 9 ως διαιρέτη, υπεισέρχονται στο 
κριτήριο όλα τα ψηφία των όρων της πράξης, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια για την 
ορθότητα της πράξης (όχι απόλυτη βεβαιότητα, καθώς πρόκειται για μερικό κριτήριο 
ελέγχου).  
 
 

                                                
26 Στη θέση του υπολοίπου της τέλειας διαίρεσης 0, που δεν προκύπτει ποτέ ως άθροισμα ψηφίων ενός 
μη μηδενικού αριθμού, δεχόμαστε το 9 που δηλώνει ότι ο αριθμός του οποίου τα ψηφία έχουν 
άθροισμα 9 διαιρούνται διά 9 (Κούρκουλος, 1999, σ. 152).  
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Παραδείγματα: 
11 ..   ΠΠ ρρ όό σσ θθ εε σσ ηη   (( σσ ττ ηη ρρ ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ιι δδ ιι όό ττ ηη ττ αα   11 ))   
1ος τρόπος 
Για παράδειγμα κατά την εκτέλεση της πράξης 1273+5267 βρίσκουμε άθροισμα 6540. 

η εφαρμογή του κριτηρίου είναι ως εξής: 
Πρ ά ξ η                   Δ οκ ιμ ή  
  1273            1+2+7+3=13   1+3=4    4    2           5+2+6+7=20   2+0=2          
+5267                  
  6540                                    4+2=6               6   6              6+5+4+0=15    1+5=6 
 
2ος τρόπος  
Το ίδιο κριτήριο μπορούμε να το εφαρμόσουμε και ως εξής: να υπολογίσουμε 

συνολικά το άθροισμα των ψηφίων των δύο προσθετέων (αν το άθροισμα είναι διψήφιος 
προσθέτουμε τα ψηφία του μέχρι να προκύψει μονοψήφιος), να υπολογίσουμε το άθροισμα 
των ψηφίων του αθροίσματος της πράξης που έχουμε βρει (αν το άθροισμα είναι διψήφιος, 
προσθέτουμε τα ψηφία του μέχρι να προκύψει μονοψήφιος) και να ελέγξουμε αν τα δύο 
ψηφία είναι ίδια: 

Πρ ά ξ η                   Δ οκ ιμ ή  
1273 1+2+7+3+5+2+6+7=33  3+3=6 

       +5267                       6+5+4+0=15                         1+5=6 
6540 
Το κριτήριο εφαρμόζεται και μ’ αυτό τον τρόπο καθώς σύμφωνα με την ιδιότητα 1 το 

υπόλοιπο του αθροίσματος δύο αριθμών διαιρούμενο με ένα αριθμό m 0 (στην περίπτωσή 
μας το m είναι το 9) είναι ίδιο με το άθροισμα των υπολοίπων των δύο αριθμών 
διαιρούμενων με τον αριθμό m.  

 
22 ..   ΑΑ φφ αα ίί ρρ εε σσ ηη   (( σσ ττ ηη ρρ ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ιι δδ ιι όό ττ ηη ττ αα   11 ))   
Το κριτήριο του "σταυρού για την αφαίρεση εφαρμόζεται στηριζόμενο στην 

αντίστροφη σχέση που συνδέει την πρόσθεση και την αφαίρεση (α-β=γ  γ+β=α) και 
εφαρμόζουμε το κριτήριο για την ισοδύναμη πράξη της πρόσθεσης που προκύπτει από την 
αφαίρεση.  

1ος τρόπος 
Πρ ά ξ η                   Δ οκ ιμ ή  
  825       6+6+7+19  1+9=10  1+0=1             1   5 1+5+8=14  1+4=5 
-158                    
  667                                       1+5=6              6   6            8+2+5=15  1+5=6 
  
2ος τρόπος 
Μπορούμε να εφαρμόσουμε το κριτήριο του "σταυρού" για την αφαίρεση κατ' 

αναλογία με το δεύτερο τρόπο της πρόσθεσης ως εξής: υπολογίζουμε συνολικά το άθροισμα 
των ψηφίων της διαφοράς και του αφαιρετέου (αν το άθροισμα είναι διψήφιος προσθέτουμε 
τα ψηφία του μέχρι να προκύψει μονοψήφιος) και στη συνέχεια υπολογίζουμε το άθροισμα 
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των ψηφίων του μειωτέου (αν το άθροισμα είναι διψήφιος προσθέτουμε τα ψηφία του μέχρι 
να προκύψει μονοψήφιος) και ελέγχουμε αν τα δύο ψηφία που έχουν προκύψει είναι ίδια. 

Για παράδειγμα: 
Πρ ά ξ η     Δ οκ ιμ ή  
825 6+6+7+1+5+8=33    3+3=6 

       - 158 8+2+5=15                 1+5=6 
         667 

 
Ωστόσο, και στην αφαίρεση η εφαρμογή του κριτηρίου του “σταυρού” έχει 

μεγαλύτερο κόστος εφαρμογής σε σχέση με την πλήρη δοκιμή και γι’ αυτό το λόγο δεν 
χρησιμοποιείται. 
 

33 ..   ΠΠ οο λλ λλ αα ππ λλ αα σσ ιι αα σσ μμ όό ςς   (( σσ ττ ηη ρρ ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ιι δδ ιι όό ττ ηη ττ αα   22 ))   
                Πρ ά ξ η                          Δ οκ ιμ ή  
  
                             28          2+8=10  1+0=1                  1 5              3+2=5 
                           x32  
       56 1 • 5 =5   5    5            8+9+6=23  2+3=5 
                     +  84                                 
                          896 
  
44 ..   ΔΔ ιι αα ίί ρρ εε σσ ηη   (( σσ ττ ηη ρρ ίί ζζ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ιι δδ ιι όό ττ ηη ττ αα   33 ))   
    Πρ ά ξ η                     Δ οκ ιμ ή  
 
1524    35           4+3+5+4=16  1+7=7  7      8                3+5=8 
  124 
    190   43,54       7•8=56  5+6=11  1+1=2         2 
      150  2+1+0=3                3 3             1+5+2+4=12 1+2=3 
        10 
 
 
β. Κριτήριο του τελευταίου ψηφίου  
Αντί για το 9 μπορούμε να πάρουμε οποιονδήποτε άλλο φυσικό αριθμό, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, με βάση πάντοτε το κριτήριο διαιρετότητας γι’ αυτό τον αριθμό. 
Εύκολη είναι η εφαρμογή του κριτηρίου παίρνοντας τον αριθμό 10 (κριτήριο του τελευταίου 
ψηφίου). Σύμφωνα με το κριτήριο διαιρετότητας27 του 10, ο αριθμός που διαιρείται ακριβώς 
με 10 τελειώνει σε 0 και το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός αριθμού διά 10 είναι όσο και το 
τελευταίο του ψηφίο. 

 Βέβαια, το κριτήριο μας παρέχει μια απλή ένδειξη για την ορθότητα της πράξης, 
καθώς δε λαμβάνει καθόλου υπόψη τα άλλα ψηφία των όρων. Θα μπορούσε να 

                                                
27 Κριτήρια διαιρετότητας είναι οι κανόνες με τους οποίους μπορούμε να βρούμε το υπόλοιπο μιας 
διαίρεσης β:α χωρίς να την εκτελέσουμε (Εξαρχάκος, 1991, σ. 372). 
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χρησιμοποιηθεί μαζί με κάποιο άλλο (μερικό) κριτήριο ελέγχου ή εκτίμησης (που 
εφαρμόζεται για τον έλεγχο μιας πράξης). 

Τα σφάλματα τα οποία δεν μας επιτρέπει να αντιληφθούμε το συγκεκριμένο κριτήριο 
στην πρόσθεση, την αφαίρεση και τον πολλαπλασιασμό έχουν σχέση με: 

-λάθη σε μονοψήφιες πράξεις 
-λάθος τοποθέτηση της υποδιαστολής 
-λάθη με μηδενικά που έχουμε ξεχάσει ή έχουμε βάλει παραπάνω 
-λάθη σε κρατούμενα 
-λάθη στοίχισης των μερικών γινομένων στον πολλαπλασιασμό. 
Έτσι, παρατηρούμε ότι ουσιαστικά στην πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό δεν 

αποτελεί καθόλου ασφαλές κριτήριο για την ορθότητα της πράξης. 
Η εφαρμογή του στη διαίρεση ωστόσο μας παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια για την 

ορθότητα της πράξης καθώς το τελευταίο ψηφίο του πηλίκου στη διαίρεση είναι το τελευταίο 
που βρίσκουμε και η ορθή εύρεσή του σχετίζεται με την ορθότητα των προηγούμενων 
βημάτων της διαίρεσης. Ωστόσο, αφήνει απαρατήρητα σφάλματα που έχουν σχέση με: 

-λάθη ως προς την τοποθέτηση της υποδιαστολής 
-λάθη με μηδενικά που έχουμε ξεχάσει ή έχουμε βάλει παραπάνω 
ενώ παρέχει πολύ μικρή ασφάλεια σχετικά με σφάλματα που έχουν σχέση με: 
-λάθη διαίρεσης του κάθε φορά εμπλεκόμενου τμήματος του διαιρετέου διά το 

διαιρέτη 
-λάθη σε μονοψήφιες πράξεις και κρατούμενα κατά τον πολλαπλασιασμό του μερικού 

πηλίκου επί τον διαιρέτη. 
-λάθη σε μονοψήφιες πράξεις, κρατούμενα και στοίχισης κατά την αφαίρεση του 

γινομένου των μερικών πηλίκων επί το διαιρέτη από το κάθε φορά εμπλεκόμενο τμήμα του 
διαιρετέου. 

Έτσι, λόγω του πολύ μικρού κόστους εφαρμογής του το συγκεκριμένο κριτήριο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη διαίρεση, ίσως σε συνδυασμό με κάποιο άλλο κριτήριο.  

 
Παραδείγματα: 
1273+5267=6540        7+3=10 → το τελευταίο ψηφίο είναι μηδέν 
 6540  → το τελευταίο ψηφίο είναι μηδέν 
 
825-158=667          7+8=15 → το τελευταίο ψηφίο είναι πέντε 
                                     825      → το τελευταίο ψηφίο είναι πέντε 
 
28·32=896          2·8=16→ το τελευταίο ψηφίο είναι έξι 
                                          896→ το τελευταίο ψηφίο είναι έξι 
 

          1524:35=43 και υ=19   3·5=15  5+9=14 → το τελευταίο ψηφίο είναι τέσσερα 
         1524 → το τελευταίο ψηφίο είναι τέσσερα 
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γ. Κριτήριο των υπολοίπων με το 11 
Εξάλλου, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και το 11 σε πράξεις φυσικών 

αριθμών. Σύμφωνα με το κριτήριο διαιρετότητας ενός αριθμού με 11 το υπόλοιπο της 
διαίρεσης διά 11 είναι όση η διαφορά του αθροίσματος των ψηφίων των περιττών δυνάμεων 
του 10 μείον τη διαφορά του αθροίσματος των ψηφίων των άρτιων δυνάμεων του 10. 

Το κριτήριο με το 11 μας παρέχει σχετικά μεγάλη ασφάλεια για την ορθότητα της 
πράξης, καθώς τα πιθανά υπόλοιπα είναι όλοι οι μονοψήφιοι αριθμοί και συμμετέχουν όλα τα 
ψηφία για την εύρεση του υπολοίπου. Όμως είναι σχετικά δύσκολο στην εφαρμογή του. 
Επίσης, λόγω της πιθανής εμφάνισης αρνητικών ακεραίων δεν μπορεί να διδαχθεί στο 
Δημοτικό Σχολείο.   

Παράδειγμα: 
1273+5267=6540  
U11(1273)=(3+2)-(7+1)=5-8=-3    δηλαδή 8 (αφού 3+8=11) 
U11(5267)=(7+2)-(6+5)=9-11=-2  δηλαδή 9 (αφού 2+9=11) 
8+9=17     U11(17)= 6 
U11(6540)=(0+5)-(4+6)=5-10=-5  δηλαδή 6 (αφού 5+6=11) 
              
                   U11(1273)= 8            8      9                     U11(5267)=.9 
 
     8+9=17     U11(17)= 6                        6      6                     U11(6540)= 6 
                                                                             
 
δ. Κριτήρια που βασίζονται στα κριτήρια διαιρετότητας των όρων της πράξης  
 Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο ελέγχου που στηρίζεται στις ιδιότητες των 

ισοϋπόλοιπων αριθμών είναι ότι τo γινόμενο σε ένα πολλαπλασιασμό ικανοποιεί τα κριτήρια 
διαιρετότητας του πολλαπλασιαστή και του πολλαπλασιαστέου. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο, όταν ο ένας παράγοντας είναι αριθμός του οποίου το κριτήριο διαιρετότητας είναι 
γνωστό και εύκολο στην εφαρμογή. Για παράδειγμα στον πολλαπλασιασμό 9·1254 
γνωρίζουμε ότι το γινόμενο θα πρέπει να έχει άθροισμα ψηφίων που να διαιρείται με 9. 

 
Παρατηρήσεις  
Οι παρατηρήσεις που παρατίθενται αφορούν συνολικά στα κριτήρια ελέγχου που 

αναφέρθηκαν και βασίζονται στις ιδιότητες των ισουπόλοιπων αριθμών. 
 Πρόκειται για ελλιπή κριτήρια ελέγχου, δηλαδή κριτήρια τα οποία αν δεν 

επαληθεύονται, τότε υπάρχει οπωσδήποτε λάθος, ενώ αν επαληθεύονται δεν είναι σίγουρο ότι 
δεν υπάρχει λάθος. Αποτελούν δηλαδή αναγκαίες αλλά όχι και ικανές συνθήκες για την 
ορθότητα της πράξης. Η αποτελεσματικότητα των κριτηρίων του σταυρού για το 9 έγκειται 
στο ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα να υπάρχει σφάλμα και το αποτέλεσμα της πράξης να 
δώσει υπόλοιπο διαιρούμενο με το 9 ίδιο με το υπόλοιπο που δίνει το σωστό αποτέλεσμα 
(Τζανάκης, 1990). Γενικά, τα κριτήρια που βασίζονται στις ιδιότητες των ισοϋπόλοιπων 
αριθμών είναι περισσότερο πρόσφορα να εφαρμόζονται στον πολλαπλασιασμό και στη 
διαίρεση καθώς έχουν μικρότερο κόστος εφαρμογής από τις πλήρεις δοκιμές και μας 
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επιτρέπουν να αντιληφθούμε σφάλματα που σχετίζονται με λάθη σε μονοψήφιες πράξεις ή 
κρατούμενα 

 Τα κριτήρια εφαρμόζονται και στην περίπτωση που οι όροι της πράξης είναι 
δεκαδικοί αριθμοί. Τότε η υποδιαστολή δε λαμβάνεται υπόψη. Βέβαια στην περίπτωση αυτή 
το κριτήριο δεν μπορεί να δείξει λάθη που αφορούν στη θέση της υποδιαστολής 
(Κούρκουλος, 1999, σ. 153). 

 Σφάλματα που έχουν σχέση με την τοποθέτηση περισσότερων, ή λιγότερων 
μηδενικών (ή 9 στην περίπτωση που λαμβάνονται υπόψη τα υπόλοιπα της διαίρεσης με το 9) 
στο αποτέλεσμα δεν μπορούν να ανιχνευτούν από το κριτήριο, καθώς το μηδέν (και το 9) δεν 
διαφοροποιεί το άθροισμα των ψηφίων κάθε όρου (Κούρκουλος, 1999, σ. 153). Στην 
περίπτωση αυτή όμως, όπως και στην περίπτωση που υπάρχουν δεκαδικοί αριθμοί το 
κριτήριο θα πρέπει να συνδυάζεται με εκτίμηση του αποτελέσματος και προσεγγιστική 
εκτέλεση των πράξεων από μνήμης. 
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5.3 Κριτήρια εκτίμησης του μεγέθους των αποτελεσμάτων των 
πράξεων 

 
5.3.1 Απλά κριτήρια διάταξης  
 

Κριτήρια διάταξης είναι τα κριτήρια που μας αναφέρουν τη σχέση του αποτελέσματος 
με τους όρους της πράξης. Για την εφαρμογή τους δεν είναι απαραίτητη η εκτέλεση της 
πράξης, αλλά αρκούν οι συγκρίσεις των αριθμητικών δεδομένων (Κούρκουλος και Τζανάκης, 
2000, σ. 267).  

        ii ))   ΠΠ ρρ όό σσ θθ εε σσ ηη  
Αν α,βQ+ τότε: 
β>0 α+β>α 
α>0 α+β>β 

Δηλαδή, σε μια πρόσθεση θετικών ρητών το άθροισμα είναι πάντα μεγαλύτερο από 
καθένα από τους δύο προσθετέους.  

      ii ii ))   ΑΑ φφ αα ίί ρρ εε σσ ηη  
Αν α,βQ+ τότε: 

         β>0 -β<0 α-β<α 
Δηλαδή, η διαφορά θετικών ρητών είναι πάντα μικρότερη από το μειωτέο. 
Επίσης: 
        α-β 0 α β 
Δηλαδή ο μειωτέος είναι πάντα μεγαλύτερος ή ίσος με τον αφαιρετέο.   
ii ii ii ))   ΠΠ οο λλ λλ αα ππ λλ αα σσ ιι αα σσ μμ όό ςς   
Αν α,βQ+ τότε: 

α 1 α·β β 
         α<1 α·β<β 
Δηλαδή, το γινόμενο είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από τον πολλαπλασιαστέο, 

ανάλογα με το αν ο πολλαπλασιαστής είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από το 1.   
Άλλος τρόπος (και περισσότερο κατανοητός στους μαθητές, αφού ξεφεύγει από το 

συμβολικό επίπεδο) να εξηγηθεί το κριτήριο, σύμφωνα με το οποίο ένας αριθμός μικραίνει 
όταν πολλαπλασιάζεται με αριθμό μικρότερο από τη μονάδα, είναι η χρησιμοποίηση της 
κλασματικής γραφής των αριθμών. Έτσι, στην περίπτωση του πολλαπλασιασμού 18·0,5 
μπορούμε να πούμε: 

18·0,5=18·
10
5

 

Αφού λοιπόν από ένα αριθμό παίρνουμε όχι τα 
10
10

, που είναι ολόκληρος ο αριθμός, 

αλλά ένα μέρος από αυτόν, σημαίνει ότι το γινόμενο θα είναι σίγουρα μικρότερο από αυτόν. 
Το κριτήριο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και για τους δύο όρους της πράξης, να είναι 

δηλαδή διπλής κατεύθυνσης. Για παράδειγμα, στον πολλαπλασιασμό 18·0,5 οι μαθητές 
μπορούν να πουν ότι το γινόμενο θα είναι μικρότερο από το 18, αφού αυτό πολλαπλασιάζεται 
με το 0,5 που είναι μικρότερο της μονάδας, αλλά θα είναι και μεγαλύτερο από το 0,5 αφού 
αυτό πολλαπλασιάζεται με το 18 που είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα.  
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        ii vv ))   ΔΔ ιι αα ίί ρρ εε σσ ηη  
Αν Δ, δ και π είναι αντίστοιχα ο διαιρετέος, ο διαιρέτης και το πηλίκο σε μια διαίρεση 

(Δ, πQ+ και δQ*
+) τότε: 

 δ>1 δ·π>π Δ>π 
 δ<1 δ·π<π Δ<π 
Δηλαδή, αν ο διαιρέτης είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα, τότε το πηλίκο είναι 

μικρότερο από το διαιρετέο (ο διαιρετέος μικραίνει, αν διαιρεθεί με αριθμό μεγαλύτερο από 
τη μονάδα). Αντίστοιχα, αν ο διαιρέτης είναι μικρότερος από τη μονάδα, το πηλίκο είναι 
μεγαλύτερο από το διαιρετέο (ο διαιρετέος μεγαλώνει, αν διαιρεθεί με αριθμό μικρότερο από 
τη μονάδα). Για την κατανόηση του κριτηρίου αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
κλασματική γραφή των αριθμών. Στην περίπτωση 2:0,75 μπορούμε να πούμε: 

2:0,75=2:
4
3

=2·
3
4

. Αφού παίρνουμε τα
3
3

 του αριθμού και κάτι παραπάνω σημαίνει ότι ο 

αριθμός θα μεγαλώσει. 
Ακόμη: 
 Δ>δ δ·π>δ π>1 
 Δ<δ δ·π<δ  π<1 
Δηλαδή, αντίστροφα με το προηγούμενο κριτήριο, όταν ο διαιρετέος είναι 

μεγαλύτερος/μικρότερος από το διαιρέτη, τότε το πηλίκο είναι μεγαλύτερο/μικρότερο από τη 
μονάδα. Αυτό το κριτήριο μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητό στους μαθητές, αν 
εφαρμόσουμε τη δοκιμή της διαίρεσης μέσα από πολλαπλασιασμό και χρησιμοποιήσουμε το 
κριτήριο διάταξης για τον πολλαπλασιασμό (βλ. παραπάνω). Για παράδειγμα, στην 
περίπτωση 2:3,24 το πηλίκο θα είναι ένας αριθμός που όταν πολλαπλασιαστεί με το 3,24 θα 
δίνει μικρότερο αποτέλεσμα από το 3,24 πράγμα που σημαίνει ότι το πηλίκο θα είναι 
μικρότερο από τη μονάδα. 

  
  
vv )) ΚΚ ρρ ιι ττ ήή ρρ ιι αα   δδ ιι άά ττ αα ξξ ηη ςς   ππ οο υυ   ββ αα σσ ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   σσ χχ έέ σσ εε ιι ςς   αα νν αα λλ οο γγ ίί αα ςς   μμ εε ττ αα ξξ ύύ   
ττ ωω νν   όό ρρ ωω νν   ττ ηη ςς   ππ ρρ άά ξξ ηη ςς     
Εκτός από τα κριτήρια διάταξης για τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις που 

προαναφέρθηκαν, υπάρχουν και κάποια κριτήρια που βασίζονται σε σχέσεις αναλογίας 
μεταξύ των όρων της πράξης. Πρόκειται ωστόσο για κριτήρια που έχουν συνήθως μεγάλο 
βαθμό δυσκολίας και γι’ αυτό το λόγο δεν χρησιμοποιούνται.  

Έτσι, στην περίπτωση της αφαίρεσης, ελέγχουμε τη σχέση του αφαιρετέου με το μισό 
του μειωτέου (περίπου) και αποφασίζουμε αν η διαφορά είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη και 
από τον αφαιρετέο.  

Αν α ο μειωτέος, β ο αφαιρετέος τότε: 

αν 
2


>β τότε α-β>β (
2


>β α>2·β α>β+β α-β>β)  

Ομοίως αν 
2


<β. 

Έτσι, για παράδειγμα, στην αφαίρεση 1256-325 λέμε ότι το μισό του 1256 είναι 
περίπου 600 το οποίο είναι μεγαλύτερο από το 325, άρα 1256-325>325. 
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Επίσης, στον πολλαπλασιασμό μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τη σχέση 
του γινομένου με τον ένα παράγοντα, ανάλογα με τον άλλο παράγοντα και τη σχέση 
αναλογίας του με τη μονάδα. Για παράδειγμα, όταν ένας αριθμός πολλαπλασιάζεται με το 0,5 
γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι ίσο με το μισό του, αν πολλαπλασιάζεται με αριθμό 
λίγο μεγαλύτερο από το 0,5 τότε το αποτέλεσμα θα είναι μεγαλύτερο από το μισό του κ.ο.κ. 
Αν ο αριθμός πολλαπλασιάζεται με αριθμό λίγο μικρότερο από 1,5 τότε το αποτέλεσμα θα 
είναι λίγο μικρότερο από τον αριθμό συν το μισό του. Έτσι, στον πολλαπλασιασμό 1424·0,62 
το αποτέλεσμα θα είναι λίγο μεγαλύτερο από μισό του 1424 δηλαδή λίγο μεγαλύτερο από 
712. 

Στη διαίρεση αντίστοιχα, μπορούμε να συνάγουμε συμπεράσματα για τη σχέση του 
πηλίκου με το διαιρετέο ανάλογα με τη σχέση αναλογίας του διαιρέτη με τη μονάδα. Έτσι, αν 
διαιρούμε αριθμό με άλλο αριθμό που είναι λίγο μικρότερος από 0,5 τότε το πηλίκο θα είναι 
λίγο μεγαλύτερο από το διπλάσιο του διαιρετέου. Για παράδειγμα, στη διαίρεση 151:0,48 το 
πηλίκο θα είναι λίγο μεγαλύτερο από το διπλάσιο του 151 δηλαδή λίγο μεγαλύτερο από το 
302 (151:0,48=314,58). Αντίστοιχα συμπεράσματα βγάζουμε όταν διαιρούμε με αριθμούς 
που είναι πολύ κοντά στο 0,25   0,75   1,25   1,5   2,5 κ.ο.κ. 

 
 
5.3.2 Κριτήρια τα οποία βασίζονται στους από μνήμης προσεγγιστικούς 

υπολογισμούς 

Εδώ εντάσσονται τα κριτήρια τα οποία βασίζονται στην εύρεση της τάξης μεγέθους 
του αποτελέσματος μιας πράξης ή στην εύρεση προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας -π.χ. 
τάξη μεγέθους και πρώτο σημαντικό ψηφίο του αποτελέσματος- (Κούρκουλος και Τζανάκης, 
2000, σ. 267). Παρακάτω περιγράφονται κριτήρια τα οποία αναφέρονται στην εύρεση της 
τάξης μεγέθους του αποτελέσματος της πράξης, καθώς και κριτήρια που αφορούν στην 
εύρεση προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας. 

 
5.3.2.1  Εύρεση της τάξης μεγέθους  
 
Ορισμός: Τάξη μεγέθους ενός αριθμού m (=αk·10k +αk-1·10k-1 +…+α1·10 +α0) είναι ο 

εκθέτης k της μεγιστοβάθμιας δύναμης του 10 αυξημένo κατά 1. 
 
 
Παραδείγματα: 
 867 (=8·102 +6·101+7·100 ) είναι 2+1=3, δηλαδή τρίτης τάξης (εκατοντάδες) 
 0,0024 (=2·10-3 +4·10-4 )     είναι -3+1= -2 (χιλιοστά) 
  ii ))   ΠΠ ρρ όό σσ θθ εε σσ ηη  
Στην πρόσθεση (όταν οι προσθετέοι είναι δύο) η τάξη μεγέθους είναι ίδια με αυτή του 

μεγαλύτερου προσθετέου ή κατά ένα μεγαλύτερη. 
α) Κατά ένα μεγαλύτερη είναι στις εξής περιπτώσεις: 
 Οι δύο προσθετέοι είναι ίδιας τάξης και το πρώτο, μη μηδενικό ψηφίο του ενός (το 

ψηφίο της μεγαλύτερης τάξης) είναι 9.  
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Π.χ. το αποτέλεσμα της πράξης 945+124 είναι τέταρτης τάξης, κατά ένα μεγαλύτερη 
από την τάξη των προσθετέων που είναι τρίτης τάξης. 

 -Οι δύο προσθετέοι είναι διαφορετικής τάξης, ο μεγαλύτερος προσθετέος είναι μ 
τάξης και ο μικρότερος προσθετέος είναι ν τάξης (μ,νΝ), 
-τα μ-ν πρώτα ψηφία του μεγαλύτερου προσθετέου είναι 9 και 
-το άθροισμα των ψηφίων της νιοστής τάξης των δύο προσθετέων είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 
το 10.  

Π.χ. το αποτέλεσμα της πράξης 99564+621 είναι έκτης τάξης γιατί ο πρώτος 
προσθετέος έχει τα πρώτα 2 ψηφία (5-3=2 καθώς αφαιρούμε το 3 που υποδηλώνει την τάξη 
του δεύτερου προσθετέου από το 5 που υποδηλώνει την τάξη του πρώτου προσθετέου) 9 και 
το άθροισμα των ψηφίων της τρίτης τάξης (όση είναι και η τάξη του δεύτερου προσθετέου) 
των δύο προσθετέων υπερβαίνει το 10. 

 -Οι δύο προσθετέοι είναι διαφορετικής τάξης, ο μεγαλύτερος προσθετέος είναι μ 
τάξης και ο μικρότερος προσθετέος είναι ν τάξης (μ,νΝ),  
-τα μ-ν πρώτα ψηφία του μεγαλύτερου προσθετέου είναι 9,  
-το άθροισμα των ψηφίων της νιοστής τάξης των δύο προσθετέων είναι 9,  
-το άθροισμα των ψηφίων της ν-1, ν-2…ν-κ (για κάποιο κ<ν, κ Ν) τάξης των δύο 
προσθετέων είναι 9 και  
-το άθροισμα των ψηφίων της ν-(κ+1) τάξης των δύο προσθετέων είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 
10.  

Π.χ. το αποτέλεσμα της πράξης 9995462+4556 είναι όγδοης τάξης γιατί ο πρώτος 
προσθετέος έχει τα πρώτα 3 ψηφία (7-4=3 καθώς αφαιρούμε το 4 που υποδηλώνει την τάξη 
του δεύτερου προσθετέου από το 7 που υποδηλώνει την τάξη του πρώτου προσθετέου) 
εννιάρια, το άθροισμα των ψηφίων της ν, ν-1 (κ=1) τάξης των δύο προσθετέων είναι 9 και το 
άθροισμα των ψηφίων της ν-2   [ν-(1+1)] είναι μεγαλύτερο από το 10.  

β) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η τάξη μεγέθους του αθροίσματος είναι ίδια με 
αυτή του μεγαλύτερου προσθετέου. 

Διαπιστώνουμε ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια εύρεσης της σωστής τάξης μεγέθους 
έχουν μεγάλο κόστος εφαρμογής και κατά συνέπεια δεν χρησιμοποιούνται. 

 
ii ii ))   ΑΑ φφ αα ίί ρρ εε σσ ηη   
Στην αφαίρεση η τάξη μεγέθους της διαφοράς είναι ίδια με αυτή του μειωτέου ή 

μικρότερη. 
α) Ίδια με την τάξη μεγέθους του μειωτέου είναι στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 Ο μειωτέος είναι ίδιας τάξης με τον αφαιρετέο (ν τάξης, νΝ), αλλά η διαφορά των  

ψηφίων της ν τάξης (μεγαλύτερης) μειωτέου και αφαιρετέου είναι μεγαλύτερη από 1.  
Π.χ. 4567-2541=2026. Οι δύο όροι είναι τέταρτης τάξης και η διαφορά των ψηφίων της 

μεγαλύτερης τάξης είναι 2>1 (4-2=2). 
 -Ο μειωτέος και ο αφαιρετέος είναι διαφορετικής τάξης (ν τάξης ο μειωτέος, μ τάξης 

ο αφαιρετέος, μ,νΝ) και  
-το ψηφίο της μ τάξης του μειωτέου είναι τουλάχιστον κατά μία μονάδα μεγαλύτερο από το 
ψηφίο της μ τάξης του αφαιρετέου.  
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Π.χ. 5632-578=5054, ο μειωτέος είναι τέταρτης τάξης, ο αφαιρετέος είναι τρίτης τάξης 
και το ψηφίο της τρίτης τάξης του μειωτέου είναι κατά ένα μεγαλύτερο από το ψηφίο της 
τρίτης τάξης του αφαιρετέου (6-5=1). Έτσι, το αποτέλεσμα είναι τέταρτης τάξης.  

 -Ο μειωτέος και ο αφαιρετέος είναι διαφορετικής τάξης (ν τάξης ο μειωτέος, μ τάξης 
ο αφαιρετέος, μ,νΝ),  
-το ψηφίο της μ τάξης του μειωτέου είναι ίσο με το ψηφίο της μ τάξης του αφαιρετέου, 
-το ψηφίο της μ-1, μ-2, μ-κ (κ<μ, κΝ) τάξης του μειωτέου είναι ίσο με το ψηφίο της    μ-1, 
μ-2, μ-κ τάξης αντίστοιχα του αφαιρετέου και  
-το ψηφίο της (μ-κ)-1 τάξης του μειωτέου είναι τουλάχιστον κατά μία μονάδα μεγαλύτερο 
από το ψηφίο της  (μ-κ)-1 τάξης του αφαιρετέου.  

Π.χ. 864795-4773=860022, ο μειωτέος είναι έκτης τάξης, ο αφαιρετέος τέταρτης τάξης, 
το ψηφίο της τέταρτης τάξης του μειωτέου είναι όμοιο με το ψηφίο της τέταρτης τάξης του 
αφαιρετέου, όπως και το ψηφίο της τρίτης τάξης, αλλά το ψηφίο της δεύτερης τάξης του 
μειωτέου είναι κατά δύο μονάδες μεγαλύτερο από το ψηφίο της δεύτερης τάξης του 
αφαιρετέου (9-7=2). Έτσι, το αποτέλεσμα είναι έκτης τάξης.  

β) Η τάξη μεγέθους της διαφοράς είναι διαφορετική από την τάξη μεγέθους του 
μειωτέου στις εξής περιπτώσεις (έστω ν η τάξη μεγέθους του μειωτέου και μ του αφαιρετέου, 
μ,νΝ): 

 είναι ν-1 τάξης  όταν: 
-το ψηφίο της μ τάξης του μειωτέου είναι μικρότερο από το ψηφίο της μ τάξης του 
αφαιρετέου (μειωτέος και αφαιρετέος είναι διαφορετικής τάξης) και  
-ο αριθμός που σχηματίζουν τα πρώτα μ-ν ψηφία του μειωτέου είναι 10, 100, 1000…  

Π.χ. 10005235-7584=9997651 
 είναι ν-1 τάξης  όταν:  

-το ψηφίο της μ τάξης του μειωτέου είναι ίδιο με το ψηφίο της μ τάξης του αφαιρετέου 
(μειωτέος και αφαιρετέος είναι διαφορετικής τάξης),  
-το ψηφίο της μ-1, μ-2, μ-κ (κΝ) τάξης του μειωτέου είναι ίσο με το ψηφίο της μ-1,    μ-2,  
μ-κ τάξης του αφαιρετέου,  
-το ψηφίο της (μ-κ)-1 τάξης του μειωτέου είναι τουλάχιστον κατά μία μονάδα μεγαλύτερο 
από το ψηφίο της (μ-κ)-1 τάξης του αφαιρετέου και  
-ο αριθμός που σχηματίζουν τα πρώτα μ-ν ψηφία του μειωτέου είναι 10, 100, 1000…  

 Π.χ. 105421-5430=99991.  
 είναι ν-κ τάξης όταν:  

-ο μειωτέος και ο αφαιρετέος είναι ίδιας τάξης (ν τάξης) και  
-το ψηφίο της ν, ν-1,...,ν-κ (κΝ) είναι όμοιο με το ψηφίο της ν, ν-1,…,ν-κ τάξης του 
αφαιρετέου αντίστοιχα.  

Π.χ. 548756-548732=24 (ο μειωτέος και ο αφαιρετέος είναι έκτης τάξης, έχουν τα 
πρώτα 4 ψηφία (της έκτης, πέμπτης τέταρτης και τρίτης τάξης αντίστοιχα) όμοια, άρα το 
αποτέλεσμα είναι δεύτερης τάξης (6-4=2). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα συγκεκριμένα κριτήρια εύρεσης της σωστής 
τάξης μεγέθους έχουν μεγάλο κόστος εφαρμογής και κατά συνέπεια δεν χρησιμοποιούνται. 
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ii ii ii ))   ΠΠ οο λλ λλ αα ππ λλ αα σσ ιι αα σσ μμ όό ςς    
Η τάξη μεγέθους του γινομένου δύο παραγόντων είναι ίση με το άθροισμα των τάξεων 

των δύο παραγόντων ή κατά ένα μικρότερη (αν μ,ν οι τάξεις των δύο παραγόντων μ,νΝ, η 
τάξη του γινομένου είναι μ+ν ή (μ+ν)-1). Στην περίπτωση που οι δύο παράγοντες είναι 
ακέραιοι, η τάξη μεγέθους του γινομένου είναι όσο το πλήθος των ψηφίων και των δύο 
παραγόντων ή κατά ένα μικρότερη.  

α) Έτσι, η τάξη μεγέθους του γινομένου είναι όσο το άθροισμα των τάξεων των δύο 
παραγόντων (μ+ν) στην εξής περίπτωση: 

 Όταν το γινόμενο των ψηφίων της μεγαλύτερης τάξης των δύο παραγόντων είναι 
μεγαλύτερο ή ίσο του δέκα (αν ν και μ αντίστοιχα οι τάξεις των παραγόντων, τότε ν·μ 10).  

Π.χ. το γινόμενο 425·78 (=33150) είναι πέμπτης τάξης (3+2=5) αφού 4·7=28>10. 
Επίσης, το γινόμενο 0,02·0,0078 (=0,000156 είναι –3 τάξης, δηλαδή δεκάκις χιλιοστά, αφού 
–1+(-2)=-3 και 2·7=14>10. Ακόμα, το γινόμενο 969,87·0,000235 (=0,2279) είναι 0 τάξης 
(δέκατα) αφού 3+(-3)=0 και 9·2=18>10. 

β) Η τάξη μεγέθους του γινομένου είναι ίση με το άθροισμα των τάξεων των δύο 
παραγόντων μειωμένο κατά ένα [(μ+ν)-1] στην εξής περίπτωση: 

 Το γινόμενο των ψηφίων της μεγαλύτερης τάξης των δύο παραγόντων αυξημένων 
κατά μία μονάδα είναι μικρότερο από δέκα. 

 Π.χ. το γινόμενο 254·2478 (=629412) είναι έκτης τάξης αφού (3+4)-1=6 και 
(2+1)·(2+1)=9<10. Επίσης το γινόμενο 0,02·0,0025 (=0,00005) είναι –4 τάξης αφού [–1+(-
2)]-1=-4 και (2+1)·(2+1)<10. 

 
γ) Υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες η τάξη μεγέθους του γινομένου είναι 

αμφίβολο αν ισούται με το άθροισμα των τάξεων των δύο παραγόντων ή είναι κατά ένα 
μικρότερη απ’ αυτό. Αν m, n τα πρώτα ψηφία των δύο παραγόντων, οι αμφίβολοι 
συνδυασμοί είναι οι εξής: 

m                   n  
1 9 
2 3 
2 4 
3 3 
 
Παραδείγματα: 
Η τάξη μεγέθους του γινομένου είναι όσο το άθροισμα των τάξεων των δύο 

παραγόντων μειωμένο κατά ένα [(μ+ν)-1]: 
9012·11=99132         (4+2)-1=5 
214·345=73830         (3+3)-1=5 
2417·407=983719     (4+3)-1=6 
314·31=9734             (3+2)-1=4 
Η τάξη μεγέθους του γινομένου είναι όσο το άθροισμα των τάξεων των δύο 

παραγόντων (μ+ν): 
9142·12=109704         4+2=6 
281·3724=1046444     3+4=7 
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25·47=1175        2+2=4 
3241·312=101119       4+3=7 
 
Διαπιστώνουμε ότι στον πολλαπλασιασμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κριτήρια 

εύρεσης της σωστής τάξης μεγέθους, τα οποία έχουν μικρό κόστος εφαρμογής, στις 
περιπτώσεις που είναι ξεκάθαρο αν η τάξη μεγέθους του γινομένου είναι όσο το άθροισμα 
των τάξεων των δύο ή το άθροισμα των τάξεων των δύο παραγόντων μειωμένο κατά ένα. 

  
ii vv ))   ΔΔ ιι αα ίί ρρ εε σσ ηη   
Η τάξη μεγέθους του πηλίκου προκύπτει αν από την τάξη του διαιρετέου αφαιρέσουμε 

την τάξη του διαιρέτη, ή κατά ένα μεγαλύτερη (αν μ,ν οι τάξεις των δύο παραγόντων μ,νΝ, η 
τάξη του πηλίκου είναι μ-ν ή (μ-ν)+1).  

α) Η τάξη μεγέθους είναι ίση με τη διαφορά των τάξεων του διαιρετέου και του διαιρέτη 
(μ-ν) στις εξής περιπτώσεις: 

 το πρώτο μη μηδενικό ψηφίο του διαιρετέου είναι μικρότερο από το πρώτο μη 
μηδενικό ψηφίο του διαιρέτη π.χ.  

213300:75=2844    (2<7,   6-2=4) 
0,38:45=0,0084      (3<4,   0-2=-2)  
 - αν ο διαιρέτης έχει m ψηφία (δεν λαμβάνουμε υπόψη τα πρώτα μηδενικά ψηφία αν 

υπάρχουν) και είναι μεγαλύτερος από το πρώτο τμήμα του διαιρετέου που ξεκινά από μη 
μηδενικό ψηφίο και αποτελείται από m ψηφία (δεν λαμβάνουμε υπόψη την υποδιαστολή): 
         0,381:39=0,009   (0-2=-2 αφού 39>38)28 

5,295:6,3=0,84     (1-1=0 αφού 52<63) 
0,048:0,56=0,086 (-1-0=-1 αφού 48<86) 
 
β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η τάξη μεγέθους του πηλίκου είναι μεγαλύτερη κατά 

μία μονάδα από τη διαφορά των τάξεων διαιρετέου και διαιρέτη [(μ-ν)+1]: 
578:32=18,0625         (3-2)+1=2            αφού 57>32 
29724:27=1100,88     (5-2)+1=4            αφού 29>27 
260,236:25=10,409   (3-2)+1=2          αφού 26>25 
0,057:0,56=0,1017     (-1-0)+1=0           αφού 57>56 
0,3684:35=0,0105      (0-2)+1=-1           αφού 36>35       
 Παρατήρηση: 
Όταν ο διαιρέτης είναι μονοψήφιος ακέραιος υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: 
- το πρώτο μη μηδενικό ψηφίο του διαιρετέου είναι μικρότερο από το διαιρέτη, οπότε η 

τάξη μεγέθους του πηλίκου είναι όσο η τάξη του διαιρετέου μειωμένη κατά ένα: 
421:7=60,142 
- το πρώτο μη μηδενικό ψηφίο του διαιρετέου είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το διαιρέτη, 

οπότε η τάξη μεγέθους του πηλίκου είναι όσο η τάξη του διαιρετέου: 
0,741:3=0,247 
9357:9=1039,66 

  
                                                
28 Είναι φανερό ότι καλύπτει και την πρώτη περίπτωση. 
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5.3.2.2  Εύρεση προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας  
 
Η διαδικασία εκτίμησης του αποτελέσματος μιας πράξης μέσα από νοερούς 

προσεγγιστικούς υπολογισμούς περιλαμβάνει τρία επιμέρους βήματα: 
1. την αντικατάσταση των αριθμητικών δεδομένων με προσεγγιστικές τιμές τους,  
2. το νοερό υπολογισμό των προσεγγιστικών αυτών τιμών και 
3. την απόφαση για το αποτέλεσμα της εκτίμησης με βάση τη σωστή τάξη μεγέθους και 

το επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας που στηρίζεται στο εύρος των αποδεκτών απαντήσεων. 

1. Η αντικατάσταση των αριθμητικών δεδομένων με προσεγγιστικές τιμές 
περιλαμβάνει δύο επιμέρους διαδικασίες, i) την αναδιατύπωση και ii) την μετατροπή. Η 
μετατροπή είναι ένα βήμα το οποίο δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί κατ’ ανάγκη και 
που περιέχει και προϋποθέτει τη διαδικασία της αναδιατύπωσης (βλ. παρακάτω). 

 Όμως, σίγουρα πρέπει να γίνει αναδιατύπωση, αλλαγή των αριθμητικών δεδομένων σε 
άλλα που έχουν πιο εύχρηστη μορφή.   

 
i) Η αναδιατύπωση μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες τεχνικές. Οι Reys et al. θεωρούν 

την αναδιατύπωση ως υψηλού επιπέδου γνωστική διαδικασία και την ορίζουν “ως τη 
διαδικασία μετατροπής των αριθμητικών δεδομένων για την παραγωγή μιας πιο εύχρηστης 
νοερής μορφής, η οποία αφήνει τη δομή του προβλήματος ανέπαφη” (Reys et al., 1982, σ. 
187). Η Sowder & Wheeler θεωρούν ότι η αναδιατύπωση προϋποθέτει την αντικατάσταση 
των αρχικών αριθμών με νέους, πριν τον υπολογισμό (Sowder & Wheeler, 1989, σ. 135). 
Δηλαδή, καθώς τα υπάρχοντα αριθμητικά δεδομένα είναι δύσχρηστα και δεν προσφέρονται 
για νοερό υπολογισμό, αυτό που προέχει είναι η αλλαγή τους, ο μετασχηματισμός τους σε 
άλλα, τα οποία ευνοούν τον ευχερή νοερό υπολογισμό τους. Τα νέα αριθμητικά δεδομένα τα 
οποία είναι προϊόν της αναδιατύπωσης αποτελούν μια προσέγγιση  (βλ. ενότητα 2.3.2) των 
αρχικών. 

Η αναδιατύπωση περιλαμβάνει επιμέρους διαδικασίες, α) τη στρογγυλοποίηση, β) την 
περικοπή, γ) την αντικατάσταση και δ) τη συσσώρευση ή μέσο όρο (B. Reys et al., 1991, p. 
354,  Reys et al., 1982, p. 187-188, Sowder & Wheeler, 1989, p. 132, Λεμονίδης, 2013, 349). 
Αναλυτικότερα οι επιμέρους διαδικασίες της αναδιατύπωσης είναι οι εξής: 

 α) Στρογγυλοποίηση  
Η στρογγυλοποίηση μπορεί να γίνει στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο δυνάμεων του 10, 

με βάση το συνήθη κανόνα στρογγυλοποίησης29 και μπορεί να εφαρμοστεί στον ένα ή και 
στους δύο όρους (π.χ. 7421·326 7000·300). Οι προσεγγιστικές τιμές που προκύπτουν είναι 

                                                
29 Για να κάνουμε στρογγυλοποίηση ενός αριθμού σε κάποιο ψηφίο με βάση το συνήθη κανόνα: 
 Προσέχουμε το ψηφίο που είναι δεξιά από εκείνο που θέλουμε να γίνει η στρογγυλοποίηση: 
 αν το ψηφίο αυτό είναι 0,1,2,3,4, τότε το ψηφίο αυτό και όλα τα επόμενά του προς τα δεξιά τα 
αντικαθιστούμε με μηδενικά. τα προηγούμενα ψηφία προς τα αριστερά παραμένουν ίδια. 
 αν το ψηφίο αυτό είναι 5,6,7,8,9, τότε το ψηφίο αυτό και όλα τα επόμενά του προς τα δεξιά τα 
αντικαθιστούμε με μηδενικά και αυξάνουμε κατά μία μονάδα τον αριθμό, που σχηματίζουν όλα μαζί 
τα προηγούμενα προς τα αριστερά ψηφία. 
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του τύπου νx10μ όπου νΝ*, 0<ν<100 και μΖ. Εξάλλου, η στρογγυλοποίηση μπορεί να 
γίνει και στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 5, καθώς ο νοερός υπολογισμός με πολλαπλάσια 
του 5 είναι αρκετά ευχερής (π.χ. 52·46  50·45=2250). Ακόμη, είναι δυνατή η 
στρογγυλοποίηση, κυρίως στη διαίρεση, σε αριθμούς ώστε να υπολογίζεται εύκολα το 
αποτέλεσμα (π.χ. 71214:289   72000:300=240 ή 241·812   250·800=200000).  

   β) Περικοπή  
Κατά την περικοπή λαμβάνονται υπόψη μόνο τα πρώτα ψηφία (ένα ή δύο από 

αριστερά) και στη συνέχεια λαμβάνεται η απόφαση για τη σωστή τάξη μεγέθους. Δηλαδή 
κατά την εκτίμηση του αποτελέσματος του γινομένου 261·354 υπολογίζουμε 2·3=6 και 
αποφασίζουμε ότι πρόκειται για 6 δεκάδες χιλιάδων30 (αφού 100·100=10000) δηλαδή 60000. 
Επίσης, στην περίπτωση του υπολογισμού του αθροίσματος 87419+92765+ 
90045+81974+98102 προσθέτουμε τα πρώτα ψηφία των προσθετέων τα οποία δίνουν 
άθροισμα 44 ή 45. Έτσι το συνολικό άθροισμα είναι 450000 (Reys et al., p. 187).  

   γ) Αντικατάσταση-Αλλαγή πεδίου έκφρασης και επεξεργασίας (βλ. σχετικά Duval, 
1995, κεφ. 3, 5) 

Η αντικατάσταση αφορά στη χρήση μιας ισοδύναμης ή σχεδόν ισοδύναμης μορφής 
(κλάσμα, δεκαδικός, ποσοστό) προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Για 

παράδειγμα, για τον υπολογισμό του γινομένου 0,35·106204 αντικαθιστούμε το 0,34 με το 
3
1

 

(περίπου ισοδύναμα) και το 106204 με το 105000, οπότε υπολογίζουμε το 
3
1

 του 105000 που 

είναι 35000. Επίσης για την εκτίμηση του γινομένου 1196·0,23 θεωρούμε ως την κατάλληλη 

προσέγγιση για το 0,23 το 0,25 το οποίο γράφουμε ως 
4
1

. Έτσι, περνάμε από μια δεκαδική 

γραφή του δεύτερου όρου σε μια κλασματική και έχουμε: 1196·0,23 1200·
4
1

=300. Άλλο 

παράδειγμα είναι το εξής: για την εκτίμηση του γινομένου 127·66 θεωρούμε ως κατάλληλη 
προσέγγιση του 127 το 125 και του 66 το 64, καθώς οι αριθμοί αυτοί μπορούν να γραφτούν 
σε μια εκθετική μορφή, αφού 125=53 και 64=26. Έτσι:  

127·66125·64=53·26=53·(23·23)=( 53·23)·23=(5·2)3·23=103·23=1000·8=8000.  
Το παράδειγμα αυτό αποτελεί ειδική περίπτωση την οποία όμως συναντούμε σπάνια. 
δ) Συσσώρευση ή μέσος όρος  
Αυτή η ειδική στρατηγική εφαρμόζεται στην πρόσθεση πολλών αριθμών και όταν οι 

αριθμοί αυτοί βρίσκονται γύρω  από μια ειδική τιμή π.χ. 23+18+19+22  4·20=80 
(Λεμονίδης, 2013).  

 
ii) Η μετατροπή ορίζεται από τους Reys et al., (1982, σ. 187) ως “η διαδικασία αλλαγής 

της μαθηματικής δομής του προβλήματος σε μια πιο εύχρηστη νοερή μορφή, η οποία στη 
συνέχεια χρησιμοποιείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός των αριθμητικών 
δεδομένων”. Αλλαγή της δομής του προβλήματος σημαίνει αντιμετώπισή, για παράδειγμα, 
ενός προσθετικού  προβλήματος ως πολλαπλασιαστικού, ή αλλαγή της σειράς των πράξεων 
                                                
30 Διαφορετικά μετράμε τον αριθμό των ψηφίων που έχουμε περικόψει (4) ο οποίος αντιστοιχεί σε 
μηδενικά. 
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που ορίζει το πρόβλημα, ή ακόμα, η χρήση σημείων αναφοράς προκειμένου να είναι 
ευχερέστερος ο νοερός υπολογισμός (Reys et al., 1982, p. 188-189, B. Reys et al., 1991, p. 
355). Αναλυτικότερα, οι επιμέρους διαδικασίες που περιλαμβάνονται στη μετατροπή είναι: 

α) Αλλαγή της πράξης σε μια ισοδύναμη 
Π.χ. στην πρόσθεση 87419+92765+90045+81974+98102 παρατηρούμε ότι όλοι οι 

αριθμοί είναι πολύ κοντά στο 90000. Κατά συνέπεια έχουμε 5 φορές το 90000. Άρα  το 
αποτέλεσμα είναι 450000. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η πρόσθεση αντιμετωπίζεται πλέον 
ως πολλαπλασιασμός. Διαπιστώνουμε ότι θα μπορούσε να γίνει χρήση και του μέσου όρου. 
Δηλαδή, παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των προσθετέων είναι περίπου 90000 και τον 
πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό των προσθετέων. 

β) Αλλαγή της σειράς των πράξεων (χωρίς να παραβιάζεται η μαθηματική 
προτεραιότητα των πράξεων) 

Π.χ. στην παράσταση 
347 6

43


 υπολογίζουμε πρώτα το πηλίκο 43:6 όπου 4342 και 

επομένως 42:6=7, άρα 6:42=
1
7

. Στη συνέχεια υπολογίζουμε το πηλίκο 347:7 όπου  347350 

και επομένως 350:7=50. 
γ) Χρήση σημείων αναφοράς  
Π.χ. για τον υπολογισμό της διαίρεσης 21319908:26 σκεφτόμαστε ότι αν ο διαιρετέος 

ήταν 26000000 τότε το πηλίκο θα ήταν 1000000, επειδή όμως είναι περίπου κατά 
1
5

 

λιγότερο (21319908
4

5
 του 26000000 αφού 20000000=

4
5

 του 25000000). Άρα το πηλίκο 

είναι περίπου 800000. στο συγκεκριμένο παράδειγμα το σημείο αναφοράς είναι ο αριθμός 
26000000 του οποίου το πηλίκο αν διαιρεθεί με το 26 υπολογίζεται εύκολα. 

Βέβαια, η μετατροπή προϋποθέτει την αναδιατύπωση των αριθμητικών δεδομένων, 
αφού υλοποιηθεί η αλλαγή της δομής του προβλήματος. Στα παραδείγματα που 
παρατέθηκαν, παρατηρούμε ότι, αφού έγινε θεώρηση της νέας δομής του προβλήματος, 
αναδιατυπώθηκαν τα αριθμητικά δεδομένα στο πλαίσιο της νέας αυτής δομής, προκειμένου 
να είναι πραγματοποιήσιμος και ευχερής ο νοερός υπολογισμός τους.  

Με βάση αυτή την προοπτική, συμπεραίνουμε ότι, ενώ η αναδιατύπωση μπορεί να 
λειτουργήσει αυτόνομα για την πραγματοποίηση μιας εκτίμησης, η μετατροπή στηρίζεται 
στην αναδιατύπωση και προϋποθέτει τη λειτουργία της. Η βασική τους διαφορά είναι ότι 
στην αναδιατύπωση δεν γίνεται αλλαγή της μαθηματικής δομής του προβλήματος, ενώ στη 
μετατροπή αλλάζει η δομή. Στην αναδιατύπωση, ο μαθητής εμμένει στα αριθμητικά 
δεδομένα τα οποία τα βλέπει μονομερώς, ενώ στη μετατροπή, έχει μια πανοραμική άποψη 
του προβλήματος. Για να γίνει κατανοητή η διαφορά τους παρατίθεται το εξής παράδειγμα 
(Reys et al., σ. 189): 

Στην πρόσθεση 8946+7212+7814 
μια δυνατή αναδιατύπωση είναι   9000+7000+8000=24000 
 
μια δυνατή μετατροπή είναι         8000·3=24000 
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2. Το επόμενο βήμα που ακολουθεί την αναδιατύπωση των αριθμητικών δεδομένων 
και τη δημιουργία κατά προσέγγιση αριθμών είναι ο νοερός υπολογισμός των νέων 
αριθμητικών δεδομένων, ο οποίος καθίσταται πλέον ευχερής.  

Οι τεχνικές εύκολου νοερού υπολογισμού και οι ιδιότητες των πράξεων μπορούν να 
συνδράμουν σημαντικά στην εκτίμηση του αποτελέσματος μιας αριθμητικής πράξης και στη 
συνέχεια στον έλεγχο του. Με τη γνώση των παραπάνω στοιχείων είναι δυνατό η 
αναδιατύπωση των αριθμητικών δεδομένων να γίνει με τέτοιο τρόπο που να ευνοείται στη 
συνέχεια ο νοερός υπολογισμός. Για παράδειγμα, για τον υπολογισμό του γινομένου 
0,23·1654 η αναδιατύπωση μπορεί να γίνει 0,25·1600, καθώς ο πολλαπλασιασμός με το 0,25 

είναι αρκετά εύκολος (υπολογίζουμε το 
4
1

 του άλλου παράγοντα), ενώ παράλληλα το 1600 

είναι ακριβές πολλαπλάσιο του 4. Έτσι 0,23·1654 → 0,25·1600=
4
1

·1600=400. Επίσης: 

755421:31→750000:30=(600000:30)+(150000:30)=20000+5000=25000 
Η εύρεση της σωστής τάξης μεγέθους μπορεί να λειτουργήσει και ως διαδικασία 

ελέγχου, σε συνδυασμό με το συγκείμενο και τα αριθμητικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν 
κατά την εκτίμηση του γινομένου του πολλαπλασιασμού 287·8741 βρεθεί ως αποτέλεσμα ο 
αριθμός 2700 (αντί του σωστού 2700000) πραγματοποιείται ο έλεγχος σύμφωνα με τον οποίο 
υπάρχει η αναγνώριση της μη λογικότητάς του, καθώς είναι μικρότερο από τον ένα 
παράγοντα ενώ και οι δύο παράγοντες είναι ακέραιοι.  

 
3. Το τελευταίο βήμα στη διαδικασία εκτίμησης του αποτελέσματος μιας αριθμητικής 

πράξης είναι η απόφαση για την αποδοχή του αποτελέσματος ανάλογα με το επιθυμητό 
επίπεδο ακρίβειας και το εύρος των αποδεκτών απαντήσεων που εμείς έχουμε ορίσει εξ 
αρχής σε αντιστοιχία με το συγκείμενο (βλ. ενότητα 7.2.1). Όταν δεν υπάρχει συγκείμενο, το 
εύρος των αποδεκτών απαντήσεων δεν μπορεί να καθοριστεί a priori. Κάποιοι κάνουν λόγο 
για  10% (Levine, 1982, p. 351, Dowker, 1992, p. 46,). Θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε 
και όλους τους αριθμούς που εμπίπτουν στη σωστή τάξη μεγέθους. Στην περίπτωση που 
υπάρχει συγκείμενο λαμβάνουμε υπόψη μας τις ιδιαίτερες συνθήκες που ορίζονται απ’ αυτό 
και προσδιορίζουμε το επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας ανάλογα με το πόσο τις ικανοποιεί.  

Στη διάρκεια του τελευταίου βήματος κατά τη διαδικασία εκτίμησης του 
αποτελέσματος μιας αριθμητικής πράξης, λαμβάνει χώρα η αντιστάθμιση, μια συγκεκριμένη 
διαδικασία κατά την οποία γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο αποτέλεσμα ώστε να 
επιτευχθεί καλύτερη προσέγγιση, σε αντιστοιχία με τις τροποποιήσεις που υπέστησαν τα 
αρχικά αριθμητικά δεδομένα κατά τη φάση της αναδιατύπωσης καθώς και με τα ίδια τα 
αρχικά δεδομένα σε σχέση πάντα με την πράξη. Οι Reys et al. (1982, p. 189-190) ορίζουν την 
αντιστάθμιση ως “τις προσαρμογές που γίνονται και αντικατοπτρίζουν την αριθμητική 
μεταβολή που προήλθε ως αποτέλεσμα της μετατροπής ή της αναδιατύπωσης του 
προβλήματος. Αυτές οι προσαρμογές είναι συνάρτηση του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή 
μας για να δώσουμε απάντηση, αλλά και επηρεάζονται επίσης από την ευχρηστία των 
αριθμητικών δεδομένων, το συγκείμενο και την ατομική ανοχή στο λάθος”. Πρόκειται 
δηλαδή στην ουσία για μια εκτίμηση του σφάλματος της προσέγγισης. Η εκτίμηση του 
σφάλματος αποτελεί μια περιοχή η οποία έχει πολλές εφαρμογές ειδικά στη Στατιστική. 
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Έτσι, για την εκτίμηση του αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού 2415·3478 
προβαίνουμε στη στρογγυλοποίηση των αριθμητικών δεδομένων με βάση το συνήθη κανόνα 
(αναδιατύπωση), οπότε έχουμε το νέο πολλαπλασιασμό 2000·3000. Στη συνέχεια, εκτελούμε 
νοερά τον πολλαπλασιασμό των νέων αριθμητικών δεδομένων (2000·3000=6000000). Όμως, 
καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι κατά τη διαδικασία αναδιατύπωσης έχουμε περικόψει περίπου 
400 από τον πρώτο παράγοντα και περίπου 500 από το δεύτερο, συνειδητοποιούμε ότι το 
κατά προσέγγιση αποτέλεσμα που βρήκαμε απέχει αρκετά από το ακριβές αποτέλεσμα και 
μάλιστα είναι αρκετά μικρότερο. Συγκεκριμένα, είναι μικρότερο περίπου κατά 
400·3000+500·2000+400·50031. Ανάλογα λοιπόν με το διαθέσιμο χρόνο είτε υπολογίζουμε 
το αποτέλεσμα αυτής της παράστασης, είτε αντί για 400 βάζουμε 500 που είναι πολύ κοντά 
και υπολογίζουμε την παράσταση ως 5000·500+5002=2500000+250000=275000032. Άρα το 
αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο κατά 2750000 δηλαδή είναι πολύ κοντά στο 875000033. Άλλος 
τρόπος με τον οποίο μπορώ να κάνουμε αντιστάθμιση είναι ο αναλογικός: έχουμε περικόψει 
περίπου 20% από τον πρώτο όρο και περίπου 15% από το δεύτερο όρο, άρα περίπου 35% 
από το ακριβές αποτέλεσμα. Βέβαια αν ο χρόνος είναι ελάχιστος, μπορούμε να μην 
προχωρήσουμε καθόλου σ’ αυτή τη διαδικασία.  

Ακόμη, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ρόλος του συγκείμενου. Έτσι, στην περίπτωση που 
το γινόμενο 2415·3478 αποτελεί το χρηματικό ποσό που θα εισπραχθεί από την πώληση 2415 
όμοιων παρτίδων με πλακάκια που η μία παρτίδα κοστίζει 3478€ και που θα δοθεί για την 
εξόφληση ενός δανείου 8000000€, ασφαλώς μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε μια 
περισσότερο ακριβή προσέγγιση και εκτελούμε την αντιστάθμιση. Βέβαια, θα πρέπει να 
τονιστεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να αποφευχθεί η αντιστάθμιση με την 
εφαρμογή άλλης στρατηγικής εκτίμησης, όπως με τη στρογγυλοποίηση του πρώτου όρου στο 

2500 και του δεύτερου στο δεύτερο ψηφίο, οπότε βρίσκουμε το 
4
1

του 3500 που είναι 

περίπου 850 και το πολλαπλασιάζουμε με 10000 και προκύπτει 8500000.  
Εκτός όμως από το συγκείμενο, σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό του τρόπου 

στρογγυλοποίησης διαδραματίζουν και τα αριθμητικά δεδομένα της πράξης (LeFevre et.al, 
1993, p. 119). Συγκεκριμένα, αν το δεύτερο ψηφίο των όρων της πράξης είναι πολύ 
μεγαλύτερο σε σχέση με το πρώτο ψηφίο, η στρογγυλοποίηση στο πρώτο ψηφίο δεν 
ενδείκνυται, καθώς το αποτέλεσμα των κατά προσέγγιση αριθμών απέχει κατά πολύ από το 
ακριβές αποτέλεσμα. Σ’ αυτή την περίπτωση προτιμάται η στρογγυλοποίηση στο δεύτερο 
ψηφίο των όρων που έχουν το δεύτερο ψηφίο τους κατά πολύ μεγαλύτερο από το πρώτο (βλ. 
σχετικά ενότητα 7.2.1 ).  

Παρακάτω παρουσιάζονται τέτοιες περιπτώσεις για καθεμιά από τις τέσσερις 
αριθμητικές πράξεις: 
 

                                                
31  Θεωρούμε ότι το ακριβές αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ κοντά στο 2400·3500= 
(2000+400)·(3000+500)=2000·3000+2000·500+3000·400+400·500 
32 Αν στη θέση του 400 μπει το 500 έχουμε: 2000·500+3000·500+500·500=(2000+3000)·500+ 5002 = 
5000·500+5002=2500000+250000=2750000. 
33 Το ακριβές αποτέλεσμα είναι 8399370. 



 
139 

Πίνακας 11: Παραδείγματα επίδρασης της στρογγυλοποίησης στο αποτέλεσμα ανάλογα με τα 
αριθμητικά δεδομένα 

 
Ασφαλώς για την αποφυγή των “κακών” στρογγυλοποιήσεων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και άλλες τεχνικές εκτός από τη στρογγυλοποίηση στο δεύτερο ψηφίο των 
όρων που δημιουργούν πρόβλημα. Έτσι, μπορεί να εφαρμοστεί η στρογγυλοποίηση του 
“προβληματικού” όρου στο δεύτερο ψηφίο στο 5 ή ακόμα η στρογγυλοποίηση του ενός όρου 
προς τα πάνω και του άλλου προς τα κάτω για την πρόσθεση (ίδιας τάξης προσθετέων) και 
τον πολλαπλασιασμό ή προς την ίδια κατεύθυνση για την αφαίρεση (ίδιας τάξης μειωτέου και 
αφαιρετέου) και τη διαίρεση. Επίσης, μπορούν να στρογγυλοποιηθούν στο δεύτερο ψηφίο, με 
τρόπο όμως που να υπολογίζεται εύκολα το αποτέλεσμα. 

 
 

Πράξη 
Ακριβές     

αποτέλεσμα 

Στρογγυλο-
ποίηση στο 

πρώτο ψηφίο 
με βάση το 

συνήθη κανόνα 

Ποσοστό (%) 
απώλειας επί 
του ακριβούς 

αποτελέσματος 

Στρογγυλοποίηση 
του προβληματικού 
όρου  (με βάση τη 
σχέση πρώτου και 
δεύτερου ψηφίου) 
στο δεύτερο ψηφίο 

Ποσοστό (%) 
απώλειας επί 
του ακριβούς 

αποτελέσματος 

9135+8940 18075 18000 0,5% - - 

5120+4240 9360 9000 4% - - 

1440+1480 2920 2000 32% 3000 3% 

1657+1789 3446 4000 14% 3500 1,5% 

8135-987 7148 7000 3% - - 

51471-4714 46757 45000 4% - - 

14470-1426 13040 9000 31% 12600 0,5% 

16578-1432 15146 19000 20% 15600 3% 

8903∙915 8146245 8100000 1% - - 

52,85∙47,88 2530,458 2500 1% - - 

1432∙714 1022448 700000 32% 980000 4% 

1521∙1549 2356029 4000000 70% 2250000 5% 

5785:48 120,52083 120 1% - - 

642154:514 1249,3268 1200 4% - - 

148538:283 524,8692 333 37% 500 5% 

0,1632:1,48 0,1102 0,2 81% 0,101 8% 
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Παραδείγματα: 
 1412·1526   1500·1500=2250000 (ακριβές αποτέλεσμα=2154712) 
Στην περίπτωση αυτή, με την στρογγυλοποίηση των όρων στο δεύτερο ψηφίο στο 5, 

αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός 14·15 που ίσως είναι αρκετά χρονοβόρος και 
αντικαθίσταται από το 152 που υπολογίζεται εύκολα34. 

 27145+16217   30000+10000=40000 (ακριβές αποτέλεσμα=43362) 
 2521014-14651043000000-2000000=1000000 (ακριβές  αποτέλεσμα=1055910) 

1615·154   2000·100=200000 (ακριβές αποτέλεσμα=2154712) 
1742154:1441  2000000:2000=1000 (ακριβές αποτέλεσμα=1208,9895) 

 1457:22 1400:20=70 (ακριβές αποτέλεσμα=66,227) 
 1481145+26145411400000+2600000=4000000 (ακριβές αποτέλεσμα = 4095686) 
Βέβαια, στις παραπάνω περιπτώσεις καλύτερη προσέγγιση επιτυγχάνουμε με τη 

στρογγυλοποίηση των προβληματικών όρων στο δεύτερο ψηφίο με βάση το συνήθη κανόνα 
στρογγυλοποίησης. Όμως, κάποιες φορές το κόστος εφαρμογής είναι αυτό που προσδιορίζει 
τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων “κακής” 
στρογγυλοποίησης.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αντιστάθμιση μπορεί να λάβει χώρα και κατά τη 
διάρκεια των ενδιάμεσων σταδίων του νοερού υπολογισμού κατά τη διαδικασία εκτίμησης –
προγενέστερη αντιστάθμιση35 (Reys et al., σ. 189). Για παράδειγμα, για την εκτίμηση του 
γινομένου 57·56 το 56 μπορεί να γίνει 50 παρά 60 για να αντισταθμίσει τη στρογγυλοποίηση 
του 57 σε 60. Δηλαδή ο δεύτερος όρος στρογγυλοποιείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τον 
πρώτο (Λεμονίδης, 2013, σ. 350). Επίσης, για την εκτίμηση του αθροίσματος 
73655+86421+91943+96509+93421+106409 στρογγυλοποιούμε όλους τους όρους στο 
100000 εκτός από το 73655 το οποίο το στρογγυλοποιούμε στο 50000 για να επέλθει η 
εξισορρόπηση, καθώς αυξήσαμε τέσσερις όρους και μειώσαμε μόνο ένα. Έτσι, το 
αποτέλεσμα είναι 5·100000+70000=500000+70000=550000 (το ακριβές νούμερο είναι 
548358). Κατ’ ανάλογο τρόπο προσπαθούμε να βρούμε το μέσο όρο κάποιων όρων. Για 
παράδειγμα, για την εκτίμηση του αθροίσματος 35421+48217+54326+62347 υπολογίζουμε 
ότι ο μέσος όρος είναι περίπου 50000 (το 35421 και το 62347 έχουν μέσο όρο λίγο μικρότερο 
από 50000 και το 48217 και το 54326 έχουν μέσο όρο λίγο μεγαλύτερο από το 50000, άρα ο 
μέσος όρος των δύο μέσων αυτών όρων είναι περίπου 50000) και κατά συνέπεια το άθροισμα 
είναι περίπου 4·50000=200000. 

 
 

                                                
34  Για να υπολογίσουμε το τετράγωνο διψήφιου αριθμού που τελειώνει σε 5 (15, 25…) 
πολλαπλασιάζουμε το ψηφίο των δεκάδων του αριθμού επί το ψηφίο των δεκάδων αυξημένο κατά ένα 
και συμπληρώνουμε το γινόμενο με τον αριθμό 25. 
Πράγματι: (10α+5)2=100α2 +2·5·10α+25=α·(α+1)·100+25 
Π.χ. 152=1•(1+1)= 1•2= 2  άρα  152= 625 
35  Η προγενέστερη αντιστάθμιση (prior compensation) αντιδιαστέλλεται από τη μεταγενέστερη 
αντιστάθμιση (post compensation), η οποία λαμβάνει χώρα στο τέλος, όπως περιγράφηκε στη σ. 138.  
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5.4 Εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης πράξεων (εναλλακτικά 
προγράμματα παραγωγής της απάντησης) 

 
Ως κριτήρια ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι 

εκτέλεσης των αριθμητικών πράξεων, το αποτέλεσμα των οποίων συγκρίνεται με το 
αποτέλεσμα του αρχικού αλγόριθμου που εκτελέστηκε. Οι εναλλακτικοί αυτοί τρόποι 
κάποιες φορές απαιτούν αλλαγή πεδίου έκφρασης και επεξεργασίας ή αλλαγή πλαισίου (βλ. 
σχετικά ενότητα 7.3.1 και Κούρκουλος 1998) και πολλές φορές αντλούνται μέσα από την 
Ιστορία των Μαθηματικών και τις τεχνικές υπολογισμού που χρησιμοποιούσαν οι διάφοροι 
λαοί. Παρακάτω παρατίθενται διάφοροι τέτοιοι εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης πράξεων: 

 Εκτέλεση πολλαπλασιασμού ή διαίρεσης δεκαδικών με τη μετάβαση σε μια 
κλασματική γραφή των αριθμών (αλλαγή πεδίου έκφρασης και επεξεργασίας). Για 
παράδειγμα, για την εκτέλεση της πράξης 0,08·0,06 οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
ως κριτήριο ελέγχου την εκτέλεση της πράξης με τη χρήση της κλασματικής γραφής των 

αριθμών: 0,08·0,06=
8 6 48

0,0048
100 100 10000

   . Η χρήση αυτού του εναλλακτικού 

προγράμματος παραγωγής της απάντησης έχει διερευνηθεί σε πειραματικές διδασκαλίες σε 
μαθητές Στ  ́ Δημοτικού και έχει παρατηρηθεί ότι μετά το τέλος της διδασκαλίας η 
πλειονότητα των μαθητών βελτιώνονται και δεν εμφανίζουν λάθη ούτε στην εκτέλεση από 
μνήμης, ούτε στη μετατροπή σε κλάσματα (Κούρκουλος, 1998).   

 Εκτέλεση ενός πολλαπλασιασμού ή μιας διαίρεσης με τη βοήθεια των ιδιοτήτων των 
δυνάμεων (αλλαγή πεδίου έκφρασης και επεξεργασίας). Για παράδειγμα, για την εκτέλεση 
του πολλαπλασιασμού 125·64 γράφουμε τους όρους σε μια εκθετική μορφή και εκτελούμε 
την πράξη:  

  125·64=53·26=53·(23·23)=( 53·23)·23=(5·2)3·23=103·23=1000·8=8000 
Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι για να εφαρμοστεί ο παραπάνω τρόπος εκτέλεσης 

ενός πολλαπλασιασμού πρέπει τα αριθμητικά δεδομένα να μπορούν να γραφούν ως δύναμη 
άλλων αριθμών.  

 Εφαρμογή του αλγόριθμου των μερικών πηλίκων (Reisman, 1982), σύμφωνα με τον 
οποίο στοχεύουμε στην εύρεση ενός όσο το δυνατό μεγαλύτερου πολλαπλάσιου του 10 το 
οποίο πολλαπλασιαζόμενο με το διαιρέτη θα δώσει γινόμενο όσο το δυνατό πλησιέστερα στο 
διαιρετέο (Αγαλιώτης, 2000, σ. 327). Έτσι, για τη διαίρεση 18282:6 έχουμε:      

                           18282       6 
                         - 18000 
 282  3000 
                             -  240     40 
    42   +       7 
                               -  42       3047 
                                    0 
Ο αλγόριθμος αυτός μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητικός σε περιπτώσεις 

μαθητών που δυσκολεύονται με την ύπαρξη μηδενός στο πηλίκο (Αγαλιώτης, 2000, σ. 327). 
 Εφαρμογή του “Ελληνικού πολλαπλασιασμού”, ενός ιστορικού αλγορίθμου του 

πολλαπλασιασμού που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ευτόκιο γύρω στον 5ο 
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αιώνα μ.Χ. Για παράδειγμα, ο πολλαπλασιασμός 66·66 γίνεται ως εξής (Λεμονίδης και 
Νικολαντωνάκης, 2007, σ. 174):     

                 66   
                      x   66   
          3600        360   

  360          36      
      Σύνολο     4 356   

Η μαθηματική ανάλυση των παραπάνω πράξεων μπορεί να αποδοθεί με τον 
ακόλουθο τρόπο :   

(6 Δεκάδες + 6 Μονάδες)·(6 Δεκάδες + 6 Μονάδες)=   
36 Εκατοντάδες + 36 δεκάδες +   
36 Δεκάδες + 36 Μονάδες 
Ο “Ελληνικός πολλαπλασιασμός” χρησιμοποιείται στα καινούργια σχολικά βιβλία των 

Μαθηματικών της Γ  ́τάξης με στόχο την προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή τους 
στον κλασικό αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού. Ταυτόχρονα είναι μια μέθοδος χρήσιμη για 
τη διδασκαλία γιατί αποκαλύπτει και εξηγεί στους μαθητές ιδιότητες του κλασικού 
αλγορίθμου του πολλαπλασιασμού που δεν είναι τόσο προφανείς γι’ αυτούς (Λεμονίδης και 
Νικολαντωνάκης, 2007, σ. 169). 

 Eκτέλεση ενός πολλαπλασιασμού ακεραίων π.χ. διψήφιου επί διψήφιο με την εύρεση 
του εμβαδού ενός ορθογωνίου με πλευρές τους δύο παράγοντες και τη διαμέρισή του σε 
μικρότερα ορθογώνια (βλ. σχετικά αλλαγή πλαισίου ενότητα 6.2.5β).  

 Εκτέλεση ενός πολλαπλασιασμού ακεραίων με τη μέθοδο του “διατετραγωνισμού”, 
ινδικός τρόπος εκτέλεσης πολλαπλασιασμών ακεραίων 36  (δεν υπάρχει αλλαγή πεδίου 
έκφρασης και επεξεργασίας και πλαισίου). Για παράδειγμα για την εκτέλεση του 
πολλαπλασιασμού 3456·624 σχηματίζουμε ένα ορθογώνιο πίνακα με τέσσερις στήλες και 
τρεις σειρές. 

Πάνω από τον πίνακα και από τα αριστερά προς τα δεξιά γράφουμε τα ψηφία 3,4,5,6 
του πολλαπλασιαστέου και αριστερά του πίνακα από κάτω προς τα πάνω γράφουμε τα ψηφία 
6,2,4 του πολλαπλασιαστή.  

Στη συνέχεια, διαιρούμε κάθε τετράγωνο του πίνακα σε δυο τρίγωνα χαράζοντας τη 
διαγώνιο που ενώνει την επάνω αριστερά κορυφή με την κάτω δεξιά. Έπειτα, σε κάθε 
τετράγωνο γράφουμε το γινόμενο των δυο αριθμών που βρίσκονται στην αρχή της γραμμής 
και πάνω από τη στήλη αντίστοιχα. Απ’ αυτό το γινόμενο, γράφουμε το ψηφίο των δεκάδων 
στο κάτω αριστερά τρίγωνο και το ψηφίο των μονάδων στο πάνω δεξιά. Αν μια από προς δυο 
τάξεις δεν υπάρχει βάζουμε το μηδέν στην αντίστοιχη θέση.  

Στο εξωτερικό κάθε ορθογωνίου προσθέτουμε έπειτα προς αριθμούς κάθε διαγωνίου, 
αρχίζοντας απ’ αυτή που σχηματίζεται από τον αριθμό 6 επάνω δεξιά στον πίνακα. 
Συνεχίζουμε μετά διαγώνιο-διαγώνιο από δεξιά προς αριστερά και από πάνω προς τα κάτω. 

                                                
36 Μετά τον 6ο αιώνα οι Ινδοί άρχισαν να τελειοποιούν τον τρόπο εκτέλεσης πράξεων. Για τον 
πολλαπλασιασμό χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο του διατετραγωνισμού ή αλλιώς με πίνακα. (D. E. Smith, 
1958, Ifrah, p. 264-265). 
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Τα κρατούμενα μιας διαγωνίου τα μεταφέρουμε στην επόμενη και σιγά-σιγά στο εξωτερικό 
του ορθογωνίου σχηματίζεται το τελικό γινόμενο το οποίο διαβάζεται από αριστερά προς 
δεξιά. Είναι ο αριθμός 2.156.544 (Ifrah, p. 264-265). 
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Πρόκειται ωστόσο για ένα κριτήριο με σχετικά μεγάλο κόστος εφαρμογής (ειδικά ως 

προς την κατασκευή του πίνακα). Ωστόσο, ο Αγαλιώτης (2004, σ. 327), θεωρεί ότι ο 
συγκεκριμένος αλγόριθμος είναι αποτελεσματικός σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, 
καθώς δεν απαιτεί συγκράτηση κρατουμένων και δεν επιβάλλει συγκεκριμένη σειρά στον 
πολλαπλασιασμό των ψηφίων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ   

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΞΕΩΝ  

 
 

Τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων 
μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε με βάση (Κούρκουλος και Τζανάκης, 2000): 

 α) Την περίοδο εφαρμογής τους, αν δηλαδή εφαρμόζονται πριν, μετά ή κατά τη 
διάρκεια ενός ήδη γνωστού αλγόριθμου. 

 β) Την αποτελεσματικότητά τους ως προς την ορθότητα της πράξης, δηλαδή με βάση 
το αν αποτελούν ικανές ή/και αναγκαίες συνθήκες.  

 γ) Την εφαρμογή τους στο σύνολο του αλγορίθμου ή σε μια περιοχή του. 
 δ) Tο βαθμό δυσκολίας στην εφαρμογή τους. 
 ε) Το κόστος εφαρμογής τους. 
 στ) Το μαθησιακό όφελος που προκύπτει από τη χρήση τους  

 
 

6.1.1 Κατηγοριοποίηση των κριτηρίων με βάση την περίοδο εφαρμογής τους  
 
Τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων 

εφαρμόζονται στην περίοδο εφαρμογής ενός ήδη γνωστού αλγόριθμου. Υπάρχουν οι εξής 
περιπτώσεις: 

α) Τα κριτήρια εφαρμόζονται πριν την εκτέλεση του αλγόριθμου. Εδώ εντάσσονται τα 
κριτήρια εκτίμησης του μεγέθους των αποτελεσμάτων των πράξεων, δηλαδή τα απλά 
κριτήρια διάταξης καθώς και τα κριτήρια που βασίζονται στους από μνήμης προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς (βλ. ενότητα 5.3). 

β) Τα κριτήρια εφαρμόζονται μετά την εκτέλεση του αλγόριθμου. Εδώ εντάσσονται: i) 
οι πλήρεις δοκιμές των πράξεων, ii) τα κριτήρια ελέγχου που βασίζονται στις ιδιότητες των 
ισοϋπόλοιπων αριθμών, iii) Οι εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης πράξεων και iv) τα κριτήρια 
εκτίμησης του μεγέθους των αποτελεσμάτων των πράξεων που εφαρμόζονται μετά την 
εκτέλεση του αλγόριθμου ως κριτήρια ελέγχου. 

γ) Τα κριτήρια εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια εφαρμογής του αλγόριθμου. Εδώ 
εντάσσονται: i) τα μερικά κριτήρια ελέγχου που απορρέουν από τις πλήρεις δοκιμές των 
πράξεων (βλ. ενότητα 5.1) και ii) κριτήρια εκτίμησης ή ελέγχου που εφαρμόζονται κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης μιας πράξης όπως για παράδειγμα η εκτίμηση ή ο έλεγχος ενός 
πολλαπλασιασμού που γίνεται στο πλαίσιο εκτέλεσης μιας διαίρεσης και iii) τα κριτήρια 
εκτίμησης του μεγέθους των αποτελεσμάτων των πράξεων που εφαρμόζονται πριν την 
εκτέλεση του αλγόριθμου αλλά λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του ως κριτήρια 
ελέγχου, όπως για παράδειγμα, η εκτίμηση του αποτελέσματος μιας διαίρεσης και η αποφυγή 
σφαλμάτων μηδενικών ή υποδιαστολής κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της. 

.  
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6.1.2 Κατηγοριοποίηση των κριτηρίων με βάση την αποτελεσματικότητά 
τους ως προς την ορθότητα της πράξης 

  
Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου ταξινομούνται 

ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους ως προς το αν ο αλγόριθμος που έχει εφαρμοστεί 
είναι ορθός (βλ. σχετικά Κούρκουλος και Τζανάκης 2000 σ. 274). Διακρίνονται δύο 
περιπτώσεις: 

α) Κριτήρια που παράγουν το ζητούμενο αποτέλεσμα. Εδώ συγκαταλέγονται οι 
εναλλακτικοί αλγόριθμοι (βλ. ενότητα 5.4). 

β) Κριτήρια που δεν παράγουν το ζητούμενο αποτέλεσμα. Σ’ αυτή την υποκατηγορία 
υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: 

- βέβαια κριτήρια, δηλαδή κριτήρια που σε σχέση με την εφαρμογή του αλγορίθμου 
αποτελούν: 

     i) Ικανές και αναγκαίες συνθήκες. Εδώ εντάσσονται οι πλήρεις δοκιμές των 
πράξεων, οι οποίες είναι απαραίτητο να δείχνουν ότι δεν υπάρχει σφάλμα ενώ ταυτόχρονα 
όταν δείχνουν ότι δεν υπάρχει σφάλμα, δεν υπάρχει. 

    ii) Μόνο αναγκαίες συνθήκες. Εδώ εντάσσονται τα ελλιπή κριτήρια ελέγχου όπως τα 
κριτήρια που βασίζονται στους ισοϋπόλοιπους αριθμούς, η εύρεση της τάξης μεγέθους ή 
προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας, καθώς και τα κριτήρια διάταξης. Πρόκειται για 
κριτήρια τα οποία είναι απαραίτητο να δείχνουν ότι δεν υπάρχει σφάλμα για την εξασφάλιση 
της ορθότητας της πράξης, αλλά όταν δείχνουν ότι δεν υπάρχει σφάλμα δεν είναι σίγουρο ότι 
δεν υπάρχει.  

Έτσι, τα κριτήρια που βασίζονται στους ισοϋπόλοιπους αριθμούς ενδέχεται να 
αποτελούν ένδειξη ότι η πράξη που εκτελέστηκε είναι ορθή, ωστόσο μπορεί να υπάρχει 
λάθος καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τους μηδενικά ή την υποδιαστολή. Μάλιστα κάποια απ’ 
αυτά δε λαμβάνουν υπόψη τους το σύνολο των ψηφίων των όρων της πράξης και κατά 
συνέπεια μειώνεται η εγκυρότητά τους ως προς τη βεβαιότητα που παρέχουν για την 
ορθότητα της πράξης. Περισσότερο “βέβαια” μπορούμε να πούμε ότι είναι τα κριτήρια στα 
οποία υπολογίζεται το υπόλοιπο της διαίρεσης διά 9 και διά 11, ενώ λιγότερο βέβαια είναι τα 
υπόλοιπα κριτήρια. Για παράδειγμα, το κριτήριο του τελευταίου ψηφίου παρέχει απλή 
ένδειξη για την ορθότητα της πράξης, καθώς τα υπόλοιπα ψηφία των όρων της πράξης δε 
συμμετέχουν στη δοκιμή.   

Εξάλλου, τα κριτήρια εύρεσης της τάξης μεγέθους ή προσεγγίσεων μεγαλύτερης 
ακρίβειας αποτελούν μόνο αναγκαίες συνθήκες για την ορθότητα της πράξης, καθώς απλώς 
επιβεβαιώνουν την τάξη μεγέθους και το πρώτο ή τα δύο πρώτα σημαντικά ψηφία, χωρίς να 
μας πληροφορούν για τα υπόλοιπα ψηφία.  

Ο συνδυασμός των κριτηρίων που βασίζονται στους ισοϋπόλοιπους αριθμούς, με τα 
κριτήρια που αφορούν στην εύρεση της τάξης μεγέθους ή προσεγγίσεων μεγαλύτερης 
ακρίβειας, συνιστούν ένα πιο ασφαλές μέτρο για την ορθότητα της πράξης και καθώς έχουν 
σχετικά μικρό κόστος εφαρμογής,  αποτελούν  τον αντίποδα στη βεβαιότητα που παρέχουν οι 
πλήρεις δοκιμές οι οποίες όμως έχουν σχετικά μεγάλο κόστος εφαρμογής (βλ. ενότητα 6.3), 
τουλάχιστον για τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση.  
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 - αβέβαια κριτήρια. Πρόκειται για πιθανοθεωρητικά κριτήρια τα οποία “δεν έχουν το 
χαρακτήρα μιας λογικής (ικανής ή/και αναγκαίας) συνθήκης για το αποτέλεσμα της 
αλγοριθμικής διαδικασίας, αλλά συνιστούν εκτίμηση ή έλεγχο του αποτελέσματος με υψηλή 
ή με χαμηλή πιθανότητα ορθότητας του συμπεράσματος” (Κούρκουλος και Τζανάκης 2000, 
σ. 274). Ένα τέτοιο κριτήριο είναι η παραγωγή ακέραιου αποτελέσματος σε μια διαίρεση 
πολυψήφιων ακέραιων αριθμών. Βέβαια παρατηρείται το φαινόμενο το κριτήριο αυτό να 
θεωρείται από τους μαθητές και ως ικανή συνθήκη για την ορθότητα της πράξης που έχουν 
εκτελέσει (Κούρκουλος και Τζανάκης 2000, σ. 274). Άλλο τέτοιο κριτήριο είναι η εύρεση 
ενός μεγάλου αριθμού στον πολλαπλασιασμό πολυψήφιων ακεραίων.  

 
 

6.1.3 Κατηγοριοποίηση των κριτηρίων με βάση την εφαρμογή τους στο 
σύνολο του αλγόριθμου ή σε μια περιοχή του 

 
Εδώ διακρίνονται τα ολικά και τα τοπικά κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου 

(Κούρκουλος και Τζανάκης 2000, σ. 275): 
α) Ολικά κριτήρια είναι αυτά που εφαρμόζονται στο σύνολο του αλγόριθμου και είναι 

οι πλήρεις δοκιμές των πράξεων, τα κριτήρια που βασίζονται στους ισοϋπόλοιπους αριθμούς, 
οι εναλλακτικοί αλγόριθμοι, τα κριτήρια διάταξης, η εύρεση της τάξης μεγέθους ή 
ακριβέστερων προσεγγίσεων, όταν εφαρμόζονται πριν ή μετά την εκτέλεση της πράξης.  

β) Τοπικά κριτήρια είναι αυτά που εφαρμόζονται σε μια περιοχή του αλγόριθμου κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσής του και μπορούν να είναι οι πλήρεις δοκιμές των πράξεων, τα κριτήρια 
που βασίζονται στους ισοϋπόλοιπους αριθμούς, τα κριτήρια διάταξης, η εύρεση της τάξης 
μεγέθους ή ακριβέστερων προσεγγίσεων. Βέβαια, συνηθέστερα είναι τα κριτήρια διάταξης, 
το κριτήριο του τελευταίου ψηφίου, το κριτήριο του υπολοίπου σε κάθε βήμα της διαίρεσης 
και η εύρεση της τάξης μεγέθους και πρώτου σημαντικού ψηφίου καθώς έχουν μικρό κόστος 
εφαρμογής. Στο πλαίσιο εκτέλεσης μιας διαίρεσης είναι δυνατή η εφαρμογή των 
προαναφερθέντων κριτηρίων εκτίμησης ή ελέγχου προκειμένου να εκτιμηθεί αν το γινόμενο 
του μερικού πηλίκου επί το διαιρέτη υπερβαίνει το τμήμα του διαιρετέου του οποίου το 
πηλίκο αν διαιρεθεί με το διαιρέτη αναζητούμε, ή να ελεγχθεί αν ο προηγούμενος 
πολλαπλασιασμός που έχει ήδη γίνει είναι ορθός. Το ίδιο μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης ενός πολλαπλασιασμού όπου εφαρμόζονται κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου για τα 
μερικά γινόμενα ή κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου για το άθροισμα των μερικών 
γινομένων37.  

 
 
6.1.4 Κατηγοριοποίηση των κριτηρίων με βάση το κόστος εφαρμογής τους  
 
Το κόστος εφαρμογής ενός αλγορίθμου αφορά στον απαιτούμενο χρόνο εφαρμογής 

του, στο πλήθος, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των απαιτούμενων βημάτων για την 
εφαρμογή του (Κούρκουλος και Τζανάκης, 2000, σ. 273).  

                                                
37 Αν υπάρχει αριθμητική παράσταση, τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τον έλεγχο μιας πράξης 
αποτελούν τοπικά κριτήρια ελέγχου. 
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Τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση ταξινομούνται 
σε δύο κατηγορίες: 

α) Κριτήρια με μεγάλο κόστος εφαρμογής τα οποία έχουν μακροσκελή και χρονοβόρο 
εφαρμογή. Τέτοια κριτήρια είναι οι πλήρεις δοκιμές των πράξεων, ειδικά του 
πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, οι εναλλακτικοί αλγόριθμοι, η εύρεση της τάξης 
μεγέθους στην πρόσθεση και την αφαίρεση όταν οι όροι δεν είναι της ίδιας τάξης  και η 
εύρεση τάξης μεγέθους και δύο πρώτων σημαντικών ψηφίων έπειτα από στρογγυλοποίηση 
των όρων της πράξης στο δεύτερο ψηφίο ειδικά στην αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη 
διαίρεση38.  

β) Κριτήρια με μικρό κόστος εφαρμογής τα οποία δεν απαιτούν πολλαπλά βήματα και 
μακρύ χρόνο. Τέτοια είναι τα κριτήρια διάταξης, τα κριτήρια που βασίζονται στους 
ισοϋπόλοιπους αριθμούς και ιδιαίτερα το κριτήριο του τελευταίου ψηφίου, το κριτήριο του 
υπολοίπου, η εύρεση της τάξης μεγέθους (στην πρόσθεση και την αφαίρεση οι όροι είναι 
ίδιας τάξης) και του πρώτου σημαντικού ψηφίου του αποτελέσματος και τα πιθανοθεωρητικά 
κριτήρια. Εδώ συγκαταλέγονται και κριτήρια που αφορούν στην εύρεση της τάξης μεγέθους 
και του δεύτερου σημαντικού ψηφίου όταν τα αναδιατυπωμένα αριθμητικά δεδομένα 
ευνοούν τον ευχερή νοερό υπολογισμό ή ευνοούν τη χρήση των ιδιοτήτων των πράξεων και 
κατά συνέπεια τον εύκολο υπολογισμό τους.   

 
 

6.1.5 Κατηγοριοποίηση των κριτηρίων με βάση τη δυσκολία εφαρμογής 
τους  

 Με βάση τη δυσκολία εφαρμογής τους τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των 
τεσσάρων αριθμητικών πράξεων διακρίνονται σε: 

α) Κριτήρια με μεγάλη δυσκολία εφαρμογής. Εδώ εντάσσονται οι πλήρεις δοκιμές του 
πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης οι οποίες απαιτούν πολλά και ειδικά στη διαίρεση 
πολύπλοκα βήματα (Δ=δ·π+υ – ταυτότητα της ευκλείδειας διαίρεσης), καθώς και οι πλήρεις 
δοκιμές της πρόσθεσης και της αφαίρεσης με αφαίρεση. Ακόμη, η εύρεση της τάξης 
μεγέθους στην πρόσθεση και την αφαίρεση όταν οι όροι είναι διαφορετικής τάξης. Επίσης 
εντάσσονται τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου με εύρεση της τάξης μεγέθους και δύο 
πρώτων σημαντικών ψηφίων με τη στρογγυλοποίηση των όρων στο δεύτερο ψηφίο. Για 
παράδειγμα, για την εκτίμηση του αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού 1782·1631 αν η 
στρογγυλοποίηση των όρων γίνει στο δεύτερο ψηφίο θα πρέπει να εκτελεστεί νοερά ο 
πολλαπλασιασμός διψήφιου επί διψήφιο 17·16 ο οποίος, αν γίνει χωρίς τη χρήση κάποιας 
ιδιαίτερης τεχνικής, είναι ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς η μνήμη επιφορτίζεται με πολλά μερικά 
γινόμενα.  

β) Κριτήρια με μικρή δυσκολία εφαρμογής. Σ’ αυτή την κατηγορία 
συμπεριλαμβάνονται τα κριτήρια διάταξης, τα κριτήρια που βασίζονται στους ισοϋπόλοιπους 
αριθμούς, οι πλήρεις δοκιμές της πρόσθεσης και της αφαίρεσης με πρόσθεση, το κριτήριο του 
υπολοίπου στη διαίρεση, η εύρεση της τάξης μεγέθους και του πρώτου σημαντικού ψηφίου, 

                                                
38 Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα τροποποιημένα αριθμητικά δεδομένα ευνοούν τον εύκολο νοερό 
υπολογισμό τους ακόμα κι αν είναι στρογγυλοποιημένα στο δεύτερο ψηφίο π.χ. 0,23·1654≈0,25·1600.  
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οι εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης μιας πράξης. Επίσης εντάσσονται τα κριτήρια εκτίμησης 
και ελέγχου που στηρίζονται στην κατάλληλη αναδιατύπωση των αριθμητικών δεδομένων 
(με ή χωρίς αλλαγή πλαισίου), ώστε με τη χρήση των ιδιοτήτων των πράξεων να είναι 
ευχερής ο υπολογισμός τους. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ευχέρεια του μαθητή 
για την κατάλληλη αναδιατύπωση των αριθμητικών δεδομένων και η επαρκής γνώση των 
ιδιοτήτων των πράξεων και των δυνάμεων. 

  
 

6.1.6 Κατηγοριοποίηση των κριτηρίων με βάση το μαθησιακό όφελος  
 

Μέσα από τη χρήση κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου επιτυγχάνεται η καλύτερη 
εκμάθηση του αλγόριθμου. Οι Κούρκουλος και Τζανάκης (2000, σσ. 276-278) 
χαρακτηρίζουν το μαθησιακό όφελος που προκύπτει μέσα από την παραγωγή και χρήση  
κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου ως προς δύο άξονες: ως προς το προκύπτον “γνωστικό 
όφελος” και ως προς τη “γνωστική απόσταση” κριτηρίου ελέγχου – αλγορίθμου. 
Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:  

αα))  ΓΓννωωσσττιικκόό  όόφφεελλοοςς  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι    
  
i) Βελτίωση της κατανόησης επιμέρους στοιχείων του αλγορίθμου  
Έτσι, μέσα από τη μετατροπή των δεκαδικών αριθμών σε κλάσματα για τον έλεγχο 

πολλαπλασιασμών ή διαιρέσεων μεταξύ δεκαδικών αριθμών παρατηρείται βελτίωση σε ό,τι 
αφορά το μνημονικό κανόνα εκτέλεσης της πράξης - αρχική θέση υποδιαστολής, κατεύθυνση 
μετακίνησης της υποδιαστολής, πλήθος θέσεων μετακίνησης (Κούρκουλος, 1998, σ. 87).  

Με την εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης πριν την εκτέλεση διαιρέσεων στις οποίες ο 
διαιρέτης είναι πολύ κοντά σε κάποιο πολλαπλάσιο του 10 (π.χ. 1083:19), οι μαθητές 
βελτιώνονται στην εύρεση των μερικών πηλίκων. Επίσης, με την εφαρμογή κριτηρίων για 
την εύρεση της τάξης μεγέθους βελτιώνουν σφάλματα που έχουν σχέση με την παράλειψη 
μηδενικών ή της υποδιαστολής ή λάθος τοποθέτηση της υποδιαστολής.  

Ακόμη, μέσα από την εύρεση της τάξης μεγέθους του αποτελέσματος και του πρώτου 
ή των δύο πρώτων σημαντικών ψηφίων οι μαθητές κατανοούν βασικά χαρακτηριστικά του 
αποτελέσματος.  

Τέλος, μέσα από την εφαρμογή των ιδιοτήτων των πράξεων για την εύρεση 
προσεγγιστικών υπολογισμών υπάρχει κατανόηση επιμέρους βημάτων των αλγορίθμων, οι 
οποίοι ουσιαστικά στηρίζονται σ’ αυτές: η πρόσθεση και η αφαίρεση στην προσεταιριστική 
και ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση στην επιμεριστική.  

 
ii) Βελτίωση της κατανόησης επιμέρους στοιχείων του κριτηρίου που χρησιμοποιείται.  
Έτσι, μέσα από την εφαρμογή του διπλού προγραμματισμού επιτυγχάνεται η 

κατανόηση των πράξεων μεταξύ δεκαδικών κλασμάτων (Κούρκουλος, 1998, σ. 87). 
Ακόμη, με την εφαρμογή της δοκιμής της ευκλείδειας διαίρεσης (Δ=δ·π+υ) 

βελτιώνεται η κατανόηση του υπολοίπου ως στοιχείο του κριτηρίου, καθώς η εσφαλμένη 
αντίληψη της τάξης μεγέθους του μπορεί να οδηγήσει σε αποτέλεσμα που δείχνει ότι η 
εκτέλεση του βασικού αλγορίθμου είναι λάθος. 
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 Επίσης, επιτυγχάνεται η βελτίωση στην εφαρμογή των διάφορων κριτηρίων   καθώς 
και στην εφαρμογή των ιδιοτήτων των πράξεων και των δυνάμεων. 

 
iii) Βελτίωση της κατανόησης του προβλήματος που λύθηκε. 
Μέσα από την εφαρμογή των διάφορων κριτηρίων υπάρχει η κατανόηση της σχέσης 

που συνδέει τους όρους της πράξης π.χ. σχέση πολλαπλασιαστή, πολλαπλασιαστέου και 
αποτελέσματος, διαιρετέου, διαιρέτη, πηλίκου και υπολοίπου (κυρίως μέσα από τις πλήρεις 
δοκιμές και τα κριτήρια διάταξης). Ειδικότερα, μέσα από την εφαρμογή των πλήρων δοκιμών 
και συγκεκριμένα της πρόσθεσης μέσα από αφαίρεση, της αφαίρεσης μέσα πρόσθεση, του 
πολλαπλασιασμού μέσα από διαίρεση και της διαίρεσης με την ευκλείδεια ταυτότητα 
(Δ=δ·π+υ) διαπιστώνονται οι αντίστροφες σχέσεις μεταξύ των πράξεων. Ιδιαίτερα σημαντική 
είναι η δοκιμή της ευκλείδειας διαίρεσης, καθώς αποσαφηνίζει τη σχέση μεταξύ των 
τεσσάρων στοιχείων της διαίρεσης (διαιρετέου, διαιρέτη, πηλίκου και υπολοίπου) και 
αποκαθιστά εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με την τάξη μεγέθους του υπολοίπου. Ακόμη, 
μέσα από την εύρεση της τάξης μεγέθους οι μαθητές κατανοούν τη σχέση του αποτελέσματος 
με τους όρους της πράξης.  

 
iv)Βελτιώσεις του ίδιου του αλγόριθμου. 
 Πολλές φορές μέσα από την εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου υπάρχει 

τροποποίηση του βασικού αλγορίθμου (Κούρκουλος, 1997,1998). Για παράδειγμα,  μέσα από 
το διπλό προγραμματισμό για την εκτέλεση πολλαπλασιασμών δεκαδικών με θετικές 
δυνάμεις του 10 οι μαθητές δεν εφαρμόζουν πλέον το βασικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο 
μετακινούμε προς τα δεξιά την υποδιαστολή τόσες θέσεις όσα και τα μηδενικά αλλά γράφουν 
το δεκαδικό αριθμό χωρίς υποδιαστολή, συμπληρώνουν με τα μηδενικά της θετικής δύναμης 
του 10 και χωρίζουν στη συνέχεια τόσα δεκαδικά ψηφία όσα και αυτά του αρχικού δεκαδικού 
αριθμού. (2,45·1000=2450,00)    

  
ββ))  ΓΓννωωσσττιικκήή  ααππόόσστταασσηη  κκρριιττηηρρίίοουυ  εελλέέγγχχοουυ--ααλλγγόόρριιθθμμοουυ    
  
1) Προϋπάρχουσα σύνδεση 
i) Δημιουργούνται συνδέσεις με άλλες γνώσεις του μαθητή, οι οποίες προϋπήρχαν, 

αλλά παρέμεναν ασύνδετες με τον αλγόριθμο και τα επιμέρους στοιχεία του. Έτσι, με τη 
χρήση του εμβαδού του παραλληλογράμμου για τον έλεγχο πολλαπλασιασμού διψήφιου επί 
διψήφιο δημιουργούνται συνδέσεις με τις γεωμετρικές γνώσεις των μαθητών σχετικά με την 
εύρεση του εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου (ή τετραγώνου), οι οποίες προϋπήρχαν, 
αλλά δεν συνδέονταν με τον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού.  

ii) Διερευνώνται συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων του αλγόριθμου με άλλα στοιχεία 
του γνωστικού οικοδομήματος του μαθητή, οι οποίες προϋπήρχαν, αλλά οι συνέπειές τους 
είχαν διερευνηθεί μόνο εν μέρει (Κούρκουλος, 1998, σ. 86). Έτσι με την εφαρμογή του 
διπλού προγραμματισμού οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι πολλαπλασιασμός επί 0,001 
ισοδυναμεί με διαίρεση με το 1000. Ταυτόχρονα συνειδητοποιούν γιατί ένας αριθμός που 
πολλαπλασιάζεται/διαρείται με αριθμό μικρότερο της μονάδας, μικραίνει/μεγαλώνει 
αντίστοιχα (ή το αντίστροφο) και αποστεγανοποιούνται τυχόν πλάνες στις οποίες είχαν 
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υποπέσει οι μαθητές. Επίσης, η εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης ή ελέγχου που στηρίζονται 
στη χρήση των ιδιοτήτων των πράξεων οδηγεί στη σύνδεση των αλγορίθμων με τις ιδιότητες 
αυτές, οι οποίες προϋπήρχαν στο πεδίο γνώσεων του μαθητή, αλλά σύντομα 
εγκαταλείφθηκαν χωρίς να διερευνηθούν όλες οι όψεις σύνδεσης με τους αλγορίθμους.  

 
2) Πεδίο έκφρασης και επεξεργασίας, πλαίσιο 
i) Δεν υπάρχει αλλαγή πεδίου έκφρασης και επεξεργασίας και πλαισίου. Εδώ 

εντάσσονται οι πλήρεις δοκιμές των πράξεων και τα κριτήρια που βασίζονται στις ιδιότητες 
των ισοϋπόλοιπων αριθμών, τα κριτήρια διάταξης, η εύρεση της τάξης μεγέθους και του 
πρώτου ή των δύο πρώτων σημαντικών ψηφίων, η μέθοδος του διατετραγωνισμού ως 
εναλλακτικός αλγόριθμος.  

ii) Υπάρχει αλλαγή πεδίου έκφρασης και επεξεργασίας. Σ’ αυτή την κατηγορία 
συγκαταλέγεται το κριτήριο του διπλού προγραμματισμού, στο οποίο υπάρχει μετάβαση από 
την δεκαδική γραφή των αριθμών στην κλασματική, κριτήρια εύρεσης της τάξης και 
ακριβέστερων προσεγγίσεων με τη βοήθεια ιδιοτήτων των δυνάμεων περνώντας από τη 
δεκαδική γραφή των αριθμών στην εκθετική. 

iii) Υπάρχει αλλαγή πλαισίου. Εδώ μπορούν να ενταχθούν κριτήρια ελέγχου που 
χρησιμοποιούν τη μετάβαση από το αριθμητικό πλαίσιο στο γεωμετρικό, όπως π.χ. ο 
πολλαπλασιασμός  28·34. 

 
 20            8 
 28·34=     20·30 600 
                                      30·8                240 
30                                                                20·4                 80 
                                       4·8           +     32 
                                                                                          952 
 4 

 
Για τον υπολογισμό αυτό χρησιμοποιούμε το σχήμα ενός ορθογωνίου με πλευρές 28 

και 34 και προσπαθούμε να υπολογίσουμε το εμβαδό του με τη διαμέρισή του σε μικρότερα 
ορθογώνια. 

 
 
6.2 Διαδικασία επιλογής και εφαρμογής των κριτηρίων εκτίμησης 

και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων  
 
Η διαδικασία επιλογής των κριτηρίων ελέγχου από την πλευρά αυτού που τα 

χρησιμοποιεί είναι συνάρτηση: α) της αποτελεσματικότητας του κριτηρίου ως προς αυτό που 
εξετάζει, β) του κόστους εφαρμογής του κριτηρίου και γ) της δυσκολίας εφαρμογής του 
κριτηρίου. 

 Έτσι, πριν την εφαρμογή του κριτηρίου, εφόσον υπάρχει συνείδηση των παραγόντων 
που προαναφέρθηκαν, γίνεται προσπάθεια για στάθμιση της αποτελεσματικότητας του 
κριτηρίου, της δυσκολίας εφαρμογής και του κόστους εφαρμογής. Αφού σταθμιστούν αυτοί 
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οι παράγοντες, ανάλογα πάντα με την περίπτωση και το χρονικό περιθώριο που υπάρχει για 
την εφαρμογή του κριτηρίου, επιλέγεται το κατάλληλο κριτήριο. 

Εφόσον επιλεγεί το κατάλληλο κριτήριο, το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος του 
αποτελέσματος που μας δίνει το κριτήριο ως προς αυτό που εξετάζει και η απόφαση αν αυτό 
που εξετάζει είναι σωστό ή όχι. Για παράδειγμα, αν εξετάζεται το αποτέλεσμα του 
αλγόριθμου ενός πολλαπλασιασμού με το κριτήριο του σταυρού, γίνεται έλεγχος αν τα δύο 
κάτω ψηφία του σταυρού είναι όμοια και λαμβάνεται η απόφαση αν το κριτήριο δείχνει ότι η 
πράξη είναι σωστή η πράξη.  

Σ’ αυτό το σημείο υπάρχουν δύο περιπτώσεις: το κριτήριο δείχνει ότι υπάρχει λάθος 
στην εκτέλεση του αλγορίθμου ή δείχνει ότι δεν υπάρχει λάθος. Αν το κριτήριο δείχνει ότι 
υπάρχει λάθος το επόμενο βήμα είναι η προσπάθεια για αυτοδιόρθωση και εντοπισμό του 
λάθους, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την επανεκτέλεση του αλγορίθμου, ή μέσα από την 
επανεξέταση σημείων στα οποία κατά την εκτέλεση υπήρχε αμφιβολία για την ορθότητά 
τους. Για παράδειγμα, κατά την εκτέλεση μιας διαίρεσης στην οποία το πηλίκο έχει το πρώτο 
του δεκαδικό ψηφίο μηδέν, ο μαθητής θυμάται ότι δεν ήταν σίγουρος για το αν θα έβαζε 
μηδέν ή όχι, οπότε επανεξετάζει το σημείο αυτό.  

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές φορές κατά την εφαρμογή των κριτηρίων 
ελέγχου γίνονται σφάλματα, ειδικά στις πλήρεις δοκιμές. Είναι λοιπόν σημαντικό κατά την 
εφαρμογή τέτοιων κριτηρίων, αφού επανεκτελεστεί ο αλγόριθμος και δεν εντοπιστεί σφάλμα 
να επανεξετάζεται και η εκτέλεση του ίδιου του κριτηρίου ή να επιλέγεται η εφαρμογή ενός 
νέου κριτηρίου. 

Αν το κριτήριο ελέγχου που επιλέγεται δείχνει ότι δεν υπάρχει λάθος στην εκτέλεση 
του αλγορίθμου τότε σταματάμε ή γίνεται εφαρμογή νέου κριτηρίου, αν το πρώτο είναι 
ελλιπές. Για παράδειγμα, αν εφαρμοστεί ένα κριτήριο για την εύρεση της τάξης μεγέθους σε 
μια διαίρεση, το οποίο δείξει ότι το πηλίκο είναι της σωστής τάξης, τότε είναι λογικό να 
εφαρμοστεί και ένα δεύτερο κριτήριο (π.χ. του σταυρού) για να υπάρχει σαφέστερη ένδειξη 
για την ορθότητα της πράξης.  

 
 

6.3 Συσχετισμός κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων  

 
Σύμφωνα με τους Κούρκουλο και Τζανάκη (2000, σ. 270), “οι διαδικασίες εκτίμησης 

και ελέγχου είναι αλληλένδετες, αποτελώντας τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος”. Η άποψη 
αυτή εδραιώνεται με βάση τη λογική ότι η εκτίμηση του αποτελέσματος ενός αλγορίθμου 
μπορεί να λειτουργήσει ως έλεγχος, μετά την εκτέλεση του αλγορίθμου. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους αλγορίθμους των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων, τα 
κριτήρια εκτίμησης του μεγέθους των αποτελεσμάτων των πράξεων μπορούν να 
αποτελέσουν και κριτήρια ελέγχου, μετά την εκτέλεση της πράξης. Συγκεκριμένα, αφού γίνει 
η εκτίμηση του αποτελέσματος της πράξης, εκτελείται ο αλγόριθμος και τέλος γίνεται 
σύγκριση του αποτελέσματος με την αρχική εκτίμηση. Έτσι, αφού εφαρμοστούν τα απλά 
κριτήρια διάταξης και εκτελεστεί στη συνέχεια ο αλγόριθμος, ελέγχουμε αν το παραγόμενο 
αποτέλεσμα συμφωνεί με αυτά τα κριτήρια διάταξης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που 
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εφαρμοστεί ως κριτήριο εκτίμησης από μνήμης προσεγγιστικός υπολογισμός, είτε σε τάξη 
μεγέθους, είτε προσέγγιση μεγαλύτερης ακρίβειας. Για παράδειγμα, εκτιμούμε ότι το 
γινόμενο 7835·2948 είναι περίπου 24000000 (στρογγυλοποιώντας τους όρους στο πρώτο 
ψηφίο με βάση το συνήθη κανόνα στρογγυλοποίησης). Αφού εκτελέσουμε τον αλγόριθμο του 
πολλαπλασιασμού, ελέγχουμε αν το γινόμενο είναι περίπου ίσο με το 24000000. Επίσης, τα 
κριτήρια εκτίμησης του μεγέθους των αποτελεσμάτων των πράξεων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του αλγορίθμου ως κριτήρια ελέγχου 
για την αποφυγή σφαλμάτων, όπως για παράδειγμα η εκτίμηση του αποτελέσματος μιας 
διαίρεσης χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσή της για την αποφυγή σφαλμάτων που 
έχουν σχέση με μηδενικά ή την υποδιαστολή.   

Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια εκτίμησης που χρησιμοποιούνται ως 
κριτήρια ελέγχου αποτελούν ελλιπή κριτήρια, καθώς αποτελούν μόνο αναγκαίες συνθήκες 
για την ορθότητα της πράξης.  

Όλα τα κριτήρια εκτίμησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως κριτήρια ελέγχου, 
έχοντας κατ’ αυτό τον τρόπο διπλή λειτουργία και εφαρμόζονται τόσο πριν, όσο και μετά την 
εκτέλεση του αλγορίθμου. Όμως, υπάρχουν κριτήρια ελέγχου τα οποία εφαρμόζονται μόνο 
μετά την εκτέλεση του αλγορίθμου -πλήρεις δοκιμές, κριτήρια που βασίζονται στις ιδιότητες 
των ισοϋπόλοιπων αριθμών, εναλλακτικοί τρόποι εκτέλεσης του αλγορίθμου (Κούρκουλος 
και Τζανάκης, 2000, σ. 272). 

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι μεταξύ των κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση και λειτουργούν αλληλένδετα. 

Κατά την εφαρμογή ελλιπών κριτηρίων ελέγχου, είναι δυνατή η παράλληλη χρήση και 
κριτηρίων εκτίμησης ως κριτήρια ελέγχου, ώστε να ενισχύεται η βεβαιότητα για την 
ορθότητα του αλγοριθμικά παραγόμενου αποτελέσματος. Για παράδειγμα, πριν από τον 
ακριβή υπολογισμό του γινομένου 0,321·0,0028 εκτιμούμε ότι το αποτέλεσμα είναι περίπου 
0,0009. Εκτελούμε τον αλγόριθμο και εφαρμόζουμε το κριτήριο του σταυρού ως κριτήριο 
ελέγχου. Ωστόσο, το κριτήριο του σταυρού, στην προκειμένη περίπτωση, αφήνει 
απαρατήρητα λάθη που σχετίζονται με τη θέση της υποδιαστολής και το πλήθος των 
δεκαδικών ψηφίων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε επικουρικά ως κριτήριο ελέγχου την 
αρχική εκτίμηση του αποτελέσματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 
7.1 Μεθοδολογία της έρευνας  
 
Με βάση τον καθορισμό του προβλήματος, το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της 

έρευνας, καθώς και τα διερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν έγινε προσπάθεια να επιλεγούν 
οι προσφορότεροι μέθοδοι και τεχνικές που θα επιτρέψουν τη βαθύτερη προσέγγιση του 
εξεταζόμενου θέματος. Έτσι, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η μεθοδολογία συνίσταται: 
α) στην επίδοση τεστ και β) στην πραγματοποίηση συνέντευξης. 

Το τεστ επιλέχθηκε ως μέθοδος καθώς αποτελεί ένα γρήγορο μέσο συλλογής 
αντικειμενικών πληροφοριών για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων (Βάμβουκας, 1998, σ. 304). Το 
συγκεκριμένο τεστ κατασκευάστηκε με σκοπό: 

• να προσδιοριστεί πώς διαφοροποιείται η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης 
και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων σε διάφορες ηλικίες  

• να διερευνηθεί η σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου 
των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με ικανότητες που αφορούν σε άλλες περιοχές 
των Μαθηματικών 

 Ωστόσο, καθώς μέσα από την ανάλυση του τεστ δεν ήταν δυνατόν να 
προσδιοριστούν όλες οι όψεις της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου 
των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος της συνέντευξης.  
Συγκεκριμένα, από την ανάλυση του τεστ που δόθηκε στους φοιτητές και με βάση την 
επίδοση των υποκειμένων στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς – κριτήρια εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων – έγινε επιλογή ορισμένων φοιτητών οι 
οποίοι α) είχαν πολύ καλή ή καλή επίδοση β) είχαν μέτρια επίδοση και γ) είχαν χαμηλή 
επίδοση. Σ’ αυτούς τους φοιτητές πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με σκοπό: 

•  να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των ατόμων που έχουν την ικανότητα 
εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων σε 
σχέση με αυτούς που δεν έχουν αυτή την ικανότητα 

• να προσδιοριστούν οι παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν σημαντικά στην ικανότητα 
εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων  

• να διερευνηθεί η σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου 
των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων άλλων 
ειδών εκτίμησης. 
          Το τεστ δόθηκε πιλοτικά σε επιλεγμένο δείγμα μαθητών και φοιτητών προκειμένου: α) 
να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των ερωτημάτων σε σχέση με το σκοπό και τους επιμέρους 
στόχους της έρευνας και β) να καθοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του 
σε κάθε ηλικία.    

Η συνέντευξη επιλέχθηκε ως η προσφορότερη μέθοδος για την επίτευξη των 
παραπάνω σκοπών καθώς εμφανίζει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μεθόδους, 
όπως η αμεσότητα της επικοινωνίας, η δυνατότητα διευκρινήσεων, επεξηγήσεων κ.λ.π., η 
ευκολία παροχής διευκρινιστικών στοιχείων (Δημητρόπουλος, 1994, σ. 100).  
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Στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη ή ημικατευθυνόμενη 
συνέντευξη στην οποία τα υποκείμενα είχαν αρκετή πρωτοβουλία στη διατύπωση των 
απαντήσεων τους, αλλά κατευθύνονταν ώστε να ομιλούν για θέματα που ο σκοπός της 
έρευνας απαιτεί να καλυφθούν στη διάρκεια του διαθέσιμου χρόνου (Βάμβουκας, 1998, σ. 
232). Η σειρά των ερωτήσεων που υποβάλλονταν στα υποκείμενα ήταν προκαθορισμένη 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο της συνέντευξης, αλλά ανάλογα με τις απαντήσεις των 
υποκειμένων υποβάλλονταν και άλλες ερωτήσεις, οι οποίες θεωρήθηκε ότι θα βοηθούσαν 
στην επίτευξη του σκοπού της συνέντευξης. 

 
 
7.2 Το δείγμα της έρευνας 
   
7.2.1  Δείγμα ατόμων που συμπλήρωσαν το τεστ 
 
Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχθηκαν μαθητές που ανήκουν σε διάφορες ηλικιακές 

ομάδες οι οποίοι κλήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα συμπληρώνοντας ένα τεστ (βλ. 
ενότητα 7.3.1). Επιλέχθηκαν μαθητές οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος του Δημοτικού 
Σχολείου, μαθητές οι οποίοι μόλις έχουν τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και μαθητές 
οι οποίοι βρίσκονται στο τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, επιλέχθηκαν μαθητές  
που τελειώνουν την Ε  ́ και Στ  ́ Δημοτικού, μαθητές που μόλις έχουν ξεκινήσει την Α΄ 
Λυκείου (θεωρώντας ότι οι μαθητές αυτοί έχουν μόλις τελειώσει την υποχρεωτική 
εκπαίδευση) και μαθητές οι οποίοι τελειώνουν τη Β  ́Λυκείου. Δεν υπήρχε η δυνατότητα να 
επιλέξουμε μαθητές Γ  ́ Λυκείου καθώς βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας για τις 
πανελλήνιες εξετάσεις και δεν μπορούσαμε να τους επιβαρύνουμε συμμετέχοντας στην 
έρευνα.  Επίσης, επιλέχθηκε και η Ε  ́και η Στ  ́τάξη καθώς θεωρείται σημαντική η ωρίμανση 
που επιτελείται κατά τη μετάβαση από τη μία τάξη στην άλλη (βλ. και Sowder & Wheeler, 
1987) και έτσι θέλαμε να εντοπίσουμε τυχόν διαφορές στη συμπεριφορά των μαθητών σε 
σχέση με τα διερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν.  

Επίσης, επιλέχθηκαν φοιτητές Π.Τ.Δ.Ε. εκπροσωπώντας μια ομάδα ενηλίκων οι οποίοι 
επιπροσθέτως είναι μελλοντικοί δάσκαλοι και θα κληθούν να διδάξουν τα κριτήρια 
εκτίμησης και ελέγχου στους μαθητές σύμφωνα με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δείγμα, ως προς τον τύπο της έρευνας, έχει στόχο να 
επιτρέψει να προσεγγιστούν τα διάφορα είδη συμπεριφορών και δυνατοτήτων που 
εμφανίζουν οι μαθητές και οι φοιτητές στο υπό εξέταση θέμα και δεν είναι απαραίτητο να 
είναι ποσοτικά αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Συνεπώς, κατά την εξαγωγή των 
συμπερασμάτων δεν μπορούμε να προβούμε σε ποσοτικές γενικεύσεις που αφορούν σε 
ολόκληρο τον πληθυσμό. 

Σε ό,τι αφορά το δείγμα μαθητών Ε  ́ και Στ  ́ τάξης, ζητήσαμε τη βοήθεια του τέως 
Σχολικού Συμβούλου 2ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου, ο οποίος μας συνέστησε στους 
διευθυντές των εξής Δημοτικών Σχολείων: 15ο Ηρακλείου, 21ο Ηρακλείου, 24ο Ηρακλείου, 
28ο Ηρακλείου, 30ο Ηρακλείου, 31ο Ηρακλείου, 35ο Ηρακλείου, 37ο Ηρακλείου, 41ο 
Ηρακλείου, 49ο Ηρακλείου, 57ο Ηρακλείου. Τα συγκεκριμένα σχολεία είναι περίπου ίδιας 
οργανικότητας (12/θέσια και άνω) και ανήκουν σε μέσες αστικές περιοχές, μη προνομιούχες 
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αλλά και μη προβληματικές, με μαθητικό δυναμικό που κυμαίνονταν από 15 έως 23 μαθητές 
ανά τμήμα. Από τα σχολεία αυτά έγινε επιλογή των τμημάτων εκείνων των οποίων οι 
δάσκαλοι ήταν πρόθυμοι να συμμετέχουν στην έρευνα.  

Με τον τρόπο αυτό επιλέχθηκαν 304 μαθητές Ε  ́ τάξης και 329 μαθητές Στ  ́ τάξης. 
Αναλυτικά το δείγμα μαθητών Ε  ́ και Στ  ́ τάξης που επιλέχτηκε φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Πίνακας 12: Κατανομή δείγματος Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού  

 
Δημοτικό Σχολείο 

Τάξεις Συχνότητες 
15ο 21ο 24ο 28ο 30ο 31ο 35ο 37ο 41ο 49ο 57ο 

Σύνολο 

Ν 56 0 24 36 30 26 26 60 29 17 0 304 Ε  ́
τάξη Ποσοστό (%) 18,42 0 7,89 11,84 9,87 8,55 8,55 19,74 9,54 5,59 0 100% 

Ν 61 28 0 43 18 0 41 65 27 23 23 329 Στ  ́
τάξη Ποσοστό (%) 18,54 8,51 0 13,07 5,47 0 12,46 19,76 8,21 6,99 6,99 100% 

 
Όσον αφορά στο δείγμα μαθητών  Α  ́ και Β΄ Λυκείου, ζητήσαμε τη βοήθεια του 

Σχολικού Συμβούλου Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου, ο οποίος 
μας συνέστησε στους διευθυντές των εξής Λυκείων: 1ο Ηρακλείου, 3ο Ηρακλείου και Λύκειο 
Αλικαρνασσού. Τα συγκεκριμένα σχολεία ανήκουν σε μέσες αστικές περιοχές, μη 
προνομιούχες αλλά και μη προβληματικές, με μαθητικό δυναμικό που κυμαίνονταν από 21 
έως 27 μαθητές ανά τμήμα. Από τα σχολεία αυτά έγινε επιλογή των τμημάτων εκείνων των 
οποίων οι καθηγητές ήταν πρόθυμοι να συμμετέχουν στην έρευνα.  

Με τον τρόπο αυτό επιλέχθηκαν 252 μαθητές Α΄ Λυκείου και 261 μαθητές Β΄ 
Λυκείου. Αναλυτικά η κατανομή του δείγματος Α΄ και Β  ́Λυκείου είναι: 

 

Πίνακας 13: Κατανομή δείγματος Α΄ και Β΄ Λυκείου  

 
Λύκειο 

Τάξεις Συχνότητες 1ο 
Ηρακλείου 

3ο 

Ηρακλείου 
Λύκειο 

Αλικαρνασσού 
Σύνολο 

Ν 86 116 50 252 Α΄ 
Λυκείου Ποσοστό 34,13% 46,03% 19,84% 100% 

Ν 77 122 62 261 Β  ́
Λυκείου Ποσοστό 29,5% 46,75% 23,75% 100% 
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Η κατανομή των μαθητών Β  ́Λυκείου ως προς την κατεύθυνση που είχαν επιλέξει στο 
Λύκειο είναι: 

 

Πίνακας 14: Κατανομή των μαθητών Β΄ Λυκείου που συμπλήρωσαν το τεστ ως προς την 
κατεύθυνση  

 
 
 
 
 
 
 

Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα, επιλέχθηκαν οι φοιτητές 
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της έρευνας παρακολουθούσαν 
ένα μάθημα Α  ́ έτους με τίτλο “Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών του 
Δημοτικού Σχολείου” και δεν είχαν παρακολουθήσει άλλο μάθημα μαθηματικού 
περιεχομένου κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το τεστ δόθηκε κατά τη διάρκεια μιας 
συνάντησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος σε όλους τους φοιτητές που 
παρακολουθούσαν εκείνη τη μέρα το μάθημα. Για τη διεύρυνση του δείγματος το τεστ 
δόθηκε και την επόμενη χρονιά σε νέους φοιτητές που παρακολουθούσαν το ίδιο μάθημα, 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Έτσι επιλέχθηκαν συνολικά 244 φοιτητές (112 την πρώτη 
χρονιά και 132 τη δεύτερη χρονιά). Η κατανομή των φοιτητών ως προς την κατεύθυνση που 
είχαν επιλέξει στο Λύκειο είναι: 

 

Πίνακας 15: Κατανομή των φοιτητών που συμπλήρωσαν το τεστ ως προς την κατεύθυνση που 
είχαν επιλέξει στο Λύκειο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την πραγματοποίηση της πιλοτικής έρευνας επιλέχθηκαν ορισμένα τμήματα από τα 
προαναφερόμενα σχολεία και φοιτητές Π.Τ.Δ.Ε. Το δείγμα των μαθητών και των φοιτητών 
της πιλοτικής έρευνας ήταν διαφορετικό από το δείγμα της κανονικής έρευνας (η πιλοτική 
έρευνα έγινε ένα έτος νωρίτερα). Έτσι επιλέχθηκαν 61 μαθητές Ε  ́ τάξης, 96 μαθητές Στ΄ 
τάξης και 50 φοιτητές Α΄ έτους, 2ου εξαμήνου. 
 

Κατεύθυνση Ν 
Θεωρητική κατεύθυνση 98 (37,5%) 

Θετική 71 (27,2%) 
Τεχνολογική 86 (33%) 

Δεν έχουν δηλώσει κατεύθυνση στο τεστ 6 (2,3%) 

Κατεύθυνση Ν 
Θεωρητική κατεύθυνση 170 (69,7%) 

Θετική 27 (11,1%) 
Τεχνολογική 34 (13,9%) 

Δ  ́Δέσμη 2 (0,8%) 
Έχουν έρθει από Κύπρο 3 (1,2%) 

Δεν έχουν δηλώσει κατεύθυνση στο τεστ 8 (3,3%) 
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7.2.2  Δείγμα ατόμων που συμμετείχαν στη συνέντευξη 
 

Για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων (βλ. ενότητα 7.3.2) επιλέχθηκαν φοιτητές 
οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το τεστ και: 

α) είχαν πολύ καλή ή καλή επίδοση39 στην περιοχή της εύρεσης της τάξης μεγέθους 
καθώς και προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας – βλ. παράρτημα Α (2), 7ο και 8ο θέμα (37 
φοιτητές, 20 με άριστη και 17 με πολύ καλή επίδοση) 

β) είχαν μέτρια επίδοση στην περιοχή της εύρεσης της τάξης μεγέθους καθώς και 
προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας (34 φοιτητές) 

γ) είχαν χαμηλή επίδοση στην περιοχή της εύρεσης της τάξης μεγέθους καθώς και 
προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας (35 φοιτητές). 

Όσον αφορά τους φοιτητές με καλή ή πολύ καλή επίδοση, επιλέχθηκαν όλοι όσοι 
ήθελαν να συμμετέχουν στην έρευνα (37 φοιτητές). 

Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές με μέτρια ή χαμηλή επίδοση επιλέχθηκαν τυχαία με 
αρχική κλήρωση 34 με μέτρια και 35 με χαμηλή επίδοση, ώστε το δείγμα να είναι περίπου 
ίσο σε αριθμό με το δείγμα των φοιτητών με καλή ή πολύ καλή επίδοση. Εάν κάποιοι απ’ 
αυτούς δεν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, με επόμενη κλήρωση επιλέχθηκαν 
φοιτητές που τους αντικατέστησαν.  

Αναλυτικά η κατανομή του δείγματος των φοιτητών που συμμετείχαν στη συνέντευξη 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
39 Ως πολύ καλή επίδοση θεωρήθηκε η επιτυχία σε 5 ή 6 από τα 6 ερωτήματα στους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς ακεραίων, σε 3 ή 4 από τα 4 ερωτήματα στους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς δεκαδικών, σε 3 ή 4 από τα 4 ερωτήματα στις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων 
και σε 3 ή 4 από τα 4 ερωτήματα στις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών. Ως καλή επίδοση 
θεωρήθηκε η επιτυχία σε τουλάχιστον 14 από τα 18 ερωτήματα στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
(δεν είχαν όμως πολύ καλή επίδοση σύμφωνα με τα παραπάνω) και είχαν τουλάχιστον 3 επιτυχίες 
στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων και τουλάχιστον 2 επιτυχίες σε καθεμιά από τις 
υπόλοιπες περιοχές προσεγγιστικών υπολογισμών. Ως μέτρια επίδοση θεωρήθηκε η επιτυχία σε 9-13 
ερωτήματα στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Ως χαμηλή θεωρήθηκε η επίδοση σε 0-8 ερωτήματα 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς.  
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  Πίνακας 16: Κατανομή δείγματος φοιτητών που συμμετείχαν στη συνέντευξη 

 

Επίδοση φοιτητών Ν 
Ποσοστό επί του συνόλου των 
φοιτητών που συμμετείχαν στη 

συνέντευξη 
Πολύ καλή επίδοση 20 18,87% 

Καλή επίδοση 17 
37 

16,04% 
34,91% 

Μέτρια επίδοση 34 32,08% 
Χαμηλή επίδοση 35 

69 
33,02% 

65,1% 

Σύνολο 106 106 100% 100% 
 

 
      Συνοπτικά το δείγμα της έρευνας είναι: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πιλοτική επίδοση τεστ  σε: 
 Μαθητές Ε΄ τάξης (61 μαθητές) 
 Μαθητές Στ΄ τάξης (96 μαθητές) 
 Φοιτητές Π.Τ.Δ.Ε. (50 φοιτητές) 

 
Επίδοση του αναδιαμορφωμένου τεστ  σε: 

 Μαθητές Ε΄ τάξης (304 μαθητές) 
 Μαθητές Στ΄ τάξης (329 μαθητές) 
 Μαθητές Α΄ Λυκείου (252 μαθητές) 
 Μαθητές Β΄ Λυκείου (261 μαθητές) 
 Φοιτητές Π.Τ.Δ.Ε. (112+132=244 φοιτητές) 

 
Συνεντεύξεις σε φοιτητές (106  συνεντεύξεις): 

 Με πολύ καλή ή καλή επίδοση στο τεστ (37 φοιτητές, 20 με πολύ 
καλή και 17 με καλή επίδοση) 

 Με μέτρια επίδοση στο τεστ (34 φοιτητές) 
 Με χαμηλή επίδοση στο τεστ (35 φοιτητές) 
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7.3 Όργανα της έρευνας  
 
7.3.1 Το τεστ    
 
Διαμορφώθηκαν δύο τεστ: το ένα τεστ επιδόθηκε στους μαθητές Ε  ́και Στ  ́Δημοτικού 

και το άλλο τεστ στους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου καθώς και στους φοιτητές (βλ. 
παράρτημα Α). 

Το τεστ για τους μαθητές Δημοτικού αποτελείται από 5 φύλλα και για το τεστ για τους 
μαθητές Λυκείου και τους φοιτητές από 6 φύλλα, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει ένα 
αριθμό θεμάτων με επιμέρους ερωτήματα. Το τεστ που δόθηκε στους μαθητές του Λυκείου 
και στους φοιτητές περιελάμβανε τα ίδια ερωτήματα που περιείχε το τεστ για τους μαθητές 
του Δημοτικού, αλλά επιπλέον περιελάμβανε ένα σύνθετο πρόβλημα αναλόγων ποσών και 
δύο ανοιχτά ερωτήματα προσεγγιστικών διαιρέσεων δεκαδικών. Επίσης, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι συντάχθηκαν δυο εκδοχές του κάθε τεστ οι οποίες επιδόθηκαν στα υποκείμενα 
της έρευνας που χωρίστηκαν σκόπιμα σε δυο ομάδες σε επίπεδο τάξης, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα αντιγραφής. Τα θέματα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες για τη συμπλήρωση, 
ενώ σε κάποια σημεία δίνονται και προφορικές οδηγίες, όταν πρόκειται για δραστηριότητες 
που πιθανόν να εκτελούν για πρώτη φορά οι μαθητές (π.χ. θέμα 7 και θέμα 8), καθώς οι 
μαθητές γενικά εμφανίζουν μια τάση να εκτελούν τη δραστηριότητα χωρίς να προβαίνουν 
στην ανάγνωση της εκφώνησης (για λεπτομέρειες επίδοσης του τεστ βλ. ενότητα 8.1).  

Τα τεστ που διαμορφώθηκαν περιείχαν ερωτήματα που αφορούσαν τόσο στην 
εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, όσο 
και σε άλλες μαθηματικές περιοχές. Συγκεκριμένα περιείχαν:  

• προβλήματα προσθετικών δομών 
• γραπτή εκτέλεση πράξεων 
• ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου 
νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ 
• προβλήματα αναλόγων ποσών 
• εύρεση της τάξης μεγέθους και προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας. 
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα ερωτήματα που περιελάμβανε το κάθε τεστ. 

 
 

7.3.1.1 Τεστ για τους μαθητές Δημοτικού 
 
α) Προβλήματα προσθετικών δομών (1ο και 2ο θέμα) 
 
Τα δυο πρώτα θέματα αποτελούν προβλήματα-καταστάσεις που σύμφωνα με το 

Vergnaud (1990) εντάσσονται σ’ ένα γενικό εννοιολογικό πεδίο, που το ονομάζει 
εννοιολογικό πεδίο των προσθετικών δομών. Με τον όρο “προσθετικές δομές” ο Vergnaud 
(1990) ορίζει το σύνολο των καταστάσεων των οποίων ο χειρισμός συνεπάγεται μία ή 
περισσότερες προσθέσεις ή αφαιρέσεις, και το σύνολο των εννοιών και θεωρημάτων που 
επιτρέπουν να αναλυθούν αυτές οι καταστάσεις μαθηματικά (όπ. αναφ. στο Λεμονίδης, 1999, 
σ. 124).  
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Ο Vergnaud (1983) εισάγει στην ανάλυσή του την έννοια του “σχεσιακού λογισμού” ο 
οποίος αναφέρεται στις λειτουργίες της σκέψης που είναι απαραίτητες για να ερμηνεύσουν τα 
στοιχεία του προβλήματος. Με βασικό κριτήριο το σχεσιακό λογισμό, ο Vergnaud (1982) 
προχωρεί στην ταξινόμηση των προβλημάτων προσθετικού τύπου η οποία περιλαμβάνει 6 
κατηγορίες: 

α) Σύνθεση δύο μέτρων (δύο μέτρα συντίθενται για να δώσουν ένα μέτρο π.χ. “O 
Γιάννης έχει 6 γυάλινες μπίλιες και 8 πλαστικές. Έχει συνολικά 14 μπίλιες”) 

β) Μετασχηματισμός ενός μέτρου σε άλλο (ένας μετασχηματισμός ενεργεί πάνω σε ένα 
μέτρο για να δώσει ένα μέτρο π.χ. “O Γιάννης έχει 11 μπίλιες και χάνει τις 4. Τώρα έχει 7 
μπίλιες”) 

γ) Στατική σχέση μεταξύ δύο μέτρων (μια σχέση συνδέει δύο μέτρα π.χ. “O Γιάννης έχει 
8 μπίλιες και ο Γιώργος έχει 5 λιγότερες άρα ο Γιώργος έχει 3 μπίλιες”) 

δ) Σύνθεση δύο μετασχηματισμών (δύο μετασχηματισμοί συντίθενται για να δώσουν 
ένα τρίτο π.χ. “O Γιώργος έπαιξε δύο παιχνίδια με μπίλιες, στο πρώτο κέρδισε 6 μπίλιες και 
στο δεύτερο έχασε 9 μπίλιες. Συνολικά έχασε 3 μπίλιες”) 

ε) Μετασχηματισμός μεταξύ δύο στατικών σχέσεων (ένας μετασχηματισμός ενεργεί 
πάνω σε μια σχέση για να δώσει μια σχέση π.χ. “O Γιάννης χρωστάει 6 μπίλιες στο Γιώργο 
και του επιστρέφει τις 4. Tώρα του χρωστάει μόνο δύο”) 

ζ) Σύνθεση δύο στατικών σχέσεων (δύο σχέσεις συντίθενται για να δώσουν μια σχέση 
π.χ. “O Γιάννης χρωστάει 6 μπίλιες στο Γιώργο, αλλά ο Γιώργος του χρωστάει 4. Ο Γιάννης 
χρωστάει τελικά 2 μπίλιες στο Γιώργο”). 

Οι Carpenter & Moser (1983) και οι Riley et al (1983) ταξινόμησαν τα προβλήματα 
προσθετικού τύπου40 σε τέσσερις κλάσεις: 

i) Αλλαγής (υπάρχει μια αρχική ποσότητα και ένας μετασχηματισμός που προκαλεί μια 
αύξηση σ’ αυτή την ποσότητα π.χ. ο Χ είχε 3 μπίλιες. Ο Ψ του έδωσε 5 μπίλιες. Πόσες 
μπίλιες έχει τώρα ο Χ;) 

ii) Συνδυασμού (εμπεριέχει στατικές σχέσεις όπου δεν υπάρχουν μετασχηματισμοί π.χ. 
Ο Χ έχει 3 μπίλιες . Ο Ψ έχει 5. Πόσες μπίλιες έχουν ο Χ και ο Ψ μαζί;) 

iii) Σύγκρισης (εμπεριέχει στατικές σχέσεις όπου δεν υπάρχουν μετασχηματισμοί και 
περιλαμβάνουν τη σύγκριση δύο διαχωρισμένων συνόλων π.χ. ο Χ έχει 8 μπίλιες. Ο Ψ έχει 5 
μπίλιες. Πόσες περισσότερες μπίλιες έχει ο Χ από τον Ψ;) 

iv) Εξομοίωσης (μίγμα από προβλήματα Σύγκρισης και Αλλαγής π.χ. ο Χ έχει 3 
μπίλιες. Ο Ψ έχει 8. Πόσες πρέπει να κερδίσει ο Χ για να έχει τόσες όσες έχει ο Ψ;) 

Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών στην 
επίλυση προβλημάτων προσθετικών δομών, αυτοί εντάσσονται σε δύο κατηγορίες 
(Λεμονίδης, 1999, σ.σ. 156-157): 

• Σε παράγοντες που αφορούν στη σημασιολογική δομή των προβλημάτων, δηλαδή 
στις γνώσεις που αφορούν στους μετασχηματισμούς, το συνδυασμό και τη σύγκριση των 
συνόλων των στοιχείων του προβλήματος, όπως και στον τύπο του αγνώστου. 

                                                
40 Προβλήματα προσθετικού τύπου είναι τα προβλήματα που για τη λύση τους απαιτείται μόνο η 
χρήση των πράξεων της πρόσθεσης ή της αφαίρεσης (Λεμονίδης, 1999, σ. 122). 
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• Στις συντακτικές μεταβλητές δηλαδή στην οργάνωση και στον τρόπο παρουσίασης 
των προβλημάτων, όπως π.χ. η διαδοχή των πληροφοριών στη διατύπωση του προβλήματος ή 
ο τρόπος διατύπωσης των λέξεων που περιγράφουν τις αντίστοιχες πράξεις.  

Η κατανόηση και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων προσθετικών δομών έχει 
βαρύνουσα σημασία, καθώς α) πολλές μαθηματικές έννοιες είναι προσθετικές από τη φύση 
τους (Van De Wall, 1997) και β) αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την κατανόηση των 
πολλαπλασιαστικών δομών (Fuson, 1992).  

Στόχος των συγκεκριμένων ερωτημάτων που τέθηκαν είναι να διερευνηθεί τυχόν 
συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 
προσθετικών δομών.   

             
1ο θέμα 

Ο Γιάννης έπαιξε δύο παρτίδες μπίλιες. Στην πρώτη παρτίδα κέρδισε 16 μπίλιες. Τελικά 
βρέθηκε να κερδίζει 7 μπίλιες. Τι έκανε στη δεύτερη παρτίδα; Κέρδισε ή έχασε και 
πόσες; 

Στο 1ο πρόβλημα είναι γνωστός ο πρώτος μετασχηματισμός, (στην πρώτη παρτίδα 
κέρδισε 16 μπίλιες41), είναι γνωστή η σύνθεση, (τελικά βρέθηκε να κερδίζει 7 μπίλιες) και 
ζητείται ο δεύτερος μετασχηματισμός (τι έκανε στη δεύτερη παρτίδα, κέρδισε ή έχασε και 
πόσες;). 

                                                                
                             +16                                 ; 
  
   
 
 Εξάλλου, γίνεται διευκρίνιση για το ότι ζητείται, τόσο το αν κέρδισε στη δεύτερη 

παρτίδα, όσο και το πόσες κέρδισε ή έχασε. Ενώ το πρόβλημα αρχικά φαίνεται απλό, καθώς 
απαιτεί μόνο μια πράξη, ωστόσο περιέχει κάποιο βαθμό δυσκολίας για τους μαθητές, αλλά 
και για τους ενήλικες. Η δυσκολία του συνίσταται στο ότι είναι γνωστή η τελική κατάσταση, 
κάτι που συνήθως είναι το ζητούμενο σε προβλήματα που διδάσκονται. Επίσης, η δήλωση ότι 
στο τέλος ο Γιώργος βρέθηκε να κερδίζει οδηγεί τους μαθητές στην ασυνείδητη επιλογή της 
πρόσθεσης ως πράξης που παράγει το ζητούμενο αποτέλεσμα, καθώς δεν γνωρίζουν ότι 
πρέπει να επιλεγεί μια πράξη αντίστροφη απ’ αυτή που υποδηλώνει η σύνθεση (Λεμονίδης, 
1999, σ.130). 

 
2o θέμα 

Ο Γιώργος έπαιξε δύο παρτίδες μπίλιες. Στην πρώτη παρτίδα έχασε 9 μπίλιες. Τελικά 
βρέθηκε να κερδίζει 5 μπίλιες. Τι έκανε στη δεύτερη παρτίδα; Κέρδισε ή έχασε και 
πόσες; 

 

                                                
41  Αναφέρονται τα ερωτήματα της Α εκδοχής του τεστ (δόθηκαν 2 εκδοχές για την αποφυγή 
φαινομένων αντιγραφής), καθώς της Β εκδοχής είναι ισοδύναμα και μ’ αυτή την έννοια είναι περιττή η 
περιγραφή τους.  

+7   
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Στο 2ο πρόβλημα είναι γνωστός ο πρώτος μετασχηματισμός, (στην πρώτη παρτίδα 
έχασε 9 μπίλιες), είναι γνωστή η σύνθεση, (τελικά βρέθηκε να κερδίζει 5 μπίλιες) και ζητείται 
ο δεύτερος μετασχηματισμός (τι έκανε στη δεύτερη παρτίδα, κέρδισε ή έχασε και πόσες;). 

      
                                                           
                              -9                              ; 
  
   
Εξάλλου, γίνεται διευκρίνιση για το ότι ζητείται, τόσο το αν κέρδισε στη δεύτερη 

παρτίδα, όσο και το πόσες κέρδισε ή έχασε. Η δυσκολία του συγκεκριμένου προβλήματος 
έγκειται στο ότι ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση η σύνθεση (πόσες κέρδισε ή έχασε 
συνολικά;) απαιτεί αφαίρεση, αφού συντίθεται δυο μετασχηματισμοί με αντίθετα πρόσημα 
(πρώτα έχασε μετά κέρδισε), η εύρεση του δεύτερου μετασχηματισμού απαιτεί πρόσθεση. Η 
ενδεχόμενη αδυναμία των μαθητών να απαντήσουν σε τέτοιου είδους προβλήματα 
υποδηλώνει έλλειψη κατανόησης που οφείλεται στη μη ολοκλήρωση της διαμόρφωσης των 
προσθετικών δομών και στη μη εξοικείωσή τους με τις διάφορες κατηγορίες προσθετικού 
τύπου προβλημάτων (βλ. Vergnaud, 1998). Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, οι μαθητές 
παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων (Λεμονίδης, 1999, 
σ. 142). 

 
β) Γραπτή εκτέλεση πράξεων (3ο και 5ο θέμα) 
 

Στο 3ο και 5ο θέμα εξετάζονται γνώσεις που αφορούν στη σωστή εκτέλεση των 
αλγορίθμων της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Η σωστή εκτέλεση 
πράξεων έχει κεντρική θέση στη διδασκαλία των Μαθηματικών και είναι ένας από τους 
κυρίαρχους στόχους, λόγω της χρησιμότητάς των πράξεων σε πλαίσια επίλυσης 
προβλημάτων αλλά και εξυπηρέτησης αναγκών της καθημερινής ζωής (Αγαλιώτης, 2000, σ. 
286, Λεμονίδης, 1999, σ. 201). Ωστόσο, έρευνες που έχουν διενεργηθεί καταδεικνύουν 
σοβαρές δυσκολίες των μαθητών στην εκτέλεση των πράξεων (Πόταρη, 1989, Παπαδάκη και 
Τσικόπουλος, 1987, Καλδρυμίδου κ.ά., 2000). Η αρχική εκτίμηση και ο έλεγχος του 
αποτελέσματος μπορεί να συνεισφέρει στην παραγωγή ορθών αποτελεσμάτων (Αγαλιώτης, 
2004, σ. 286) ενώ όπως αναφέρει ο Λεμονίδης (1999, σ. 203) αρκετοί υποστηρίζουν ότι αυτό 
που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες των μαθητών στην εκτέλεση πράξεων 
είναι περισσότερη κατανόηση του αριθμού και μεγαλύτερη ικανότητα εκτίμησης και κρίσης 
των αποτελεσμάτων των υπολογισμών.  

Στόχος των συγκεκριμένων ερωτημάτων στο τεστ είναι να ερευνηθεί η εφαρμογή 
κριτηρίων ελέγχου (δοκιμές), κριτηρίων διάταξης (που λειτουργούν και ως κριτήρια ελέγχου 
όπως ήδη έχει αναφερθεί), η ικανότητα να βρίσκουν τη σωστή τάξη μεγέθους ή ακόμα να 
κάνουν εκτιμήσεις με στρογγυλοποίηση για τον ευκολότερο υπολογισμό του αποτελέσματος. 
Επίσης, στοχεύουμε στο να εξετασθεί τυχόν συσχέτιση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων 
εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με την ικανότητα γραπτής 
εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων.  

 

+5   
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3ο θέμα 
Στα δύο πρώτα ερωτήματα ζητείται η εκτέλεση δύο αφαιρέσεων δεκαδικών αριθμών 

από δεκαδικούς ή ακεραίους. Η πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς υποκρύπτουν αρκετές 
δυσκολίες για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου, όπως προκύπτει από προηγούμενες 
έρευνες (Μ. Καλδρυμίδου κ.ά., 2000). Έτσι, θα ήταν σημαντικό να διαφανεί η σχέση της 
περιοχής που εξετάζουμε με την ενότητα που αφορά στις πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς. 
Ακόμη θα ήταν ενδιαφέρον να ελεγχθεί η εφαρμογή κριτηρίων ελέγχου (δοκιμές, κριτήρια 
διάταξης, τάξη μεγέθους). Η πρόσθεση ως πράξη δεν συμπεριλήφθηκε καθώς ο αλγόριθμός 
της μοιάζει κατά πολύ με τον αλγόριθμο της αφαίρεσης και μάλιστα είναι σχετικά 
ευκολότερος και κατά συνέπεια δεν είναι απαραίτητη η εξέτασή της.  

 
α) 826-9,64 
Στην πρώτη αφαίρεση ο μειωτέος είναι τριψήφιος ακέραιος και ο αφαιρετέος 

δεκαδικός αριθμός με δυο δεκαδικά ψηφία και ακέραιο μέρος που περιέχει μόνο μονάδες. Η 
δυσκολία της συγκεκριμένης άσκησης έγκειται στο γεγονός ότι ο μειωτέος δεν έχει δεκαδικό 
μέρος και κατά συνέπεια δεν είναι προφανής η στοίχιση της υποδιαστολής, ενώ απαιτείται 
και η συμπλήρωση του μειωτέου με μηδενικά42, ώστε μειωτέος και αφαιρετέος να έχουν τον 
ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. Εξάλλου, τόσο ο μειωτέος, όσο και ο αφαιρετέος, έχουν τρία 
ψηφία, πράγμα που οδηγεί το μαθητή που δεν έχει επαρκή γνώση του αλγόριθμου της 
αφαίρεσης δεκαδικών αριθμών και που δεν έχει κατανοήσει το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης 
και την αξία της θέσης, να οδηγηθεί στο σφάλμα να στοιχίσει πλήρως μειωτέο και αφαιρετέο, 
χωρίς να λάβει υπόψη του την υποδιαστολή (ή και να αντιστρέψει τη θέση μειωτέου-
αφαιρετέου για να είναι έτσι μεγαλύτερος ο μειωτέος, αφού η υποδιαστολή δεν έχει αξία, και 
να είναι δυνατή η αφαίρεση).  
 

β)35,5-8,745 
Στη δεύτερη αφαίρεση και οι δυο όροι έχουν δεκαδικό μέρος αλλά με διαφορετικό 

αριθμό ψηφίων με αποτέλεσμα να χρειάζεται και πάλι η συμπλήρωση του μειωτέου με δύο 
επιπλέον μηδενικά στο τέλος, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να κάνουν λάθη.  

 
γ) 11,42·3,7 και δ) 27,8·0,03 
 Τα ερωτήματα αυτά είναι πολλαπλασιασμοί δεκαδικών. Στο πρώτο ζητείται η 

εκτέλεση πολλαπλασιασμού με τους δυο παράγοντες να είναι μεγαλύτεροι από τη μονάδα. 
Στο δεύτερο ζητείται η εκτέλεση πολλαπλασιασμού με τον ένα παράγοντα να είναι 

μεγαλύτερο από τη μονάδα και τον άλλο μικρότερο από τη μονάδα. 
 Πέρα από το ότι διερευνάται ο τρόπος εκτέλεσης του αλγόριθμου και ενδεχόμενα 

σφάλματα κατά την εφαρμογή του, οι παράγοντες είναι κατάλληλα επιλεγμένοι ώστε να 
φανεί αν οι μαθητές εφαρμόζουν απλά κριτήρια διάταξης, στην πρώτη περίπτωση δηλαδή να 
βρεθεί αποτέλεσμα μεγαλύτερο και από τους δυο παράγοντες και στη δεύτερη περίπτωση να 
βρεθεί αποτέλεσμα που να είναι μικρότερο από τον πρώτο παράγοντα (αφού ο δεύτερος είναι 

                                                
42 Ο μαθητής μπορεί να θεωρήσει νοερά ότι υπάρχουν τα μηδενικά και να εκτελέσει την αφαίρεση, 
χωρίς να είναι απαραίτητη η συμπλήρωσή τους. 
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μικρότερος από τη μονάδα) και μεγαλύτερο από το δεύτερο (αφού ο πρώτος είναι 
μεγαλύτερος από τη μονάδα). 
 

5ο θέμα 
α) 6682:26 
Τα δύο ερωτήματα του 5ου θέματος περιλαμβάνουν αντίστοιχα δύο διαιρέσεις και 

ζητείται η εκτέλεσή τους. Γίνεται διευκρίνιση ότι αν οι διαιρέσεις είναι ατελείς, να βρεθούν 
μόνο δυο δεκαδικά ψηφία, προκειμένου οι μαθητές να ολοκληρώσουν την εκτέλεση των 
πράξεων μέσα στο χρονικό πλαίσιο που έχει προκαθοριστεί. Εξάλλου, μέσα από τα βήματα 
που ακολουθούν οι μαθητές μέχρι την εύρεση των δυο πρώτων δεκαδικών ψηφίων σε 
περίπτωση ατελούς διαίρεσης διαφαίνεται ο τρόπος σκέψης των μαθητών. Οι διαιρέσεις 
περιλαμβάνουν ακέραιους όρους, τετραψήφιο διαιρετέο και διψήφιο διαιρέτη, με ακέραιο 
πηλίκο στην πρώτη περίπτωση και δεκαδικό πηλίκο στη δεύτερη.  

Η πρώτη διαίρεση δεν έχει κάποιο βαθμό δυσκολίας και έτσι μπορεί να ανιχνεύσει 
στοιχειώδεις γνώσεις των μαθητών στη διαίρεση.  

 
β) 1081:19 
Στη δεύτερη διαίρεση ο διαιρέτης είναι πολύ κοντά στο 20 (19 στο 1Α και 18 στο 1Β). 

Για να υπολογίσει ο μαθητής πόσες φορές χωράει ο διαιρέτης στο πρώτο τριψήφιο τμήμα του 
διαιρετέου αρχικά, στον αριθμό που σχηματίζεται από το πρώτο μερικό υπόλοιπο και το 
τελευταίο ψηφίο του διαιρετέου και τέλος στους αριθμούς που σχηματίζονται από τα επόμενα 
μερικά υπόλοιπα πολλαπλασιασμένα με το 10, ενδείκνυται να στρογγυλοποιήσει το διαιρέτη 
στο 20 και να εκτιμήσει πόσες φορές χωράει στον εκάστοτε διαιρετέο, εξοικονομώντας έτσι 
αρκετό χρόνο.  
 
γ) Ακριβείς νοεροί υπολογισμοί με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, 
όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ (4ο θέμα) 
 

Το τέταρτο θέμα περιλαμβάνει δεκαέξι ερωτήματα που εξετάζουν γνώσεις των 
μαθητών σχετικές με την ικανότητα για νοερό υπολογισμό ακέραιων και δεκαδικών με 
θετικές και αρνητικές δυνάμεις του δέκα ή με αριθμούς του τύπου νx10μ όπου ν  *, 
1<ν<100 και μ  . Η περιοχή του νοερού υπολογισμού με θετικές και αρνητικές δυνάμεις 
του δέκα είναι, όπως άλλωστε διαφαίνεται και στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας (βλ. 
ενότητα 2.4.1), παράγοντας που συνεισφέρει σημαντικά στην ικανότητα για εκτίμηση και 
έλεγχο των αλγορίθμων των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων. Έτσι, η παρουσία τέτοιου 
είδους δραστηριοτήτων θεωρείται απαραίτητη στο τεστ προκειμένου να ελεγχθεί και να 
μετρηθεί η πιθανή συσχέτιση της περιοχής αυτής με την περιοχή που εξετάζουμε. Εξάλλου, 
σε τέτοιου είδους ερωτήματα είναι εύκολο να διαφανεί η εφαρμογή ή μη απλών κριτηρίων 
διάταξης, τα οποία αποτελούν κριτήρια εκτίμησης, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και ως 
κριτήρια ελέγχου.  
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4ο θέμα 
Τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται είναι τα εξής: 
α) 3,85·10000 
Το πρώτο ερώτημα είναι πολλαπλασιασμός δεκαδικού, μεγαλύτερου της μονάδας με 

θετική δύναμη του δέκα, όπου ο μαθητής καλείται ουσιαστικά να μετακινήσει την 
υποδιαστολή προς τα δεξιά και να συμπληρώσει με τον απαραίτητο αριθμό μηδενικών.  

β) 0,0467·1000 
Ο δεύτερος πολλαπλασιασμός είναι ενός δεκαδικού μικρότερου της μονάδας με θετική 

δύναμη του δέκα, όπου απλά μετακινείται η υποδιαστολή προς τα δεξιά, χωρίς να χρειάζεται 
η συμπλήρωση με μηδενικά.  

γ) 4623·0,01 
Στη συνέχεια έχουμε ένα πολλαπλασιασμό ακέραιου με αρνητική δύναμη του δέκα, 

όπου η υποδιαστολή μετακινείται προς τα αριστερά, χωρίς να χρειάζεται η συμπλήρωση με 
μηδενικά.  

δ) 25,4·0,0001 
Ακολουθεί ένας πολλαπλασιασμός δεκαδικού, μεγαλύτερου της μονάδας με αρνητική 

δύναμη του δέκα, όπου η υποδιαστολή πρέπει να μετακινηθεί προς τα αριστερά, αλλά καθώς 
οι θέσεις δεν επαρκούν πρέπει να συμπληρωθούν μηδενικά.  

ε) 1596:1000 και στ) 5,37:100 
Τα επόμενα δύο ερωτήματα περιλαμβάνουν διαιρέσεις δεκαδικών με θετικές δυνάμεις 

του δέκα, όπου πάλι δεν επαρκούν οι θέσεις κατά τη μετακίνηση της υποδιαστολής προς τα 
αριστερά και είναι απαραίτητη η συμπλήρωση μηδενικών. 

ζ) 67:0,01 και η) 3,57:0,001 
 Στη συνέχεια υπάρχουν δύο διαιρέσεις ακέραιου και δεκαδικού με αρνητικές δυνάμεις 

του δέκα, όπου οι μαθητές πρέπει να προσθέσουν μηδενικά στο τέλος για συμπλήρωμα.  
θ) 600·700 και ι) 90·80000 
Ακολουθούν δυο πολλαπλασιασμοί ακέραιων του τύπου νx10μ όπου ν  *, ν<10 και 

μ  .  
ια) 0,02·0,004 και ιβ) 0,06·0,07 
Κατόπιν υπάρχουν δυο πολλαπλασιασμοί όπου οι παράγοντες είναι του τύπου νx10μ με 

ν  , ν<10 και μ  -  δηλαδή και οι δυο παράγοντες είναι μικρότεροι της μονάδας. 
ιγ) 4900:70 και ιδ) 320000:800 
 Στη συνέχεια υπάρχουν δυο διαιρέσεις ακέραιων με ακεραίους, όπου ο διαιρετέος 

είναι του τύπου νx10μ όπου ν  , 10<ν<100 και μ   και ο διαιρέτης είναι του τύπου 
νx10μ όπου ν  , ν<10 και μ  .  

ιε) 2,4:0,03 και ιστ) 0,021:7 
Τέλος, υπάρχουν δυο διαιρέσεις δεκαδικού μεγαλύτερου της μονάδας με δεκαδικό 

μικρότερο της μονάδας και δεκαδικού μικρότερου της μονάδας με ακέραιο, όπου ο 
διαιρετέος είναι του τύπου νx10μ όπου ν  , 10<ν<100, μ  -  και ο διαιρέτης είναι του 
τύπου νx10μ όπου ν  , ν<10 και μ  και μ<0 στην πρώτη περίπτωση και ακέραιος 
μονοψήφιος στη δεύτερη περίπτωση.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από κάθε υποενότητα της συγκεκριμένης περιοχής (ακριβείς 
νοεροί υπολογισμοί με δυνάμεις του δέκα και με αριθμούς του τύπου νx10μ όπου ν  , 
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ν<100 και μ  ) επιλέχθηκε ζεύγος ασκήσεων, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της 
τυχαίας επιλογής. 
 
δ) Πρόβλημα αναλόγων ποσών (6ο θέμα) 
 

Το 6ο θέμα, όπως και το 9ο θέμα του τεστ που δόθηκε στους μαθητές Λυκείου και 
στους φοιτητές, αποτελούν προβλήματα-καταστάσεις που σύμφωνα με το Vergnaud (1990) 
εντάσσονται σ’ ένα γενικό εννοιολογικό πεδίο, που το ονομάζει εννοιολογικό πεδίο των 
πολλαπλασιαστικών δομών. Με τον όρο “πολλαπλασιαστικές δομές”, ο Vergnaud (1983, 
1988) ορίζει το σύνολο των καταστάσεων που μπορούν να αναλυθούν σε προβλήματα απλής 
και πολλαπλής αναλογίας των οποίων ο χειρισμός συνεπάγεται ένα ή περισσότερους 
πολλαπλασιασμούς ή διαιρέσεις (όπ. αναφ. στο Λεμονίδης, 1999, σ. 163). Αρκετές 
μαθηματικές έννοιες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτές τις καταστάσεις, όπως γραμμική 
και πλειογραμμική συνάρτηση, διανυσματικός χώρος, διανυσματικός λογισμός, κλάσμα, 
λόγος, ρυθμός μεταβολής, ρητός αριθμός, πολλαπλασιασμός και διαίρεση (Vergnaud, 1988, 
p.141). Συνεπώς, η κατανόηση των πολλαπλασιαστικών δομών αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις παραπάνω έννοιες.   

Με βάση το σχεσιακό λογισμό, (βλ. παραπάνω) ταξινομεί τα  προβλήματα 
πολλαπλασιαστικών δομών σε τέσσερις κατηγορίες: 

 Ισομορφισμός των μέτρων 
 Πολλαπλασιαστικός παράγοντας, ή ένας χώρος μέτρων 
 Γινόμενο των μέτρων ή Καρτεσιανό γινόμενο 
 Πολλαπλή αναλογία 
α) Ισομορφισμός των μέτρων 
Ο ισομορφισμός των μέτρων είναι μια δομή που αποτελείται από μια απλή και  άμεση 

αναλογία μεταξύ δύο χώρων μέτρων Μ1 και Μ2. Τα προβλήματα της κατηγορίας αυτής 
εμπεριέχουν μια σχέση μεταξύ τεσσάρων ποσοτήτων, από τις οποίες οι δύο προέρχονται και 
είναι μέτρα ενός μεγέθους του χώρου μέτρων Μ1 και οι άλλες δύο ενός άλλου είδους 
μεγέθους του χώρου μέτρων Μ2 (Λεμονίδης, 1999, σσ. 164-165). 

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται προβλήματα πολλαπλασιασμού (π.χ. αν 3 
παιδιά έχουν από 4 πορτοκάλια το καθένα, πόσα πορτοκάλια έχουν όλα μαζί;), διαίρεσης 
μερισμού, διαίρεσης μέτρησης, αναλογίας ή απλής μεθόδου των τριών (Greer, 1992, p. 282). 

β) Πολλαπλασιαστικός παράγοντας ή ένας χώρος μέτρων 
Αυτή η κατηγορία προβλημάτων περιλαμβάνει καταστάσεις στις οποίες έχουμε δύο 

μέτρα του ίδιου μεγέθους και ένα βαθμωτό τελεστή που τα συνδέει π.χ. “το ύψος μιας 
σιδερένιας κολόνας είναι 2 μέτρα. Το ύψος ενός διπλανού σπιτιού είναι 4 φορές μεγαλύτερο. 
Άρα το ύψος του σπιτιού θα είναι 8 μέτρα” (Λεμονίδης, 1999, σ.174).  

γ) Γινόμενο των μέτρων ή καρτεσιανό γινόμενο 
Η κατηγορία αυτή συνίσταται σε μια τριαδική σχέση μεταξύ τριών ποσοτήτων, στις 

οποίες η μια είναι το γινόμενο των δύο άλλων και περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό 
προβλημάτων που αναφέρονται στον όγκο, στο εμβαδόν, στο Καρτεσιανό γινόμενο και σε 
πολλές άλλες φυσικές έννοιες (Λεμονίδης, 1999, σ. 176) 

δ) Πολλαπλή αναλογία 
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Στην  κατηγορία αυτή έχουμε μια δομή όπου διαφορετικοί και ανεξάρτητοι χώροι 
μέτρων Μ1 και Μ2 είναι ανάλογοι με ένα χώρο μέτρων Μ3. Πρόκειται για προβλήματα στα 
οποία αναφέρονται περισσότερα από δύο μεγέθη που συνδέονται μεταξύ τους 
πολλαπλασιαστικά π.χ. “Mια οικογένεια 4 ατόμων θέλει να κάνει διακοπές για 13 μέρες σε 
ένα θέρετρο. Το κόστος ανά άτομο  είναι $35. Ποιο θα είναι το συνολικό κόστος των 
διακοπών” (Vergnaud, 1983, p. 139).  

Μέσα από την ανάλυση του Vergnaud για τις πολλαπλασιαστικές δομές 
διαπιστώνουμε ότι στην κατηγορία “ισομορφισμός των μέτρων” περιλαμβάνονται τα 
προβλήματα αναλόγων και αντιστρόφως αναλόγων ποσών. 

Ο αναλογικός συλλογισμός (ή η έννοια της γραμμικότητας) είναι ο συλλογισμός που 
απαιτείται για την επίλυση προβλημάτων αναλογιών. Σύμφωνα με τους Piaget & Inhelder, 
(1975) το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του αναλογικού συλλογισμού είναι ότι πρέπει να 
περιλαμβάνει μια σχέση ανάμεσα σε άλλες δυο σχέσεις (μια δεύτερης τάξης σχέση) και όχι 
απλά μια σχέση ανάμεσα σε δύο διακριτά (χειροπιαστά) αντικείμενα (ή δύο αισθητώς 
αντιληπτές ποσότητες) (όπ. αναφ. στο Lesh et al, 1988, pp. 93-94). 

Μολονότι η έννοια της αναλογίας διακρίνεται εμφανώς μόνο στην κατηγορία του 
“ισομορφισμού των μέτρων” και στην “πολλαπλή αναλογία”, ωστόσο η ίδια η πράξη του 
πολλαπλασιασμού, αν ειδωθεί χωρίς το γενικό πλαίσιο του προβλήματος, αποτελεί μια 
αναλογία. Πράγματι, έστω η πράξη 24x32. Αυτή μπορεί να μοντελοποιηθεί ως εξής: 

1  32 
24 Χ 
Με ανάλογο τρόπο μοντελοποιείται και η πράξη της διαίρεσης. Π.χ. 768:24 
768  24 
  Χ 1 
 
Με βάση αυτή την παρατήρηση μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οποιοδήποτε 

πρόβλημα των πολλαπλασιαστικών δομών, εφόσον απαιτεί πολλαπλασιασμό ή διαίρεση, 
εμπεριέχει την έννοια της αναλογίας.  

Η έννοια της αναλογίας στο Δημοτικό σχολείο σχετίζεται με την επίλυση πρακτικών 
προβλημάτων πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο επιτρέπει να 
περιγραφούν με γενικευμένο τρόπο οι σχέσεις ανάμεσα σε φυσικά μεγέθη. Δηλαδή από την 
απλή επίλυση προβλημάτων στο Δημοτικό σχολείο, οι μαθητές σταδιακά εξοικειώνονται από 
την Α  ́ Γυμνασίου με την χρήση γραφικών παραστάσεων, ενώ στις επόμενες τάξεις 
συσχετίζουν τις αναλογίες με συναρτήσεις κάνοντας έτσι χρήση αλγεβρικών τύπων και 
αποκτούν με τον τρόπο αυτό μια ολοκληρωμένη μαθηματική έκφραση (Orton, 1991). 
Επιπλέον είναι μια έννοια µε πολλές εφαρμογές σε άλλα μαθήματα, και επομένως ευνοεί τη 
διαθεματική προσέγγιση και ταυτόχρονα έχει πολλές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή και 
άρα στο πεδίο των εμπειριών των μαθητών (Φωσκόλου, 2006, σ. 8). 

H δυσκολία της έννοιας της αναλογίας διαπιστώνεται από αρκετές έρευνες (π.χ. 
Tourniaire & Pulos, 1985, Chaim et.al 1998, Μ. Καλδρυμίδου κ.ά., 2000, Παπαγεωργίου και 
Χρίστου, 1999). Σύμφωνα με τους Γαγάτση και Σιαμαρή (2003) οι οποίοι αναφέρονται σε 
έρευνες διδακτικού περιεχομένου, οι παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών 
σε προβλήματα αναλογίας είναι α) το γενικό πλαίσιο των προβλημάτων (Singer and Resnic, 
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1992, Kuchemann, 1989, Lamon, 1993), β) η διαισθητική αντίληψη και κατανόηση του 
μαθητή για το λόγο και την αναλογία (Hoyles, 1994) και γ) η αριθμητική δομή (Karplus et al, 
1983) και το είδος του εμπλεκόμενου λόγου του προβλήματος (Hart et al, 1986).  

Στόχος των συγκεκριμένων ερωτημάτων που τέθηκαν είναι να διερευνηθεί τυχόν 
συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων 
πολλαπλασιαστικών δομών.    
 

6ο θέμα 
Σ’ ένα εργοστάσιο μια μηχανή φτιάχνει σοκολάτα. Η μηχανή σε 52 λεπτά φτιάχνει 325 
κιλά σοκολάτα. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να φτιάξει 260 κιλά σοκολάτα; 

 
Το έκτο θέμα είναι ένα πρόβλημα αναλόγων ποσών, χωρίς βοηθητική πράξη. Το 

πρόβλημα ξεκινά με τον ορισμό του πλαισίου της προβληματικής κατάστασης (σ’ ένα 
εργοστάσιο μια μηχανή φτιάχνει σοκολάτα). Στη συνέχεια δίνεται το δεδομένο ότι η μηχανή 
σε 52 λεπτά φτιάχνει 325 κιλά σοκολάτα. Τέλος, ακολουθεί το ερώτημα (πόσο χρόνο 
χρειάζεται για να φτιάξει 260 κιλά σοκολάτα). Το πρόβλημα ανήκει στη κατηγορία του 
ισομορφισμού των μέτρων, στην τελευταία κλάση (αναλογία ή απλή μέθοδος των τριών), 
σύμφωνα με την οποία δίνονται τρεις ποσότητες και ζητείται μια τέταρτη ποσότητα, καμία 
από τις οποίες όμως δεν είναι η μονάδα (Vergnaud, 1983, όπως αναφ. στο Λεμονίδης, 1999, 
σσ. 171-172).  Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με πολλούς  τρόπους (αναγωγή στη μονάδα 
των λεπτών, αναγωγή στη μονάδα των κιλών σοκολάτας, εύρεση λόγου κιλών σοκολάτας, 
κατασκευή πίνακα αναλογίας). Ωστόσο, οι μαθητές την περίοδο που γίνεται ο προέλεγχος δεν 
έχουν ακόμα διδαχθεί τις αναλογίες. Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται η λύση του 
προβλήματος παρά μόνο με αναγωγή στη μονάδα, κατά την οποία μπορούν να εφαρμόσουν 
πρώτα τη διαίρεση για την εύρεση του ενός, και μετά τον πολλαπλασιασμό για την εύρεση 
των πολλών ή αντίστροφα. Δηλαδή, με μια σύνθεση των προηγούμενων βημάτων για να 
περάσουμε απευθείας από τα 325 στα 260 κιλά σοκολάτα πολλαπλασιάζουμε με τον 

κλασματικό τελεστή 
260
325

 ο οποίος αναπαριστά ταυτόχρονα τη διαδοχική εφαρμογή δύο 

βαθμωτών43  τελεστών: μιας διαίρεσης με το 325 και ενός πολλαπλασιασμού με το 260. 
Αφού όμως στους πολλαπλασιαστικούς τελεστές ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα είναι 
δυνατή η εφαρμογή πρώτα της διαίρεσης και μετά του πολλαπλασιασμού ή αντίστροφα. Η 
δυσκολία, κατά την επίλυση του προβλήματος μέσα από το συνήθη τρόπο αναγωγής της 
μονάδας των κιλών σοκολάτας, είναι η διαίρεση ενός μικρότερου αριθμού (52) με ένα 
μεγαλύτερο (325), κάτι στο οποίο δεν έχουν εξασκηθεί επαρκώς οι μαθητές, αφού συνήθως 
στις διαιρέσεις ο διαιρετέος είναι μεγαλύτερος. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να 
επισημανθεί είναι το ότι όλα τα αριθμητικά δεδομένα του προβλήματος είναι κατάλληλα 

                                                
43 Στο πρόβλημα “πόσες μαστίχες περιέχονται σε 3 πακέτα, αν το κάθε πακέτο περιέχει 5 μαστίχες”  το 
5 αντιπροσωπεύει τις μαστίχες, αναπαριστά το πέρασμα από μια κατηγορία μέτρων σε μια άλλη και 
λέγεται συναρτησιακός τελεστής ενώ το 3 είναι τελεστής χωρίς εσωτερική διάσταση και λέγεται 
βαθμωτός ή εσωτερικός τελεστής. Το 3 είναι τελεστής χωρίς διάσταση  
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επιλεγμένα ώστε να αποτελούν δυνάμεις του 2 και του 544 , καθώς έτσι, αν οι μαθητές 
επιλέξουν να κάνουν πρώτα διαίρεση, αυτή να είναι τέλεια και το τελικό αποτέλεσμα  που θα 
βρουν μετά την εκτέλεση και του πολλαπλασιασμού να είναι κοινό με το αποτέλεσμα που 
προκύπτει με τους άλλους τρόπους επίλυσης. Εξάλλου, το τελικό αποτέλεσμα είναι 
τερματιζόμενος δεκαδικός αριθμός με ένα δεκαδικό ψηφίο, προκειμένου να μετριαστεί ο 
βαθμός δυσκολίας του προβλήματος και να μην μπουν οι μαθητές στη διαδικασία εύρεσης 
πολλών δεκαδικών ψηφίων, κάτι που θα ήταν χρονοβόρο και μη συνδεόμενο με τη 
σκοπιμότητα του συγκεκριμένου προβλήματος. Εκτός από τον τρόπο επίλυσης του 
προβλήματος και την καταγραφή και ανάλυση των ενδεχόμενων σφαλμάτων, ενδιαφέρει η 
εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αναλόγων ποσών, όπως το ότι αναμένεται το 
αποτέλεσμα να είναι μικρότερο από το 52, αφού το 260 είναι μικρότερο από 325 και 
περισσότερο από το μισό του ή διαφορετικά όχι υπερβολικά μικρό.   

 
ε) Εύρεση της τάξης μεγέθους και προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας (7ο και 8ο 

θέμα) 
 
Το 7ο και 8ο θέμα περιλαμβάνει ερωτήματα που αφορούν άμεσα την περιοχή που 

εξετάζουμε. Επιλέχθηκαν ερωτήματα που αφορούν σε πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις 
ακεραίων και δεκαδικών, χωρίς συγκείμενο.  

 
7ο θέμα 
Το 7ο θέμα εξετάζει γνώσεις σχετικές με την ικανότητα των μαθητών να βρίσκουν το 

αποτέλεσμα μιας πράξης σε τάξη μεγέθους (βλ. ενότητα 5.3.2.1) σε δυνάμεις του 10. 
Περιλαμβάνει: 

- τρεις πολλαπλασιασμούς ακεραίων, διψήφιου με διψήφιο (57·83), τετραψήφιου με 
τετραψήφιο (3745·5321) και τριψήφιου με τριψήφιο (289·574)  

- δύο πολλαπλασιασμούς δεκαδικών, δεκαδικού με μονοψήφιο  ακέραιο τμήμα με 
δεκαδικό μικρότερου της μονάδας (8,32·0,26) και δεκαδικών μικρότερων της μονάδας 
(0,45·0,071) 

-δύο διαιρέσεις ακεραίων, πενταψήφιου ακέραιου με τριψήφιο ακέραιο (17531:423), 
τετραψήφιου ακέραιου με διψήφιο ακέραιο (6143:28) 

-δύο διαιρέσεις δεκαδικών, δεκαδικού με μονοψήφιο ακέραιο τμήμα με τριψήφιο 
ακέραιο (4,37:235) και δεκαδικού μικρότερου από τη μονάδα με δεκαδικό με διψήφιο 
ακέραιο τμήμα (0,035:48,32).  

Επιλέχτηκαν μόνο πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις, καθώς, όπως προκύπτει από 
προγενέστερες έρευνες, θεωρούνται ως οι δυσκολότερες πράξεις για τους μαθητές και κατά 
συνέπεια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνηση της επίδοσης του δείγματός μας σ’ 
αυτές. Το θέμα είναι πολλαπλής επιλογής, καθώς το ζητούμενο είναι η εύρεση της τάξης 
μεγέθους του αποτελέσματος και όχι ένας συγκεκριμένος αριθμός. Εξάλλου, προκειμένου να 

                                                
44  Οποιοδήποτε ανάγωγο κλάσμα της μορφής 

n m

k
2 5

 (k, n, m φυσικοί αριθμοί) είναι ένας 

τερματιζόμενος δεκαδικός αριθμός και αντίστροφα (Κούρκουλος, 1999, σ.163). 
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ενημερωθούν οι μαθητές για τον τρόπο συμπλήρωσης του θέματος, εκτός από τις οδηγίες που 
υπάρχουν στην εκφώνηση της δραστηριότητας, υπάρχει και παράδειγμα (ενώ οι ίδιες οδηγίες 
δίνονται και προφορικά κατά την επίδοση του τεστ). Ο λόγος που δίνεται έμφαση στις 
οδηγίες σ’ αυτό το θέμα, είναι ότι συνήθως οι μαθητές εκτελούν μια δραστηριότητα χωρίς να 
διαβάζουν την εκφώνηση και ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποπροσανατολιστούν κατά την 
εκτέλεση καθώς είναι πολύ πιθανό να μην έχουν έρθει σε επαφή με παρόμοιες 
δραστηριότητες στο παρελθόν. Όπως έχει ήδη διαφανεί μέσα από την ανάλυση του 
θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, η ικανότητα εύρεσης του αποτελέσματος μιας πράξης σε 
επίπεδο τάξης μεγέθους αποτελεί σημαντικό κριτήριο εκτίμησης αλλά και ελέγχου στη 
συνέχεια και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση από μνήμης προσεγγιστικών 
υπολογισμών με  μεγαλύτερη ακρίβεια. Επίσης, μέσα από το θέμα αυτό είναι δυνατή η 
διερεύνηση της εφαρμογής ή μη των απλών κριτηρίων διάταξης, τα οποία λειτουργούν όχι 
μόνο ως κριτήρια εκτίμησης αλλά και ως κριτήρια ελέγχου. Επομένως, συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι ζωτικής σημασίας  για την καταγραφή της 
μαθητικής συμπεριφοράς.  

 
8ο θέμα 
Στο 8ο θέμα ζητείται ο προσεγγιστικός υπολογισμός των αποτελεσμάτων 7 πράξεων. 

Το παράδειγμα που δίνεται στους μαθητές δείχνει ότι ζητούμενο είναι η προσέγγιση του 
αποτελέσματος με μεγαλύτερη όμως ακρίβεια από την τάξη μεγέθους. Μάλιστα, το 
παράδειγμα έχει υπολογιστεί με στρογγυλοποίηση των όρων με βάση το συνήθη κανόνα 
στρογγυλοποίησης (23·11  200). Επίσης, είναι προφανές ότι δεν ζητείται το ακριβές 
αποτέλεσμα όπως υποδηλώνεται τόσο από τη λέξη περίπου, όσο και από το παράδειγμα, ενώ 
σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή η γραπτή εκτέλεση των πράξεων με αλγοριθμικό 
τρόπο. Το θέμα επιδέχεται ανοιχτού τύπου απάντηση, καθώς δεν ζητείται ένα συγκεκριμένο 
νούμερο αλλά μια προσέγγιση που μπορεί να εμπεριέχεται σ’ ένα ευρύ φάσμα απαντήσεων. 
Αν το θέμα είχε τεθεί υπό μορφή ερώτησης κλειστού τύπου δεν θα μπορούσαν να 
καταγραφούν ενδιαφέρουσες απαντήσεις των μαθητών. Περιλαμβάνονται: 

- τρεις πολλαπλασιασμοί ακεραίων, διψήφιου με διψήφιο (62·73), τετραψήφιου με 
τριψήφιο (4832·876) και τετραψήφιου με τετραψήφιο (2181·1485) 

- δύο πολλαπλασιασμοί δεκαδικών, δεκαδικού με μονοψήφιο  ακέραιο τμήμα με 
δεκαδικό μικρότερου της μονάδας (9,24·0,27) και δεκαδικών μικρότερων της μονάδας 
(0,092·0,0035) 

- δύο διαιρέσεις ακέραιων πενταψήφιου ακέραιου με τριψήφιο ακέραιο (67952:317), 
πενταψήφιου ακέραιου με διψήφιο ακέραιο (26472:43) 

- δύο διαιρέσεις δεκαδικών δεκαδικού μεγαλύτερου από τη μονάδα με μονοψήφιο 
ακέραιο τμήμα με τριψήφιο ακέραιο (3,4:512) και δεκαδικού μικρότερου από τη μονάδα με 
δεκαδικό με διψήφιο ακέραιο τμήμα (0,26:17,12).  

Μέσα απ’ αυτό το θέμα, εκτός από τη διερεύνηση της ικανότητας των μαθητών να 
πραγματοποιούν εκτιμήσεις και προσεγγίσεις του αποτελέσματος, έχουμε ενδείξεις από τις 
απαντήσεις των μαθητών για την ποικιλία στρατηγικών που επιστρατεύονται και 
χρησιμοποιούν για να φτάσουν στο ζητούμενο αποτέλεσμα ανάλογα με τα αριθμητικά 
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δεδομένα και το είδος της πράξης. Επίσης, μπορεί να διαφανεί η μη εφαρμογή  κριτηρίων 
διάταξης, ενώ για την εφαρμογή τους έχουμε απλά ενδείξεις45.  
 
 

7.3.1.2 Τεστ για τους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου και για φοιτητές 
 
Το τεστ που δόθηκε στους μαθητές Α  ́ και Β΄ Λυκείου καθώς και στους φοιτητές 

Π.Τ.Δ.Ε.  περιελάμβανε τα ίδια ερωτήματα που περιελάμβανε το τεστ που δόθηκε στους 
μαθητές Ε  ́και Στ  ́Δημοτικού με τις εξής προσθήκες: 

 
α) Ένα σύνθετο πρόβλημα αναλόγων ποσών (9ο θέμα) 
 
9ο θέμα 

Σ’ ένα εργοστάσιο παρασκευής παγωτού 5 όμοιες μηχανές δούλεψαν 18 λεπτά η 
καθεμιά και παρασκεύασαν 720 κιλά παγωτό όλες μαζί. Αν δουλέψουν 14 μηχανές για 
36 λεπτά η καθεμιά, πόσα κιλά παγωτό θα παρασκευάσουν όλες μαζί; 
 

Πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα στο οποίο έχουμε δύο υποπροβλήματα 
αναλογίας (βλ. παραπάνω 6ο θέμα) . Η πρώτη αναλογία αναπαριστάται από το σχήμα: 
 

Μηχανές Λίτρα πετρελαίου 
8 672 
20 X1 

 
Η δεύτερη αναλογία αναπαριστάται από το σχήμα: 
 

Ώρες  Λίτρα πετρελαίου 
12 Χ1 

36 X2 
 

Έτσι, πρέπει να επιλυθεί πρώτο το πρώτο υποπρόβλημα και στη συνέχεια το δεύτερο, 
γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες στους μαθητές καθώς πρέπει να διαχειριστούν πολλά 
πληροφοριακά στοιχεία που τους παρέχει το πρόβλημα..  

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να επιλυθεί με αρκετούς τρόπους, συνδυάζοντας τους 
τρόπους επίλυσης των δύο αναλογιών, όπως για παράδειγμα: 

• Αναλογία και στη συνέχεια πάλι αναλογία όπως περιγράφεται παραπάνω. 
• 8·12=96 ώρες     20·36=720 ώρες και στη συνέχεια αναλογία: 
96        672 
720       Χ 
• Αναγωγή στη μία μηχανή ανά ώρα: (672:12):8=7 λίτρα.      

                                                
45 Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι, σε περίπτωση εύρεσης μιας (καλής) προσέγγισης, οι μαθητές 
έχουν εφαρμόσει πράγματι τα κριτήρια διάταξης. 
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Και στη συνέχεια 7·20·36=5040 λίτρα. 
• Αναγωγή στη μία μηχανή ανά 12 ώρες και στη συνέχεια πολλαπλασιασμό για την 
εύρεση του ζητούμενου:   
672:8=84 λίτρα η μία μηχανή ανά 12 ώρες 
84·20=1680 λίτρα οι 20 μηχανές ανά 12 ώρες 
1680·3=5040 λίτρα οι 20 μηχανές σε τριπλάσιο χρόνο δηλαδή σε 36 ώρες 
• Εύρεση του λόγου των μηχανών 20:8=2,5 και στη συνέχεια 2,5·672=1680 λίτρα 
καταναλώνουν οι 20 μηχανές τις 12 ώρες. Άρα σε τριπλάσιο χρόνο (36=3·12) 
καταναλώνουν 3·1680=5040.  
 
β) Δύο ερωτήματα που αφορούσαν σε διαιρέσεις δεκαδικών αριθμών στο 7ο θέμα. 

Συγκεκριμένα συμπεριλήφθησαν: 
-δύο διαιρέσεις δεκαδικών, δεκαδικού με μονοψήφιο ακέραιο τμήμα με τριψήφιο 

ακέραιο (4,37:235) και δεκαδικού μικρότερου από τη μονάδα με δεκαδικό με διψήφιο 
ακέραιο τμήμα (0,035:48,32).  

Τα παραπάνω ερωτήματα δεν δόθηκαν στους μαθητές του Δημοτικού καθώς, όπως 
φάνηκε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής έρευνας οι μαθητές δεν 
μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν επιτυχώς. Έτσι σε ότι αφορά τα προβλήματα αναλόγων 
ποσών, περιοριστήκαμε σε ένα στοιχειώδες πρόβλημα για τους μαθητές Δημοτικού, ενώ για 
τους μαθητές Λυκείου και τους φοιτητές θέλαμε να ερευνήσουμε τη συμπεριφορά τους τόσο 
σε στοιχειώδες πρόβλημα, όσο και σε πρόβλημα που παρέχει επιπλέον πληροφοριακά 
στοιχεία. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις διαιρέσεις δεκαδικών, το τεστ που δόθηκε στους μαθητές 
Δημοτικού περιελάμβανε δύο μόνο ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (7ο θέμα), ενώ το τεστ 
που δόθηκε στους μαθητές Λυκείου και στους φοιτητές περιελάμβανε επιπλέον δύο ανοιχτά 
ερωτήματα ώστε να μπορούμε να ερευνήσουμε τη συμπεριφορά τους σε δυσκολότερα 
θέματα προσεγγιστικών υπολογισμών. 
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7.3.2 Η συνέντευξη    
 
Η συνέντευξη αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος εμπεριέχει ερωτήματα που 

αφορούν σε χαρακτηριστικά των υποκειμένων και το δεύτερο μέρος έχει τη μορφή 
ερωτηματολογίου το οποίο εξετάζει γνώσεις που αφορούν σε άλλα είδη εκτίμησης.  
 
 

7.3.2.1   Α΄  μέρος  
 
Τα ερωτήματα που περιελάμβανε το Α  ́μέρος της συνέντευξης τέθηκαν με στόχο να 

διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των ατόμων που διαθέτουν την ικανότητα εφαρμογής 
κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων σε σχέση 
άτομα που δεν διαθέτουν την ικανότητα αυτή. Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• Κοινωνικά χαρακτηριστικά (φύλο, τόπος καταγωγής, μορφωτικό επίπεδο γονέων) 
• Χαρακτηριστικά που αφορούν στο μορφωτικό επίπεδο του ατόμου  
• Στάσεις και προτιμήσεις 
• Χαρακτηριστικά σχετικά με την αυτοαντίληψη του ατόμου  
• Φιλοδοξίες 
Αναλυτικά τα ερωτήματα που περιελάμβανε το Α  ́μέρος της συνέντευξης είναι: 

 
 
α) Ερωτήματα που αφορούν σε κοινωνικά χαρακτηριστικά 
 

• Φύλο 
Ο ερευνητής σημείωνε το φύλο του υποκειμένου, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν 

συσχέτιση με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων 
των αριθμητικών πράξεων. 

Για τη σχέση φύλου και επίδοσης στα σχολικά μαθηματικά έχουν διεξαχθεί τρεις 
μεγάλες μελέτες: η First Ιnternational Mathematics Study το 1964 σε 10 χώρες, η Second 
International Mathematics Study κατά τα έτη 1980-82 σε 15 χώρες, και η Third International 
Mathematics and Science Study (TIMSS) ανάμεσα στα 1994-97, σε περισσότερες από 40 
χώρες. Ενώ λοιπόν στις δύο πρώτες γενιές μελετών τα αγόρια βρέθηκε να υπερτερούν των 
κοριτσιών στα τεστ, στη τελευταία φαίνεται τα κορίτσια να σημειώνουν ίδιες, αν όχι 
καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια. Ωστόσο, πρόσφατες αναλύσεις στο πρόγραμμα 
αξιολόγησης PISA (2003), καταδεικνύουν ότι οι έμφυλες διαφορές εξακολουθούν να 
υπάρχουν, παρόλο που δεν είναι πάντα στατιστικά σημαντικές. Με εξαίρεση την Ισλανδία, τα 
αγόρια μοιάζει να υπερέχουν συστηματικά έναντι των κοριτσιών τόσο σε διαφορετικές χώρες 
όσο και σε διαφορετικές περιοχές των μαθηματικών, καθ’ ότι κάθε μια από τις προηγούμενες 
μελέτες εστίασε και σε διαφορετικές δεξιότητες (όπ. αναφ. στο Χρονάκη, Α. 2008). 

Σε ό,τι αφορά τη σχέση φύλου και ικανότητας εκτίμησης, ο Rubinstein παρατήρησε 
μικρή υπεροχή της επίδοσης των αγοριών έναντι των κοριτσιών στην εύρεση της τάξης 
μεγέθους (Rubinstein, 1985, p. 117). Υψηλότερη επίδοση των αγοριών διαπίστωσαν και οι 
Reys et.al 1980 (όπ. ανφ. στο Rubinstein, 1985, σ. 117). O Gliner (1991) επίσης διαπίστωσε 
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πολύ μικρή υπεροχή των αγοριών σε τεστ εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων. 
Επίσης, οι Cilingir & Turnuklu (2009) βρήκαν ότι τα αγόρια 6ου - 8ου επιπέδου έχουν 
μεγαλύτερη ικανότητα εκτίμησης σε σχέση με τα κορίτσια. Σε καμία όμως από τις παραπάνω 
έρευνες δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων.  

• Τόπος καταγωγής. Μας ενδιέφερε αν ο τόπος που μεγάλωσε το υποκείμενο ήταν 
αστική, ημιαστική ή αγροτική περιοχή.  

•  Μορφωτικό επίπεδο γονέων. Σημειώναμε αν ο καθένας από τους δυο γονείς είναι 
απόφοιτος Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. , Λυκείου, Γυμνασίου ή Δημοτικού, όπως επίσης και το επάγγελμα 
των γονέων. Έρευνες στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα (Μυλωνάς, 1999) 
αποδεικνύουν ότι η σχολική επιτυχία ή αποτυχία του μαθητή σχετίζεται με τις 
αναπαραστάσεις του μέλλοντος του παιδιού που έχουν οι γονείς και με τις παιδευτικές και 
πρακτικές στρατηγικές της οικογένειας (ο όρος παιδευτική στρατηγική αναφέρεται στο 
σχεδιασμό ενεργειών προς την επίτευξη ενός σχολικού στόχου). Υπάρχουν οικογένειες που, 
χρησιμοποιώντας  το μορφωτικό τους κεφάλαιο, είναι σε θέση να προσφέρουν τη μέγιστη 
υποστήριξη στα παιδιά τους. Οι ενέργειες και οι πρακτικές τους συγκλίνουν στη δημιουργία 
και έγκαιρη εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στο παιδί, από θέση 
ισχύος, να έχει τις μεγαλύτερες σχολικές επιτυχίες.  
 
β) Ερωτήματα που αφορούν σε χαρακτηριστικά σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο των 
υποκειμένων  
 

Τα ερωτήματα που τέθηκαν είχαν στόχο να ανιχνεύσουν στοιχεία για το υπόβαθρο των 
φοιτητών στα Μαθηματικά, αλλά και το γενικότερο γνωστικό τους υπόβαθρο και αφορούσαν 
στα εξής: 

• Κατεύθυνση στο Λύκειο 
• Βαθμοί στα Μαθηματικά στο Λύκειο (Α  ́, Β΄ και Γ  ́Λυκείου) 
• Βαθμοί στη Φυσική στο Λύκειο (Α΄ , Β  ́και Γ  ́Λυκείου) 
• Μ.Ο. επίδοσης στη Β  ́Λυκείου 
• Μ.Ο. επίδοσης στη Γ  ́Λυκείου 
• Βαθμός στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο 
• Βαθμός στη Φυσική στο Πανεπιστήμιο 
• Γνώση ξένων γλωσσών και σε τι επίπεδο 
Τα ερωτήματα αυτά μας δίνουν ενδείξεις για το υπόβαθρο των φοιτητών στα 

Μαθηματικά αλλά και για το γενικότερο μορφωτικό τους υπόβαθρο και έτσι είναι ενδιαφέρον 
να διερευνηθούν οι συσχετίσεις των ενδείξεων αυτών με την επίδοσή των φοιτητών στο τεστ 
της έρευνας. 
 
γ) Ερωτήματα που αφορούν σε στάσεις και προτιμήσεις των υποκειμένων 
 
 Η έννοια της στάσης θεωρείται από τους σύγχρονους κοινωνικούς ψυχολόγους ως 
τρισδιάστατη, αποτελούμενη από το γνωστικό στοιχείο, το συναισθηματικό στοιχείο και τη 
συμπεριφορά του ατόμου (Γεώργας, 1990, σ. 126). Η Κοινωνική Ψυχολογία υιοθετεί τον 
ορισμό των Rosenberg & Hovland (1960) σύμφωνα με τον οποίο ως στάσεις ορίζονται οι 
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προδιαθέσεις να αντιδράσει κανείς σε κάποια είδη ερεθισμάτων με ορισμένους τύπους 
αντίδρασης και οι οποίες έχουν τρεις διαστάσεις:  
α) τη συναισθηματική διάσταση που αναφέρεται σε αξιολογικά θετικά και αρνητικά 
συναισθήματα ως προς το αντικείμενο των στάσεων,  
β) τη γνωστική διάσταση που αναφέρεται στη γνωστική αναπαράσταση του αντικείμενου της 
στάσης (γνώσεις, απόψεις, πεποιθήσεις) και  
γ) τη συμπεριφορική διάσταση που αναφέρεται σε συμπεριφορικές τάσεις ή προθέσεις, 
δηλαδή τι ακριβώς κάνει ένα άτομο ή πρόκειται να κάνει (Al-Khaldi & Al Jabri, 1998) και 
επηρεάζεται από τις εμπειρίες του ατόμου.   
 Αυτό που τονίζεται όμως στις δύο κυρίαρχες θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν 
ή να προβλέψουν αν θα εκφράσει κανείς την αντίστοιχη προς τη δηλωμένη στάση 
συμπεριφορά του (Triandis, 1971 και Ajzen & Fishbein, 1980) είναι η ασυνέπεια μεταξύ της 
στάσης και της συμπεριφοράς. Δηλαδή, το άτομο συνήθως δεν εκφράζεται ή δεν 
συμπεριφέρεται σύμφωνα με την πραγματική του στάση προς κάποιο θέμα, με το ενδεχόμενο 
η έκφραση της πραγματικής του στάσης να εξαρτάται από το συνδυασμό άλλων παραμέτρων, 
όπως είναι ατομικά στοιχεία, κανόνες συμπεριφοράς που επιβάλλει η κοινωνία και τέλος από 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τυχαίνει να βρίσκεται (Γεώργας, 1990, σ. 139).  

Η προτίμηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, εντάσσεται στο πλαίσιο των στάσεων καθώς 
εμπεριέχει την έννοια της αρέσκειας (συναισθηματική διάσταση της στάσης) αλλά και της 
συμπεριφορικής τάσης ή πρόθεσης (συμπεριφορική διάσταση της στάσης). Ωστόσο, στην 
παρούσα έρευνα διαχωρίζουμε τα ερωτήματα που αφορούν σε στάσεις με την έννοια της 
άποψης ή της πεποίθησης και τα ερωτήματα που αφορούν σε στάσεις με την έννοια της 
προτίμησης. 

 
i) Ερωτήματα που αφορούν σε απόψεις ή πεποιθήσεις των υποκειμένων 

 
Για τη μέτρηση των στάσεων των υποκειμένων σ  ́ αυτά τα ερωτήματα 

χρησιμοποιήθηκε κλίμακα μέτρησης  Likert τεσσάρων βαθμίδων, δεδομένου ότι οι κλίμακες 
στάσεων επιτρέπουν την αξιόπιστη μέτρηση των στάσεων (Thomas & Alaphilippe, p. 92).  

Τα ερωτήματα που τέθηκαν είχαν σκοπό να καταγραφεί η στάση των υποκειμένων σε 
σχέση με: 

•   Τη σημαντικότητα της διαδικασίας της εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων 
και αιτιολόγηση της στάσης τους. 
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Ερωτήσεις: 
 
- Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να εκτιμούμε τα αποτελέσματα των πράξεων;  
 
Πολύ σημαντικό   
 
Αρκετά σημαντικό  
 
Λίγο σημαντικό   
 
Καθόλου σημαντικό  
 
 
-Αν ναι, γιατί είναι σημαντικό; 
 

Με τα ερωτήματα αυτά θέλαμε να ανιχνεύσουμε τη στάση των υποκειμένων στη 
διαδικασία της εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων καθώς και την αιτιολόγηση 
αυτής της στάσης.  

Το δεύτερο ερώτημα τέθηκε μόνο σε περίπτωση που τα υποκείμενα απαντούσαν ότι 
είναι πολύ σημαντικό ή αρκετά σημαντικό. 

•    Τη σημαντικότητα της διαδικασίας του ελέγχου των αποτελεσμάτων των πράξεων 
και αιτιολόγηση της στάσης τους. 
Ερωτήσεις: 
- Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να ελέγχουμε τα αποτελέσματα των πράξεων;  
 
Πολύ σημαντικό   
 
Αρκετά σημαντικό  
 
Λίγο σημαντικό   
 
Καθόλου σημαντικό  
 
-Αν ναι, γιατί είναι σημαντικό; 

Με τα ερωτήματα αυτά διαπιστώνουμε τη στάση των υποκειμένων στη διαδικασία 
ελέγχου των αποτελεσμάτων των πράξεων. Το δεύτερο ερώτημα τέθηκε σε περίπτωση που 
στο πρώτο απαντούσαν πολύ σημαντικό ή αρκετά σημαντικό. 
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ii) Ερωτήματα που αφορούν σε προτιμήσεις των υποκειμένων  
 

•    Μαθήματα που τους άρεσαν περισσότερο στο σχολείο 
Ερωτήσεις: 
- Ποια μαθήματα σου άρεσαν περισσότερο στο σχολείο; 
 - Τι βαθμούς είχες σ’ αυτά τα μαθήματα; 

Μ’ αυτά τα ερωτήματα θέλαμε να ανιχνεύσουμε αν στους φοιτητές άρεσαν τα 
Μαθηματικά στο σχολείο (Λύκειο) ή αν τους άρεσαν άλλα μαθήματα θετικών επιστημών και 
τι βαθμολογία  είχαν σε αυτά τα μαθήματα. Βέβαια παρακάτω υπάρχει ερώτημα σχετικό με 
το αν τους αρέσουν τα Μαθηματικά, ωστόσο με το συγκεκριμένο ερώτημα θέλουμε να δούμε 
αν είναι μέσα στις πρώτες προτιμήσεις τους.  

•    Μαθήματα που τους αρέσουν περισσότερο στο Πανεπιστήμιο 
Ερώτηση: 
-Ποια μαθήματα σου αρέσουν περισσότερο στο Πανεπιστήμιο; 

Με το συγκεκριμένο ερώτημα και σε συνδυασμό με το προηγούμενο, θέλαμε να δούμε 
αν στους φοιτητές αρέσουν τα Μαθηματικά ή κάποιο μάθημα θετικών επιστημών.  

•    Την κατεύθυνση που επέλεξαν στο Λύκειο και τους λόγους επιλογής 
Ερώτηση: 
- Γιατί επέλεξες αυτή την κατεύθυνση στο Λύκειο;  

Με το ερώτημα αυτό θέλαμε να δούμε τους λόγους για τους οποίου επέλεξαν την 
κατεύθυνση που ακολούθησαν στο Λύκειο.  

•    Το μάθημα των Μαθηματικών και τις επιμέρους περιοχές των Μαθηματικών 
Ερωτήσεις: 
- Σου αρέσουν τα Μαθηματικά; 
 
Ναι  Όχι  Έτσι κι έτσι 
 
- Αν ναι, ποια περιοχή των Μαθηματικών σου αρέσει περισσότερο; 
- Σου αρέσει περισσότερο η Άλγεβρα ή η Γεωμετρία; 

Με τα ερωτήματα αυτά θέλαμε τα υποκείμενα να απαντήσουν με άμεσο τρόπο αν τους 
αρέσουν ή όχι τα Μαθηματικά. Στοιχεία για αυτή την πληροφορία παίρνουμε βέβαια με 
έμμεσο τρόπο και από προηγούμενα ερωτήματα όπως ποια μαθήματα τους άρεσαν 
περισσότερο στο σχολείο, ποια μαθήματα τους αρέσουν περισσότερο στο Πανεπιστήμιο και 
ίσως στους λόγους επιλογής της κατεύθυνσης στο Λύκειο τα υποκείμενα αναφέρουν την 
αρέσκειά τους ή μη στα Μαθηματικά. Σε περίπτωση θετικής απάντησης θέλουμε να δούμε 
ποια περιοχή των Μαθηματικών τους αρέσει περισσότερο ώστε να διαπιστώσουμε τα 
ενδιαφέροντά τους γύρω από τα Μαθηματικά και τέλος τους ζητάμε να αποφανθούν για το αν 
προτιμούν την Άλγεβρα ή τη Γεωμετρία. 
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δ) Ερωτήματα που αφορούν στην αυτοαντίληψη  
 

Η αυτοαντίληψη είναι μια έννοια που λαμβάνεται υπόψη σε πολλές εκπαιδευτικές και 
ψυχολογικές καταστάσεις και συχνά προτείνεται ως διαμεσολαβητική μεταβλητή που 
διευκολύνει την επίτευξη άλλων επιθυμητών αποτελεσμάτων, όπως είναι η επίδοση και η 
προσπάθεια στο σχολείο (Παπάνης, 2007).  

Ο Shavelson αναφέρει ότι η αυτοαντίληψη καθορίζεται ευρέως ως αντιλήψεις που έχει 
ένα πρόσωπο για τον εαυτό του. (Shavelson et. al., 1976). Σύμφωνα με τους Purkey (1970) 
και Schwarzer & Jerusalem (1989) η αυτοαντίληψη αναφέρεται στο συνολικό ποσό των 
σχετικών με τον εαυτό πληροφοριών που το άτομο επεξεργάζεται, αποθηκεύει, και 
οργανώνει συστηματικά. Ο James (1900) όρισε την αυτοαντίληψη ως το σύνολο των 
αντιλήψεων που έχει το άτομο για τον εαυτό του και τις ικανότητες του.  

Αν και υπάρχει μια ποικιλία ορισμών που χρησιμοποιούνται για την έννοια της 
αυτοαντίληψης, η πλειονότητα των ειδικών συμφωνεί ότι η αυτοαντίληψη είναι το σύνολο 
των πεποιθήσεων και των στάσεων που διαμορφώνει ένα άτομο για τον εαυτό του, οι οποίες 
συνεπάγονται διάφορες αυτοαξιολογήσεις και τάσεις συμπεριφοράς (Burns, 1982). 

Η διαμόρφωση της αυτοαντίληψης είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης διάφορων 
παραγόντων όπως διαπροσωπικές σχέσεις στην οικογένεια, επίδραση του σχολείου, οι 
σημαντικοί άλλοι, το πολιτισμικό πλαίσιο και άλλοι παράγοντες όπως το φύλο και η 
προσωπική εμπειρία του ατόμου (Παρίση, 2010, σ. 14).   

 Ο William James και άλλοι θεωρητικοί έχουν υπογραμμίσει το πολυδιάστατο της 
αυτοαντίληψης, ενώ άλλοι ερευνητές, βάσει των εμπειρικών μελετών, (π.χ., Coopersmith, 
1967. Οι Marx & Winne, 1980) υποστήριξαν ότι είτε η αυτοαντίληψη είναι μονοδιάστατη ή 
ότι οι επιμέρους διαστάσεις επηρεάζονται τόσο έντονα από τη γενική αυτοαντίληψη που δεν 
μπορούν να διαφοροποιηθούν επαρκώς (Marsh, 1990).  

Όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, η αυτοαντίληψη 
(self - concept) είναι η γνωστική ή περιγραφική διάσταση της έννοιας του εαυτού 
(αυτοεικόνα - self-image), ενώ η αυτοεκτίμηση είναι η αξιολογική - συναισθηματική 
διάσταση (αυτοεκτίμηση - self-esteem) ή σφαιρική αυτοαξία - (global self - worth) (Φλουρής, 
1989). 

H Coopersmith (1967) αναφέρεται στην αυτοεκτίμηση ως την αξιολόγηση που το 
άτομο κάνει και συνήθως διατηρεί σε σχέση με τον εαυτό του. Αυτή εκφράζει μια στάση 
αποδοχής ή αποδοκιμασίας και δείχνει το βαθμό που το άτομο πιστεύει ότι είναι ικανό, 
σημαντικό, επιτυχημένο και άξιο. Συνοπτικά, η αυτοεκτίμηση είναι μια προσωπική κρίση της 
αξίας που εκφράζεται στις στάσεις του ατόμου.  

Ο Marsh και οι συνεργάτες του (1983) αναφέρουν ότι η επίδοση στα Μαθηματικά 
συσχετίζεται με τη αυτοαντίληψη στα Μαθηματικά.  

Επίσης, σύμφωνα με τους Carr και συν. (1991), τους Lau και Leung (1992) και τους 
Midgley και συν. (1996) η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίμηση έχουν βρεθεί να είναι 
σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες του σχολικού επιτεύγματος.  

 Σε ό,τι αφορά τις διαφυλικές διαφορές, οι Marsh, Smith, και Barnes (1985) βρήκαν ότι 
τα κορίτσια είχαν χαμηλότερη αυτοαντίληψη στα μαθηματικά από αγόρια, ακόμα κι αν η 
απόδοση τους στα μαθηματικά ήταν καλύτερη (στις τυποποιημένες δοκιμασίες και σύμφωνα 
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με τις εκτιμήσεις εκπαιδευτικών). Ο Campbell (1986) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα 
αγόρια έχουν καλύτερη αυτοαντίληψη ικανότητας στα Μαθηματικά και, γενικότερα, 
υψηλότερη αυτοαντίληψη και αυτοσυναίσθημα. Το γεγονός αυτό συσχετίζεται με υψηλές 
επιδόσεις στα Μαθηματικά (Campbell, 1986. Marsh 1986). Στην έρευνα των Χατζηχρήστου 
και Hopf (1991) βρέθηκε ότι τα αγόρια θεωρούν ότι είναι περισσότερο ικανά από τα κορίτσια 
στα μαθηματικά και στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο. Μεταξύ των παιδιών του 
δημοτικού βρέθηκε ότι τα αγόρια υπερτερούσαν των κοριτσιών στους τομείς των 
Μαθηματικών και της Φυσικής (Stipek 1990. Eccles, et. al. 1993).  

Τα ερωτήματα που τέθηκαν είχαν σκοπό να ανιχνεύσουν την αυτοαντίληψη που έχει ο 
κάθε φοιτητής σε σχέση με: 

• Τα μαθήματα που πιστεύει ότι είναι καλός/ή.  
Ερώτηση:  

-Σε ποια μαθήματα πιστεύεις ότι είσαι καλός/καλή; 
Μας ενδιέφερε κυρίως να καταγράψουμε αν το υποκείμενο αναφέρει τα Μαθηματικά ή 
κάποιο μάθημα θετικών επιστημών.  

• Την ικανότητα στα Μαθηματικά γενικότερα. 
Ερώτηση:  
Πιστεύεις ότι είσαι καλός/καλή στα Μαθηματικά; 

Το ερώτημα ήταν ανοιχτό και τα υποκείμενα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις όπως ναι ή 
όχι ή είμαι μέτριος/α αλλά και απαντήσεις όπως “δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου”. 
Έτσι μπορούσαμε να καταγράψουμε αναλυτικότερα την ιδέα που έχουν τα υποκείμενα για 
τον εαυτό τους σε σχέση με τα Μαθηματικά.  

• Την ικανότητα σε επιμέρους περιοχές των Μαθηματικών.  
Ερωτήσεις:  

-Σε ποια περιοχή των Μαθηματικών πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος/η; 
-Που πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος/καλύτερη στην Άλγεβρα ή στη Γεωμετρία; 
Τα ερωτήματα αυτά τέθηκαν μόνο στους φοιτητές που απάντησαν θετικά στο προηγούμενο 
ερώτημα. Με τα ερωτήματα αυτά θέλαμε να διαπιστώσουμε σε ποια περιοχή των 
Μαθηματικών θεωρούν τα υποκείμενα ότι είναι καλύτεροι.  

• Την ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών και την ηλικία που 
αποκτήθηκε αυτή η ικανότητα. 

Ερωτήσεις: 
- Μπορείς να κάνεις εύκολα νοερούς υπολογισμούς (π.χ. 8·36   12·15); 
- Αν ναι, από ποια ηλικία περίπου μπορούσες να κάνεις νοερούς υπολογισμούς; 
            Από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
            
           Από την Ε΄- Στ΄ τάξη Δημοτικού 
 
           Από το Γυμνάσιο 
 
          Από το Λύκειο 
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Το δεύτερο ερώτημα τέθηκε στα υποκείμενα που απάντησαν θετικά στο πρώτο 
ερώτημα. Με τα ερωτήματα αυτά θέλαμε να ανιχνεύσουμε την αντίληψη που έχουν τα 
υποκείμενα σχετικά με την ικανότητα που έχουν να εκτελούν νοερούς υπολογισμούς, ώστε 
να διερευνήσουμε τυχόν συσχέτιση με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων.46  Επίσης, θέλαμε να διερευνήσουμε αν 
τα υποκείμενα είχαν την ικανότητα εκτέλεσης ακριβούς νοερού υπολογισμού από πρώιμα ή 
μεταγενέστερα στάδια της μαθησιακής τους διαδρομής. 47 

• Την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων 
Ερώτηση: 

- Πιστεύεις ότι είσαι καλός/καλή στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων (π.χ. πόσο 
περίπου κάνει 289·324); 

Με το ερώτημα αυτό θέλαμε να διερευνήσουμε την αντίληψη των υποκειμένων 
σχετικά με την ικανότητα που έχουν να εκτελούν προσεγγιστικούς υπολογισμούς ώστε να 
μπορέσουμε να ελέγξουμε αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ αυτής της αντίληψης και της 
πραγματικής εικόνας όπως καταγράφεται από την επίδοσή τους στο τεστ. 

• Την ικανότητα μνήμης και το είδος μνήμης  
Ερωτήσεις: 

- Έχεις καλή μνήμη; 
- Αν ναι, τι θυμάσαι περισσότερο: γεγονότα, αριθμούς, πρόσωπα, εικόνες ή κάτι άλλο; 
- Θυμάσαι απ’ έξω αρκετούς αριθμούς τηλεφώνου; 

Το δεύτερο ερώτημα τέθηκε στα υποκείμενα που απάντησαν θετικά στο πρώτο 
ερώτημα. Με τα ερωτήματα αυτά θέλαμε να διερευνήσουμε την αντίληψη που έχουν τα 
υποκείμενα σχετικά με την ικανότητα μνήμης, αλλά και το είδος μνήμης.  

Μνήμη είναι η ικανότητα να κωδικοποιεί κάποιος, να επεξεργάζεται και να ανακαλεί 
πληροφορίες στις οποίες κάποια στιγμή είχε εκτεθεί (Swanson, Cooney & McNamara, 2004).  
Οι Atkinson και Shiffrin (1968) πρότειναν για τη μνήμη το δομικό μοντέλο το οποίο 
περιλαμβάνει τρία διακριτά συστήματα (Cassells, 1999):  

 Αισθητήρια καταγραφή: σύστημα συγκράτησης πληροφοριών για πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα (από μερικά δέκατα του δευτερόλεπτου μέχρι 1 δευτερόλεπτο), σε µία 
ανεπεξέργαστη, αισθητήρια μορφή. Στο σύστημα αυτό ο δέκτης αντιλαμβάνεται και 
αναγνωρίζει µόνο τα φυσικά χαρακτηριστικά των πληροφοριών (π.χ. το χρώμα ενός οπτικού 
ερεθίσματος).   

 Βραχύχρονη μνήμη: σύστημα που συγκρατεί πληροφορίες για σύντομες χρονικές 
περιόδους (15-30 δευτερόλεπτα). Η χωρητικότητά του περιορίζεται σε 7±2 μονάδες 
πληροφορίας. Το υλικό που αποθηκεύεται εδώ βρίσκεται σε µία σχετικώς ανεπεξέργαστη 
μορφή.   

                                                
46 Για τη σχέση μεταξύ εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων και του νοερού υπολογισμού βλ. 
σχετικά ενότητα 2.3.1.  
47  Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 
ικανότητας εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων και της ικανότητας εκτέλεσης ακριβούς 
νοερού υπολογισμού από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (βλ. σχετικά ενότητα 9.2.1.1, πίνακα 288).  
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 Μακρόχρονη μνήμη: σύστημα που συγκρατεί πληροφορίες για πολύ μεγάλη χρονική 
περίοδο (ορισμένες φορές για πάντα). Έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Τα στοιχεία 
αποθηκεύονται σε µία σχετικά οργανωμένη μορφή .   

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα μνημονικά συστήματα διαφέρουν σημαντικά ως 
προς το χρόνο συγκράτησης των πληροφοριών, τον αριθμό των στοιχείων που μπορούν να 
συγκρατήσουν αλλά και τον τρόπο κωδικοποίησης των στοιχείων αυτών.  Ωστόσο, ανάμεσα 
στα τρία συστήματα υπάρχει µία πολύ στενή σχέση, καθώς οι πληροφορίες από το ένα 
σύστημα μεταβιβάζονται στο άλλο. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες εισέρχονται στο 
σύστημα αισθητήριας καταγραφής και ορισμένες από αυτές (µέσω της προσοχής που τους 
δίνεται) μεταφέρονται στη βραχύχρονη μνήμη, όπου υφίστανται επεξεργασία. Μέρος των 
επεξεργασμένων πληροφοριών μεταφέρεται στη μακρόχρονη μνήμη. Ιδιαίτερα σημαντική για 
τη διατήρηση των πληροφοριών στη βραχύχρονη μνήμη και τη μεταφορά τους στη 
μακρόχρονη μνήμη είναι η εσωτερική επανάληψη των πληροφοριών αυτών (Παπακώστα, 
σ.σ. 9-10) .  

Οι Craick και Lockhart (1972) πρότειναν ένα εναλλακτικό μοντέλο μνήμης, το μοντέλο 
των επιπέδων επεξεργασίας των πληροφοριών, το οποίο έδινε έμφαση στην επεξεργασία 
και όχι στην επανάληψη των πληροφοριών (Cassells, 1999,  Πόρποδας, 2003). Σύμφωνα µε 
το μοντέλο αυτό, το επίπεδο επεξεργασίας μιας πληροφορίας είναι αυτό που καθορίζει αν η 
συγκεκριμένη πληροφορία θα αποθηκευτεί ή όχι στη μακρόχρονη μνήμη.  

Οι Baddeley και Hitch (1974) πρότειναν το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης. 
Σύμφωνα με αυτό η βραχύχρονη μνήμη χωρίζεται σε τρία διακριτά συστήματα, τα οποία 
υπέθεσαν ότι λειτουργούν μαζί ως μέρη ενός ενοποιημένου συστήματος εργαζόμενης 
μνήμης, το οποίο διευκολύνει την επίδοση σε µία σειρά σύνθετων έργων. Το μοντέλο που 
πρότειναν περιλαμβάνει την κεντρική εκτελεστική μονάδα, ένα σύστημα προσοχής 
περιορισμένης χωρητικότητας, το οποίο συντονίζει την εργαζόμενη μνήμη και ελέγχει τη ροή 
των πληροφοριών από και προς τα δύο βοηθητικά συστήματα, από τα οποία υποστηρίζεται : 
το σύστημα φωνολογικού βρόχου και το σύστημα οπτικοχωρικού σχεδιασμού, που 
χρησιμεύουν στην αποθήκευση και επεξεργασία φωνολογικών και οπτικοχωρικών 
πληροφοριών, αντίστοιχα. Το σύστημα φωνολογικού βρόχου είναι ένα σύστημα προσωρινής 
λεκτικής αποθήκευσης και επεξεργασίας, το οποίο είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, στην 
άμεση διατήρηση μιας ακολουθίας ψηφίων. Το σύστημα οπτικοχωρικού σχεδιασμού 
αποτελεί ένα παράλληλο οπτικό σύστημα για αποθήκευση και επεξεργασία (Παπακώστα, 
2009, σ.14, Λεμονίδης, 2013, σ. 393).       

Στο αρχικό μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης, ο Baddeley (2000) πρόσθεσε ένα 
ακόμη δομικό στοιχείο, το οποίο ονόμασε σύστημα συγκράτησης επεισοδίων. Πρόκειται για 
ένα ακόμη βοηθητικό σύστημα, το οποίο χρησιμεύει στην ενσωμάτωση πληροφοριών στο 
γνωστικό σύστημα, οι οποίες προέρχονται από διάφορες πηγές, και έχει περιορισμένη 
ικανότητα συγκράτησης (Λεμονίδης, 2013, σ. 393) 

Η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων είναι δισδιάστατη και απαιτεί α) την ανακωδικοποίηση των 
αριθμητικών δεδομένων σε νέα πιο εύχρηστα (π.χ. στρογγυλοποίηση) και β) την εκτέλεση 
της πράξης με τα νέα αριθμητικά δεδομένα (Case & Sowder, 1990, βλ. και ενότητα 2.4.4). 
Κατά συνέπεια το υποκείμενο πρέπει να συγκρατήσει στη μνήμη του τα ανακωδικοποιημένα 
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αριθμητικά δεδομένα και μετά να εκτελέσει την πράξη. Επομένως απαιτείται να ανακληθεί η 
διαδικασία εκτίμησης από τη μακρόχρονη μνήμη, να συγκρατηθούν πληροφορίες στη 
βραχύχρονη μνήμη και να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες από την εργαζόμενη 
μνήμη για να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα εκτίμησης. Σύμφωνα με το Λεμονίδη (2013, 
σ.σ 390, 392) τα ελλείμματα στη μνήμη, τόσο στη μακρόχρονη όσο και στη βραχύχρονη, 
επηρεάζουν σημαντικά την ικανότητα των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στους νοερούς 
υπολογισμούς. Έτσι, φαίνεται η λειτουργία της μνήμης να είναι βασική για την ικανότητα 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων και αυτός είναι ο λόγος που μας οδήγησε στο να 
συμπεριλάβουμε αυτό το ερώτημα στη συνέντευξη. Βέβαια, από τα ερωτήματα που τέθηκαν 
στη συνέντευξη παίρνουμε πληροφορίες μόνο για την αυτοαντίληψη των αντικειμένων 
σχετικά με τη μνήμη και θα ήταν απαραίτητη περαιτέρω έρευνα ώστε να διαφανεί ξεκάθαρη 
σχέση μεταξύ της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων 
των αριθμητικών πράξεων με τη λειτουργία της μνήμης.  
 
ε) Ερωτήματα που αφορούν στις φιλοδοξίες των υποκειμένων 
 

Στενά δεμένο με την επιτυχία και αποτυχία είναι το επίπεδο φιλοδοξίας του ατόμου, 
το οποίο αποτελεί σπουδαίο μέσο παρώθησης48 και ορίζεται ως ο βαθμός δυσκολίας του 
σκοπού που θέτει και αγωνίζεται να επιτύχει το άτομο (Μαραγκουδάκη, 1972, σ. 211). Η 
σπουδαιότητα του επιπέδου φιλοδοξίας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι καθορίζει 
αποφασιστικά τόσο το επίπεδο προσδοκιών του ανθρώπου, όσο και το είδος της αυτοϊδέας 
που θα αναπτύξει (Τριλιανός, 1993, σ. 109). Οι φιλοδοξίες μπορούμε να πούμε ότι 
αντιστοιχούν στη μελλοντική εικόνα του εαυτού των ατόμων και σχετίζονται με την έννοια 
της αυτοαντίληψης. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο φιλοδοξίας είναι (Τριλιανός, 1993, σ.σ. 
109-115): 

• οι παλιές και καινούργιες επιτυχίες και αποτυχίες του ατόμου 
• το επίπεδο φιλοδοξίας της ομάδας στην οποία ανήκει 
• οι αντιδράσεις και στάσεις των συμμαθητών 
• η επίδραση που ασκεί το οικογενειακό περιβάλλον.  
Το ερώτημα που τέθηκε στους φοιτητές είχε σκοπό να καταγράψει τις φιλοδοξίες τους 

σε σχέση με: 
• την πορεία τους μετά τη λήψη πτυχίου 

Ερώτηση: 

                                                
48 Ως παρώθηση ορίζεται η υποθετική διαδικασία ή μια σειρά υποθετικών διαδικασιών, η οποία θέτει 
σε κίνηση, κατευθύνει, υποστηρίζει και τέλος σταματά μια ακολουθία συμπεριφοράς που είναι 
προσανατολισμένη σε κάποιο σκοπό (Taylor et al., 1982, p. 160). Ο όρος παρώθηση (motivation) 
πρέπει να αντιδιασταλεί από τον όρο ενίσχυση (reinforcement) που ταυτίζεται με την αμοιβή. Ενώ 
στην παρώθηση ο οργανισμός θέλει ή χρειάζεται να επιτύχει ορισμένο σκοπό, στην ενίσχυση όμως ο 
οργανισμός αντιδρά σ’ ένα ερέθισμα και η αντίδραση αυτή καταλήγει στην επίτευξη του σκοπού, ο 
οποίος με τη σειρά του ενισχύει την αντίδραση για μελλοντική επανάληψή της με την επανεμφάνιση 
του ίδιου ερεθίσματος (Τριλιανός, 1993, σ. 12).  



 
183 

- Μετά που θα τελειώσεις το Πανεπιστήμιο, τι σκέφτεσαι να κάνεις; 
Το ερώτημα αυτό στόχο έχει να ανιχνεύσουμε τις φιλοδοξίες των υποκειμένων για 

περαιτέρω σπουδές όπως παρακολούθηση κάποιου μεταπτυχιακού προγράμματος και σε ποιο 
αντικείμενο ή παρακολούθηση δεύτερης σχολής. 
 
 
7.3.2.2  Β΄ μέρος 
 

Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης της 
ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών 
πράξεων με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων άλλων ειδών εκτίμησης και συγκεκριμένα 
με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης: 

• μήκους  
• εμβαδού 
• όγκου  
• πλήθους αντικειμένων 
• μέσου όρου 

 
Η εκτίμηση μήκους, εμβαδού και όγκου αναφέρονται στη βιβλιογραφία με τον όρο 

εκτίμηση μετρήσεων μεγεθών (Hogan & Brezinsky, 2003, p. 260). Η εκτίμηση πλήθους 
αντικειμένων αποτελεί μια ξεχωριστή κατηγορία εκτίμησης (Sowder, 1992, p. 371). Η 
εκτίμηση μέσου όρου και άλλων στατιστικών μεγεθών μπορεί συγκαταλέγεται στην εκτίμηση 
αποτελεσμάτων των πράξεων (Sowder, 1992, p. 372), ωστόσο είναι δυνατό να εκτιμηθεί ο 
μέσος όρος χωρίς την εφαρμογή τεχνικών εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων.  

Οι Joram et.al (1988) διακρίνουν τρεις γενιές ερευνών σε ό,τι αφορά την εκτίμηση 
μεγεθών και πλήθους αντικειμένων. Στην πρώτη γενιά οι ερευνητές ενδιαφέρονταν μόνο για 
τις αριθμητικές απαντήσεις που έδιναν τα υποκείμενα για την εκτίμηση του μεγέθους 
αντικειμένων που δεν ήταν παρόντα τη στιγμή της εκτίμησης και οι απαντήσεις 
κατηγοριοποιούνταν ως “λογικές”, “λανθασμένες” και “σωστές”. Στη δεύτερη γενιά, η 
έρευνα εστίαζε στις διαφορές μεταξύ των υποκειμένων σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να 
εκτιμούν μεγέθη αντικειμένων που ήταν είτε παρόντα, είτε απόντα. Η ταξινόμηση των 
απαντήσεων ξεκίνησε να περιλαμβάνει ποσοστό απόκλισης από την ακριβή απάντηση. Η 
τρίτη γενιά λαμβάνει υπόψη τις γνωστικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια της εκτίμησης καθώς 
και τις διαφορετικές στρατηγικές (όπ. ανφ. στο Segovia & Castro, 2009, 515).  

Σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ της εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων και 
της ικανότητας εκτίμησης μεγεθών υπάρχει μία μόνο έρευνα, αυτή των Hogan & Brezinsky 
(2003, βλ. και ενότητα 2.4.1). Το τεστ που έδωσαν στους φοιτητές για την εκτίμηση μεγεθών 
αποτελούνταν από 15 ερωτήματα, παρόμοια με αυτά των Jones & Rowsey (1990). Περιείχε 6 
ερωτήματα εκτίμησης μήκους (π.χ. “τι ύψος έχει η βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο”), 4 
ερωτήματα εκτίμησης βάρους (π.χ. “πόσες λίβρες 49  ζυγίζει αυτό το κύπελλο νερού;”), 2 
ερωτήματα εκτίμησης όγκου (π.χ. “πόσα σεντς χρειαζόμαστε να συμπληρώσουμε το 1/4 

                                                
49 Η μία λίβρα ισούται με 0,453 κιλά.  
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αυτού του δοχείου;”) και 3 ερωτήματα εκτίμησης χρόνου (π.χ. “πόσα δευτερόλεπτα 
χρειαζόμαστε για να καλέσουμε και τα εφτά ψηφία ενός τοπικού τηλεφωνικού αριθμού;”). 

Σε ό,τι αφορά τη σχέση της εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων με την 
εκτίμηση πλήθους αντικειμένων, οι Hogan & Brezinsky (2003) έδωσαν στους φοιτητές 
ερωτήματα με τη βοήθεια υπολογιστή (ο κάθε φοιτητής εξεταζόταν ατομικά). Συγκεκριμένα, 
μια σειρά κουκκίδων εμφανίζονταν στην οθόνη του υπολογιστή για πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα (250 milisec) και οι φοιτητές έπρεπε να σημειώσουν τον αριθμό των κουκκίδων 
που πίστευαν ότι έβλεπαν. To πρόγραμμα περιείχε 3 μπλοκ με 5 προσπάθειες για κάθε 
συμμετέχοντα. Ο μέγιστος αριθμών των κουκκίδων που εμφανίζονταν ήταν 100 με μέσο όρο 
40. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη έρευνα ο χρόνος που διατέθηκε στα υποκείμενα για να 
εκτιμήσουν το πλήθος των κουκκίδων ήταν ελάχιστος και ήταν πολύ δύσκολο να 
εφαρμόσουν τεχνικές εκτίμησης.  

Σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο του Β  ́ μέρους της συνέντευξης, οι 
φοιτητές μπορούσαν, αν το επιθυμούσαν, να χρησιμοποιήσουν τα δάχτυλά τους ή ακόμα και 
άλλα αντικείμενα που είχαν μπροστά τους ως πρόχειρα πρότυπα μέτρησης, προκειμένου να 
κάνουν εκτίμηση. Υπήρχε ενημέρωση ότι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν χαρτί και 
μολύβι, αριθμομηχανή,  μέτρο ή χάρακα και ότι δεν μπορούσαν να κάνουν ακριβή μέτρηση 
στα ερωτήματα εκτίμησης πλήθους αντικειμένων. Έπειτα από την πραγματοποίηση 
προσυνεντεύξεων διαπιστώθηκε ότι ο χρόνος που χρησιμοποιούσαν τα υποκείμενα για να 
απαντήσουν σε κάθε ερώτημα ήταν περίπου 1-2,5 λεπτά. Δεν τέθηκε αυστηρός χρονικός 
περιορισμός, καθώς στόχος της έρευνας ήταν να προκύψουν ενδείξεις για το αν τα 
υποκείμενα διέθεταν τεχνικές εκτίμησης μεγεθών, πλήθους αντικειμένων και μέσου όρου, 
σαν να βρίσκονταν σε καταστάσεις καθημερινής ζωής, χωρίς να διαθέτουν τυπικά μέσα 
μέτρησης και δεν ενδιέφερε η ταχύτητα εκτίμησης. Έτσι, δινόταν αρκετός χρόνος 
προκειμένου να μπορούν να εφαρμόσουν τις τεχνικές εκτίμησης που τυχόν διέθεταν, χωρίς 
όμως να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ακριβή μέτρηση. Εξάλλου, στα ερωτήματα 
εκτίμησης εμβαδού, όγκου και σύγκρισης εμβαδών και όγκων δεν ήταν δυνατή η ακριβής 
απάντηση χωρίς τη χρήση τυπικών μέσων μέτρησης, ενώ στα ερωτήματα εκτίμησης μέσου 
όρου για την ακριβή απάντηση είναι απαραίτητη η χρήση αριθμομηχανής ή αλγοριθμικών 
διαδικασιών. Στα ερωτήματα εκτίμησης πλήθους αντικειμένων τονίστηκε ιδιαίτερα στους 
φοιτητές ότι δεν μπορούσαν να κάνουν ακριβή μέτρηση. Μετά την απάντησή τους τα 
υποκείμενα καλούνταν να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν για να κάνουν 
την εκάστοτε εκτίμηση.   
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α) Ερωτήματα που αφορούν στην ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης μήκους 
και εμβαδού 
 
1ο ερώτημα  
Πόσο περίπου είναι το εμβαδό του παρακάτω σχήματος;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στο ερώτημα αυτό ζητείται από τους φοιτητές να υπολογίσουν προσεγγιστικά το 

εμβαδό του σχήματος (ακριβές εμβαδό: 6x12 τ.εκ.) καθώς και να αναφέρουν τον τρόπο με 
τον οποίο το υπολόγισαν. Γινόταν καταγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιούσαν. Συνήθως 
στο πλαίσιο των απαντήσεων των φοιτητών συμπεριλαμβανόταν ο προσεγγιστικός 
υπολογισμός των διαστάσεων του σχήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, ζητούνταν από τους 
φοιτητές να υπολογίσουν προσεγγιστικά τις διαστάσεις του σχήματος, καθώς και της 
μεθόδου που χρησιμοποιούσαν για να τις υπολογίσουν. Έτσι, το συγκεκριμένο ερώτημα 
εξέταζε τόσο την ικανότητα εκτίμησης εμβαδού, όσο και την ικανότητα εκτίμησης μήκους. 
 
2ο ερώτημα  
Πόσο περίπου είναι το εμβαδό μιας κόλλας Α4;  

Στο δεύτερο ερώτημα δινόταν μια κόλλα Α4 (ακριβές εμβαδό: 29,7x21=623,7 τ.εκ.) και 
ζητούνταν από τους φοιτητές να υπολογίσουν προσεγγιστικά το εμβαδόν της καθώς και να 
αναφέρουν τον τρόπο υπολογισμού. Και σ’ αυτό το ερώτημα, όπως και στο προηγούμενο, 
ζητούνταν από τους φοιτητές να υπολογίσουν προσεγγιστικά τις διαστάσεις της κόλλας και 
να αναφέρουν τη μέθοδο υπολογισμού.  

Στα δύο ερωτήματα της περιοχής αυτής ο χρόνος που χρησιμοποίησαν τα υποκείμενα 
για να απαντήσουν ήταν περίπου 1-2 λεπτά.  
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β) Ερωτήματα που αφορούν στην ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης όγκου 
 
3ο ερώτημα  
Τι όγκο περίπου έχει το παρακάτω στερεό;  
 

 
Στο ερώτημα αυτό ζητούνταν από τους φοιτητές να υπολογίσουν προσεγγιστικά τον 

όγκο του στερεού (δεν αναφερόταν ότι είναι κύβος) και να αναφέρουν τον τρόπο 
υπολογισμού (ακριβής όγκος: 53=125 κ.εκ.).  
 
4ο ερώτημα  
Τι όγκο περίπου έχει αυτό το κουτί;  
 

Στο ερώτημα αυτό οι φοιτητές καλούνταν να εκτιμήσουν τον όγκο ενός κουτιού 
(δινόταν το πραγματικό στερεό) το οποίο ήταν ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο με διαστάσεις 
(17x24x20=7560 κ.εκ.). 

Στο πρώτο ερώτημα της περιοχής αυτής οι φοιτητές χρειάστηκαν περίπου 1-2 λεπτά 
για να απαντήσουν, ενώ στο δεύτερο ερώτημα της περιοχής αυτής χρειάστηκαν 1,5-2,5 λεπτά 
περίπου.   
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γ) Ερωτήματα που αφορούν στη σύγκριση εμβαδών  
 
5ο ερώτημα  
Ποιο σχήμα έχει μεγαλύτερο εμβαδό; 

 

 
Στο ερώτημα αυτό οι φοιτητές καλούνταν να συγκρίνουν το εμβαδό των δύο σχημάτων 

και να αποφανθούν ποιο είναι μεγαλύτερο (εμβαδό 1ου: 4x7=28 τ.εκ., εμβαδό 2ου: 5x5=25 
τ.εκ.). Επίσης, ζητούνταν απ’ αυτούς να αναφέρουν τη μέθοδο την οποία χρησιμοποίησαν. Το 
ερώτημα αυτό είναι διαφορετικό από τα δύο προηγούμενα στα οποία οι φοιτητές έπρεπε να 
εκτιμήσουν αριθμητικά το εμβαδό, καθώς σ’ αυτή την περίπτωση είχαν τη δυνατότητα να 
μην προβούν σε αριθμητική εκτίμηση αλλά με την εφαρμογή άλλων τεχνικών (όπως π.χ. 
ισεμβαδικούς μετασχηματισμούς) να φτάσουν σε κάποιο συμπέρασμα.  
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6ο ερώτημα  
Ποιο σχήμα έχει μεγαλύτερο εμβαδό;  

 
Στο ερώτημα αυτό, όπως και στο προηγούμενο, ζητούνταν από τους φοιτητές 

συγκρίνουν το εμβαδό των δύο σχημάτων και να αναφέρουν ποιο είναι μεγαλύτερο (εμβαδό 
1ου: 4x4=16 τ.εκ., εμβαδό 2ου:2x7=14 τ.εκ.). Όπως και προηγουμένως, οι φοιτητές έπρεπε να 
αναφέρουν με ποιο τρόπο εργάστηκαν. Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα 
είναι ότι το δεύτερο σχήμα είναι ένα ορθογώνιο με πολύ μεγάλο μήκος σε σχέση με το 
πλάτος του με αποτέλεσμα να δημιουργεί την αίσθηση ότι έχει μεγαλύτερο εμβαδό.  

Στα δύο ερωτήματα της περιοχής αυτής τα υποκείμενα χρησιμοποίησαν περίπου 1-1,5 
λεπτό για να απαντήσουν.  
 
δ) Ερώτημα που αφορά στη σύγκριση όγκων 

 
7ο ερώτημα  
Ποιο κουτί έχει μεγαλύτερο όγκο;  
 

Στο ερώτημα αυτό επιδεικνύονταν στους φοιτητές δύο κουτιά και συγκεκριμένα  ένας 
κύλινδρος-συσκευασία γάλακτος 410ml και ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο – συσκευασία 
χυμού τομάτας 500ml στα οποία βέβαια είχε σβηστεί η χωρητικότητα και ζητούνταν απ’ 
αυτούς να εκτιμήσουν ποιο κουτί είχε το μεγαλύτερο όγκο καθώς και αναφέρουν την τεχνική 
υπολογισμού. Οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να κρατήσουν τα κουτιά και να κάνουν τις 
εκτιμήσεις τους.  

Στο ερώτημα αυτό οι φοιτητές χρειάστηκαν περίπου 1-1,5 λεπτό για να απαντήσουν.  
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ε) Ερωτήματα που αφορούν στην εκτίμηση πλήθους αντικειμένων 
 
8ο ερώτημα  
Πόσα περίπου αστεράκια βρίσκονται στο παρακάτω σχήμα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στο ερώτημα αυτό ζητούνταν από τους φοιτητές να υπολογίσουν προσεγγιστικά τον 

αριθμό από αστεράκια που βρίσκονται στο πλαίσιο (ακριβής αριθμός: 171 αστεράκια) και 
αναφέρουν την τεχνική που εφάρμοσαν. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα δάχτυλά τους, ή 
να μετρήσουν το τμήμα μιας σειράς για δημιουργήσουν μονάδα μέτρησης, ή να μετρήσουν 
μια σειρά ή/και μια στήλη. Τονίστηκε ιδιαίτερα στους φοιτητές ότι δεν μπορούσαν να 
μετρήσουν όλες τις σειρές.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*********** ******** **** ******* 
******** ****** * ***** * * ***** * 
******* *************** **** 
******** *******  
****************** * 
********************* 
******************************** 
***** ********* ****************
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9ο ερώτημα  
 

Πόσες περίπου κουκκίδες βρίσκονται στο παρακάτω σχήμα: 
 

 
 

Στο ερώτημα αυτό, όπως και στο προηγούμενο, ζητούνταν από τους φοιτητές να 
υπολογίσουν προσεγγιστικά τον αριθμό από αστεράκια που βρίσκονται στο πλαίσιο (ακριβής 
αριθμός: 114 κουκκίδες) και αναφέρουν την τεχνική που εφάρμοσαν. Η διαφορά σε σχέση με 
το προηγούμενο ερώτημα είναι ότι στην περίπτωση αυτή οι κουκκίδες δεν είναι 
τοποθετημένες σε γραμμές αλλά σε ομάδες με διαφορετικό αριθμό και διαφορετική 
πυκνότητα. Οι φοιτητές μπορούσαν να μετρήσουν το πλήθος μιας ομάδας κουκκίδων, αλλά 
ασφαλώς δεν μπορούσαν να μετρήσουν όλες τις κουκκίδες.  

Στα δύο ερωτήματα της περιοχής αυτής τα υποκείμενα χρησιμοποίησαν περίπου 1-1,5 
λεπτό για να απαντήσουν.  
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10ο ερώτημα  
Πόσα περίπου ονόματα βρίσκονται σε μια σελίδα τηλεφωνικού καταλόγου; 
 

Στο ερώτημα αυτό επιδεικνύονταν στους φοιτητές μια σελίδα τηλεφωνικού καταλόγου 
και ζητούνταν από τους φοιτητές να υπολογίσουν προσεγγιστικά τον αριθμό των ονομάτων 
που βρίσκονταν σε αυτή -στη μία όψη της κόλλας (ακριβής αριθμός: 400 ονόματα). Τα 
ονόματα ήταν ταξινομημένα σε 4 στήλες. Οι φοιτητές έπρεπε να αναφέρουν τη μέθοδο 
υπολογισμού.  

Στο ερώτημα αυτό οι φοιτητές χρησιμοποίησαν περίπου 1,5-2 λεπτά για να 
απαντήσουν.  

 
ε) Ερωτήματα που αφορούν στην εκτίμηση μέσου όρου  
  

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση στατιστικών όρων δεν υπάρχει καταγεγραμμένη έρευνα.  
 
11ο και 12ο ερώτημα  
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται ο αριθμός των πτήσεων και ο αριθμός των επιβατών του 
δρομολογίου Αθήνα – Ρώμη κάθε μήνα κατά το έτος 2009.  
 

Δρομο-
λόγιο Αθήνα - Ρώμη 

Μήνες Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. 
Αριθμός 
πτήσεων 62 68 75 82 76 85 104 112 96 72 69 71 

Αριθμός 
επιβατών 9205 10608 12364 13980 12553 14205 17435 18867 15720 11124 10980 10207 

 
Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πίνακα απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
-Πόσος περίπου είναι ο μέσος όρος των πτήσεων ανά μήνα του δρομολογίου Αθήνα – Ρώμη το 
έτος 2009; 
 
-Πόσος περίπου είναι ο μέσος όρος του αριθμού των επιβατών ανά μήνα που ταξίδεψαν με 
αεροπλάνο από την Αθήνα στη Ρώμη το έτος 2009; 
 

Στο πρώτο ερώτημα αυτής της περιοχής δίνονται οι τιμές που αφορούν στον αριθμό 
των πτήσεων κάθε μήνα και ζητείται ο μέσος όρος αυτών των τιμών. Πρόκειται για μια 
κατανομή που προσεγγίζεται αρκετά καλά από μια κανονική κατανομή και έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά:  
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Πίνακας 17: Χαρακτηριστικά της κατανομής στο 11ο ερώτημα του Β΄ μέρους της συνέντευξης   

 
Μέσος όρος 81 
Διάμεσος 75,50 
Τυπική απόκλιση 15,515 
Ασυμμετρία 0,951 
Κύρτωση -0,084 
Ελάχιστο 62 
Μέγιστο 112 

 
Στο δεύτερο ερώτημα δίνονται οι τιμές που αφορούν στον αριθμό των επιβατών κάθε 

μήνα και ζητείται ο μέσος όρος αυτών των τιμών. Πρόκειται για μια κατανομή που 
προσεγγίζεται αρκετά καλά από μια κανονική κατανομή και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

 

Πίνακας 18: Χαρακτηριστικά της κατανομής στο 12ο ερώτημα του Β΄ μέρους της συνέντευξης   

 
Μέσος όρος 13104 
Διάμεσος 12458,50 
Τυπική απόκλιση 3013,614 
Ασυμμετρία 0,7 
Κύρτωση -0,441 
Ελάχιστο 9205 
Μέγιστο 18867 

 
Στο ερώτημα αυτό οι τιμές είναι πολυψήφιοι φυσικοί αριθμοί ενώ στο προηγούμενο 

ερώτημα οι τιμές είναι διψήφιοι φυσικοί αριθμοί. Έτσι, στο δεύτερο ερώτημα υπάρχει μια 
επιπλέον δυσκολία ως προς τον υπολογισμό του μέσου όρου.  

Στην περιοχή της εκτίμησης μέσου όρου θα μπορούσε να τεθεί μια ευρύτερη γκάμα 
προβλημάτων με διαφορετικές κατανομές τιμών. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη έρευνα 
επιλέχτηκαν δύο προβλήματα μόνο, ώστε να έχουμε ενδείξεις για ενδεχόμενη συσχέτιση της 
ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών 
πράξεων με την ικανότητα εκτίμησης μέσου όρου. Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να ρίξει 
περισσότερο φως στην περιοχή αυτή, η οποία είναι εντελώς αδιερεύνητη.  

Στα ερωτήματα εκτίμησης μέσου όρου οι φοιτητές χρειάστηκαν περίπου 1,5-2 λεπτά 
για να απαντήσουν.  
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7.4 Ακριβής διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων 
 

Σύμφωνα με το πρόβλημα της έρευνας, το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της 
έρευνας (κεφ. 1) και τη γενικότερη διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων που προέκυψαν 
από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (προκύπτουν τα ακόλουθα διερευνητικά 
ερωτήματα: 

 
 Ποια είναι η επίδοση των μαθητών διαφορετικών τάξεων και συγκεκριμένα 

μαθητών  Ε  ́τάξης, Στ  ́τάξης, Α΄ Λυκείου, Β  ́Λυκείου και φοιτητών Π.Τ.Δ.Ε.  σε ό,τι αφορά 
την εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων; 
 

 Παρατηρείται διαφοροποίηση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και 
συγκεκριμένα σε μαθητές Ε  ́ τάξης, Στ  ́ τάξης, Α΄ Λυκείου, Β  ́ Λυκείου και φοιτητές 
Π.Τ.Δ.Ε.; 
 

 Σχετίζεται η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με ικανότητες που αφορούν σε άλλες μαθηματικές 
περιοχές και συγκεκριμένα σε ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με δυνάμεις του 10 και με 
αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νϵΝ, 1<ν<100 και μϵΖ, σε γραπτή εκτέλεση πράξεων, σε 
προβλήματα αναλόγων ποσών;  

 
 Σχετίζεται η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 

αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων άλλων ειδών 
εκτίμησης και συγκεκριμένα με την εκτίμηση μήκους, εμβαδού, όγκου, πλήθους 
αντικειμένων, μέσου όρου; 

 
 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ατόμων που έχουν την ικανότητα εφαρμογής 

κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων; 
 

 Ποιοι παράγοντες συνεισφέρουν στην ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης 
και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 
8.1 Επίδοση του τεστ 

 
8.1.1 Επίδοση του τεστ σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού 
 
Το τεστ χορηγήθηκε από την ερευνήτρια στους μαθητές Ε  ́ και Στ  ́ Δημοτικού κατά 

τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 201050, ώστε να βρίσκονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Δεν 
δόθηκε τον Ιούνιο καθώς οι μαθητές είναι αρκετά ανήσυχοι ενόψει των θερινών διακοπών. 
Δόθηκε κατά το πρώτο συνεχόμενο διδακτικό δίωρο (8.10-10.40) ή κατά το δεύτερο 
συνεχόμενο διδακτικό δίωρο (10.00-11.30). Ο δάσκαλος της τάξης απουσίαζε ώστε να μην 
αποτελεί αγχωτικό παράγοντα για τους μαθητές. Το τεστ δεν δόθηκε όλο μαζί αλλά δινόταν 
κάθε φύλλο ξεχωριστά, ώστε οι μαθητές να μη θεωρήσουν υπερβολικό τον όγκο εργασίας 
που έπρεπε να εκτελέσουν, να απογοητευτούν και ενδεχομένως να εγκαταλείψουν το τεστ. 
Έτσι, δόθηκε το πρώτο φύλλο για το οποίο οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους 18 λεπτά, στη 
συνέχεια αφού συλλέχθηκε το πρώτο φύλλο δόθηκε το δεύτερο κ.ο.κ. Η διάρκεια 
συμπλήρωσης του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου φύλλου ήταν αντίστοιχα 18, 18, 
18, 12 και 14 λεπτά (συνολική διάρκεια 80 λεπτά). Ο χρόνος καθορίστηκε έπειτα από 
πιλοτική χορήγηση του τεστ, όπου διαπιστώθηκε ότι μέσα στο χρόνο αυτό οι μαθητές 
μπορούσαν να επεξεργαστούν τα διάφορα ερωτήματα και να εξαντλήσουν τις δυνατότητές 
τους. Ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους οι μαθητές αναγραφόταν στην κορυφή κάθε 
φύλλου, αλλά υπήρχε και προφορική ενημέρωση.  

Πριν την επίδοση του τεστ δόθηκαν κάποιες πληροφορίες. Συγκεκριμένα οι μαθητές 
ενημερώθηκαν ότι σκοπός της έρευνας είναι “να διερευνήσουμε τις δυνατότητες των 
μαθητών σε ορισμένες περιοχές των Μαθηματικών, να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι 
μαθητές και ποιες δυσκολίες συναντούν ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να βελτιώσουμε τη 
διδασκαλία και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί”. Επίσης, ενημερώθηκαν ότι στην έρευνα 
συμμετέχουν μαθητές και από άλλα σχολεία του Ηρακλείου, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια 
αλλά και φοιτητές. Ζητήσαμε απ’ αυτούς να συμπληρώσουν με σοβαρότητα το τεστ ώστε να 
συνεισφέρουν στην έρευνα. Το τεστ ήταν επώνυμο. Βέβαια, τους ενημερώσαμε ότι η επίδοσή 
τους στο τεστ δεν θα ληφθεί υπόψη στη βαθμολογία τους στο σχολείο, αλλά θα εκτιμηθεί από 
το δάσκαλο της τάξης η προσπάθεια που κάνουν να συμπληρώσουν το τεστ. Έτσι, 
προσπαθήσαμε αφενός να μειώσουμε το άγχος των μαθητών και αφετέρου να τους 
ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν με ενδιαφέρον στην έρευνα.  

Επίσης, εξηγήθηκε ρητά στους μαθητές ότι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 
αριθμομηχανή. Ακόμα, τονίστηκε ιδιαίτερα στους μαθητές ότι οι πράξεις στα ερωτήματα του 
4ου, 7ου και 8ου θέματος έπρεπε να γίνουν νοερά, χωρίς τη χρήση χαρτιού και μολυβιού. Κατά 
την επεξεργασία των αποτελεσμάτων παρατηρήθηκε σε ελάχιστο αριθμό συμπληρωμένων 
τεστ (περίπου 10 συνολικά) ότι είχαν βρει το ακριβές αποτέλεσμα στα ερωτήματα του 8ου 

                                                
50 Στην πιλοτική έρευνα είχε δοθεί σε μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού (σε διαφορετικούς μαθητές) τους 
μήνες Απρίλιο – Μάιο 2009. 
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θέματος (βλ. παράρτημα Α), γεγονός που θεωρήθηκε ύποπτο για χρήση αριθμομηχανής, 
οπότε τα τεστ αυτά εξαιρέθηκαν από την ανάλυση.  

Κατά την επίδοση κάθε φύλλου του τεστ δίνονταν προφορικές οδηγίες, πέρα από τις 
οδηγίες που αναγράφονται στο κάθε ερώτημα.  

Στο πρώτο φύλλο δόθηκε η οδηγία ότι έπρεπε να λύσουν τα δύο προβλήματα και να 
γράψουν την απάντηση ενώ τις πράξεις που ακολουθούσαν (3ο ερώτημα) έπρεπε να τις 
εκτελέσουν γραπτά (κατακόρυφα) στο περιθώριο που υπήρχε πάνω στο φύλλο.  

Στο δεύτερο φύλλο τονίστηκε ότι έπρεπε οι πράξεις να γίνουν από μνήμης και όχι 
κατακόρυφα.  

Στο τρίτο φύλλο, έπρεπε τις διαιρέσεις (5ο ερώτημα) να τις εκτελέσουν γραπτά 
(κατακόρυφα) και ότι έπρεπε να βρουν δύο δεκαδικά ψηφία μόνο, αν ήταν απαραίτητο. 
Διευκρινίστηκε ότι μπορεί σε κάποια διαίρεση να μη χρειαζόταν να προχωρήσουν στην 
εύρεση 1ου ή 2ου δεκαδικού ψηφίου. Στο πρόβλημα (6ο ερώτημα) διευκρινίστηκε ότι έπρεπε 
να εκτελεστούν γραπτά (κατακόρυφα) οι πράξεις και να γραφτεί η απάντηση.  

Στο τέταρτο φύλλο (7ο ερώτημα) διαβάστηκε το παράδειγμα και εξηγήθηκε ότι το 
γινόμενο 10·11 υπολογίζουμε ότι είναι ανάμεσα στο 100 και στο 1000 οπότε τσεκάρουμε το 
αντίστοιχο τετραγωνάκι. Τονίστηκε ότι οι πράξεις έπρεπε να γίνουν νοερά και όχι γραπτά.   

Στο πέμπτο φύλλο (8ο ερώτημα) διαβάστηκε το παράδειγμα και εξηγήθηκε πώς 
υπολογίζουμε ότι 11·23 κάνει περίπου 200 και το γράφουμε στο αντίστοιχο κουτάκι. 
Τονίστηκε εκ νέου ότι οι πράξεις πρέπει να γίνουν από μνήμης.  

Στο πρώτο φύλλο προβλήθηκαν αντιδράσεις από αρκετούς μαθητές σχετικά με τα 
προβλήματα προσθετικών δομών και δήλωναν την αδυναμία τους να τα επιλύσουν καθώς δεν 
μπορούσαν να κατανοήσουν τη σημασιολογική δομή τους. Εμείς απλώς ξαναδιαβάζαμε το 
πρόβλημα χωρίς να δώσουμε περισσότερες εξηγήσεις.  

Στο τέταρτο και πέμπτο φύλλο αρκετοί ήταν εκείνοι που δήλωσαν την αδυναμία τους 
να το συμπληρώσουν.  

 
 
8.1.2 Επίδοση του τεστ σε μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου 
 
Το τεστ χορηγήθηκε στους μαθητές της Α  ́ Λυκείου το Σεπτέμβριο του 2010. 

Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς οι μαθητές είχαν τελειώσει την 
υποχρεωτική εκπαίδευση και δεν είχαν ξεκινήσει ουσιαστικά ακόμα το Λύκειο. Στους 
μαθητές Β  ́Λυκείου το τεστ δόθηκε το Μάρτιο του 2011, ώστε να βρίσκονται στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς. Δεν προτιμήθηκε ο Απρίλιος καθώς κατά τη διάρκειά του γίνονται οι 
διακοπές του Πάσχα ενώ το Μάιο διεξάγονται οι εξετάσεις. 

Το τεστ δόθηκε κατά τη διάρκεια ενός συνεχόμενου δίωρου (διάρκειας 90 λεπτών), το 
οποίο αποφασίστηκε από τον υποδιευθυντή κάθε σχολείου σε συνεννόηση με τους 
διδάσκοντες, ώστε να μη διαταράζεται κατά πολύ η ομαλή λειτουργία του σχολείου. 
Ζητήθηκε από τους μαθητές να μην βγουν διάλειμμα (το οποίο είχε διάρκεια 10 λεπτά) και 
εξηγήθηκε σ’ αυτούς ότι θα βγουν έξω λίγο νωρίτερα την επόμενη ώρα. Οι μαθητές είχαν στη 
διάθεσή τους περίπου 85 λεπτά για να συμπληρώσουν το τεστ. Δόθηκε 5 λεπτά περισσότερος 
χρόνος στους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου σε σχέση με τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ 
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Δημοτικού (βλ. ενότητα 8.1.1), καθώς το τεστ για την Α  ́και Β  ́Λυκείου περιείχε επιπλέον 
ένα ερώτημα αναλόγων ποσών και 2 ερωτήματα προσεγγιστικών διαιρέσεων δεκαδικών (βλ. 
παράρτημα Α). Έτσι, φροντίσαμε όλα τα υποκείμενα της έρευνας να έχουν περίπου τον ίδιο 
χρόνο στη διάθεσή τους σε σχέση με τα ερωτήματα στα οποία έπρεπε να απαντήσουν, ώστε 
να διερευνήσουμε πώς εξελίσσεται η επίδοση υποκειμένων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων 
υπό τις ίδιες ερευνητικές συνθήκες.  

Ανακοινώθηκε στους μαθητές ο σκοπός της έρευνας όπως και στους μαθητές 
Δημοτικού (βλ. παραπάνω) και ενημερώθηκαν ότι το τεστ θα είναι ανώνυμο51 και επομένως 
δεν θα έχει καμία επίπτωση στη βαθμολογία τους. Ωστόσο, ενθαρρύνθηκαν να το 
συμπληρώσουν με σοβαρότητα καθώς έτσι θα συνεισφέρουν σημαντικά στη διεξαγωγή της 
έρευνας.  

Το τεστ δόθηκε ολόκληρο (όλα τα φύλλα μαζί συμπεριλαμβανομένου και του 6ου 
φύλλου) χωρίς να αναγράφεται σε κάθε φύλλο ο διατιθέμενος χρόνος συμπλήρωσης και 
δόθηκαν όλες οι οδηγίες, οι οποίες ήταν ίδιες με αυτές που δόθηκαν στους μαθητές 
Δημοτικού (βλ. παραπάνω).  

 
 
8.1.3 Επίδοση του τεστ σε φοιτητές Π.Τ.Δ.Ε.  
 
Το τεστ δόθηκε στους φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης το Μάρτιο του 

2010 (112 φοιτητές) και το Μάρτιο του 2011 (128 φοιτητές). Οι φοιτητές μόλις είχαν 
ξεκινήσει να παρακολουθούν ένα μάθημα Μαθηματικών (Ενότητες από το πρόγραμμα 
Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου) στο εαρινό εξάμηνο. 

 Οι φοιτητές είχαν στη διάθεσή τους περίπου 85 λεπτά να συμπληρώσουν το τεστ 
(όπως και οι μαθητές Α  ́και Β΄ Λυκείου). Ανακοινώθηκε σ’ αυτούς ότι σκοπός της έρευνας 
είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων των φοιτητών σε ορισμένες περιοχές των Μαθηματικών 
και κλήθηκαν να συμπληρώσουν το τεστ με σοβαρότητα, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη 
διεξαγωγή της έρευνας. Ενημερώθηκαν ότι η επίδοσή τους στο τεστ δεν θα έχει καμιά 
επίπτωση στη βαθμολογία τους στο μάθημα των Μαθηματικών. Ωστόσο, κλήθηκαν να 
συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας) γιατί κάποιοι απ’ 
αυτούς θα επιλέγονταν στη συνέχεια, ανάλογα με την επίδοσή τους να συμμετέχουν σε 
συνέντευξη με σκοπό την παροχή περισσότερων πληροφοριακών στοιχείων που θα 
βοηθούσαν στην έρευνα.  

Το τεστ δόθηκε ολόκληρο (και τα 6 φύλλα) και δόθηκαν όλες οι οδηγίες,  όπως 
ακριβώς και στους μαθητές Λυκείου (βλ. παραπάνω). 

 
 

8.2 Πραγματοποίηση της συνέντευξης 
 

Η συνέντευξη στους φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό 
διάστημα Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2010 για τους φοιτητές που είχαν συμπληρώσει το τεστ το 
Μάρτιο του 2010 και κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιο – Μάιο 2011 για τους φοιτητές που 
                                                
51 Στο Λύκειο δεν υπήρχε η δυνατότητα το τεστ να είναι επώνυμο.  
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είχαν συμπληρώσει το τεστ το Μάρτιο του 2011. Η συνέντευξη ήταν ατομική και είχε μέση 
διάρκεια περίπου 1 ώρα. Το Α  ́ μέρος είχε διάρκεια περίπου 30-35 λεπτά και το Β  ́ μέρος 
περίπου 25-30 λεπτά. Αρχικά διαβεβαιώναμε τους φοιτητές για τη διασφάλιση των στοιχείων 
της συνέντευξης, ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ανώνυμα για τους σκοπούς της 
έρευνας, καθώς και ότι το περιεχόμενο της συνέντευξης δεν θα ληφθεί υπόψη στη 
βαθμολογία τους. Επίσης ενημερώναμε τους φοιτητές ότι η συνέντευξη θα μαγνητοφωνηθεί, 
καθώς η απομαγνητοφώνησή της θα δώσει περισσότερα στοιχεία τα οποία δεν θα 
μπορέσουμε ενδεχομένως να καταγράψουμε, και με τη σύμφωνη γνώμη τους προχωρούσαμε 
στη μαγνητοφώνηση.  

Αρχικά δόθηκε το Α  ́μέρος της συνέντευξης (βλ. παράρτημα) στο οποίο οι φοιτητές 
καλούνταν να απαντήσουν στις ερωτήσεις και εμείς σημειώναμε (με κωδικούς τις 
περισσότερες φορές) τις απαντήσεις τους. Ενημερώναμε τους φοιτητές ότι σε περίπτωση που 
δεν μπορούν να απαντήσουν να το αναφέρουν και να προχωράμε στο επόμενο ερώτημα.  

Στη συνέχεια δόθηκε το Β  ́ μέρος της συνέντευξης υπό τη μορφή τεστ. Εμείς 
διαβάζαμε τα ερωτήματα και τα υποκείμενα βλέποντας τα δεδομένα του ερωτήματος 
απαντούσαν. Σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο του Β  ́μέρους της συνέντευξης, 
οι φοιτητές μπορούσαν, αν το επιθυμούσαν, να χρησιμοποιήσουν τα δάχτυλά τους ή ακόμα 
και άλλα αντικείμενα που είχαν μπροστά τους ως πρόχειρα πρότυπα μέτρησης, προκειμένου 
να κάνουν εκτίμηση. Ενημερώνονταν ότι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν χαρτί και 
μολύβι, αριθμομηχανή,  μέτρο ή χάρακα και δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ακριβή 
μέτρηση στα ερωτήματα πλήθους αντικειμένων. Σε κάθε ερώτημα δεν υπήρχε καθορισμένος 
χρόνος απάντησης. Τα ερωτήματα δεν τέθηκαν υπό αυστηρό χρονικό περιορισμό, καθώς 
στόχος της έρευνας ήταν να προκύψουν ενδείξεις για το αν τυχόν τα υποκείμενα διέθεταν 
στρατηγικές εκτίμησης και μπορούσαν να τις εφαρμόσουν και δεν ενδιέφερε η ταχύτητα 
εκτίμησης. Εξάλλου, η ακριβής μέτρηση ήταν αδύνατη χωρίς τυπικές μονάδες μέτρησης για 
τα ερωτήματα εκτίμησης μήκους, εμβαδού, όγκου και σύγκρισης εμβαδών και όγκων και 
αριθμομηχανή ή αλγοριθμικές διαδικασίες για τα ερωτήματα εκτίμησης μέσου όρου. Όσον 
αφορά στα ερωτήματα εκτίμησης πλήθους αντικειμένων, τονίστηκε ιδιαίτερα στους φοιτητές 
να μην κάνουν ακριβή μέτρηση. Μετά την απάντησή τους τα υποκείμενα καλούνταν να 
περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν για να κάνουν την εκάστοτε εκτίμηση.   

Στο 2ο, 4ο και 10ο ερώτημα οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να πιάσουν τα αντικείμενα 
(κόλλα Α4, κουτιά, κόλλα τηλεφωνικού καταλόγου), να τα επεξεργαστούν και να 
απαντήσουν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΤΕΣΤ 
 
 

Σ’ αυτή την ενότητα θα δούμε αναλυτικά την επίδοση των μαθητών Ε ,́ Στ  ́Δημοτικού, 
Α΄, Β΄ Λυκείου και των φοιτητών στις διάφορες περιοχές ερωτημάτων του τεστ, καθώς και 
τη σύγκριση μεταξύ των επιδόσεων των ηλικιακών αυτών ομάδων. Θα πρέπει ωστόσο να 
σημειώσουμε ότι η ομάδα των φοιτητών αποτελεί προϊόν διαλογής από τους μαθητές του 
Λυκείου, καθώς η βάση εισαγωγής στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης το 2009 και 2010, 
οπότε εισήχθησαν στη σχολή, ήταν 18066 (βαθμός πρόσβασης 18,07) και 17562 (βαθμός 
πρόσβασης 17,62) αντίστοιχα52. Πρόκειται λοιπόν για μια σχολή με αρκετά υψηλή βάση 
εισαγωγής κατά τα έτη 2009 και 2010 και επομένως οι φοιτητές που εισήχθησαν ήταν 
πιθανότατα αρκετά καλοί μαθητές. Έτσι, η σύγκριση με τη Β  ́Λυκείου είναι ενδεικτική και 
τα συμπεράσματα αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα ενηλίκων και σε καμία περίπτωση δεν 
είναι γενικεύσιμα.  

Αρχικά παρουσιάζεται η σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων 
στην περιοχή της εύρεσης της τάξης μεγέθους ή/και προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας 
(προσεγγιστικοί υπολογισμοί). Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα που αφορούν 
στη συσχέτιση των προσεγγιστικών υπολογισμών με τις υπόλοιπες περιοχές του τεστ. 
Κατόπιν παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ των “ικανών” και των “αδύνατων” στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς ως προς την επίδοσή τους στις υπόλοιπες περιοχές του τεστ. 
Έπειτα γίνεται σύγκριση μεταξύ των μαθητών και των φοιτητών της θεωρητικής 
κατεύθυνσης και των μαθητών και φοιτητών της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης. Τέλος 
παρατίθεται η σύγκριση της επίδοσης όλων των ηλικιακών ομάδων στις υπόλοιπες περιοχές 
του τεστ, συνολικά σε κάθε περιοχή, αλλά και ανά ερώτημα.  
 
 

9.1 Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς  

 
Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που αφορούν στη σύγκριση της 

επίδοσης μαθητών και φοιτητών στα ερωτήματα εύρεσης της τάξης μεγέθους ή/και 
προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας. Αρχικά παρουσιάζεται σύγκριση που αφορά γενικά 
στο σύνολο των προσεγγιστικών υπολογισμών, στη συνέχεια σύγκριση που αφορά στις 
υποπεριοχές των προσεγγιστικών υπολογισμών (πολλαπλασιασμοί ακεραίων, 

                                                
52 Ο γενικός βαθμός πρόσβασης είναι ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης των μαθημάτων που 
εξετάζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ο βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος είναι το άθροισμα του 
μέσου όρου των προφορικών βαθμών του μαθήματος στα τετράμηνα επί 0,3 και του βαθμού του 
μαθήματος στις πανελλήνιες εξετάσεις επί 0,7 - ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται ώστε να μην 
απέχει περισσότερο από ±2 μονάδες από το βαθμό στις πανελλήνιες (edu.klimaka.gr).  
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πολλαπλασιασμοί δεκαδικών, διαιρέσεις ακεραίων και διαιρέσεις δεκαδικών) και τέλος 
σύγκριση που αφορά στα επιμέρους ερωτήματα της περιοχής αυτής.    

 
 
9.1.1 Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων συνολικά 

στην περιοχή των προσεγγιστικών υπολογισμών 
  
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο μέσος όρος53 και η τυπική απόκλιση της επίδοσης 

κάθε ηλικιακής ομάδας στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς (4ο θέμα) και στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς (7ο και 8ο θέμα) ενώ στον πίνακα 20 φαίνεται ο μέσος όρος 
και η μεταβολή του σε κάθε ηλικιακή ομάδα στις περιοχές αυτές. Συνεξετάστηκαν σ’ αυτό το 
σημείο οι ακριβείς νοεροί υπολογισμοί με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, 
όπου ν Ν, 1<ν<100 και μ Ζ, καθώς η ικανότητα εκτέλεσης τέτοιων υπολογισμών 
αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση για την εκτέλεση προσεγγιστικών υπολογισμών με την 
εφαρμογή τεχνικών στρογγυλοποίησης (Κούρκουλος και Τζανάκης, 2000, σ. 268)54.  
 
Πίνακας 19: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση της επίδοσης όλων των ηλικιακών ομάδων 
στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς και στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς  
 

 Ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί  

 (16 ερωτήματα) 

Προσεγγιστικοί 
υπολογισμοί 

 (16 ερωτήματα) 

Προσεγγιστικοί 
υπολογισμοί  

 (18 ερωτήματα) 
Ηλικιακή 

ομάδα 
Μ.Ο. 

Τυπική 
απόκλιση 

Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
Μ.Ο. 

Τυπική 
απόκλιση 

Ε  ́Δημοτικού 4,98 3,52 3,6 2,7   
Στ  ́Δημοτικού 6,48 4,3 3,65 2,77   

Α΄ Λυκείου 8,44 4,4 4,58 3,15 4,86 3,37 
Β  ́Λυκείου 10,04 4,51 6,53 3,88 7,08 4,33 

Φοιτητές 12,52 3,66 7,78 4,56 8,46 5,02 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53  Ο μέσος όρος είναι το πηλίκο του αθροίσματος των σωστά απαντημένων ερωτημάτων κάθε 
εξεταζόμενης περιοχής όλων των υποκειμένων κάθε ηλικιακής ομάδας διά το πλήθος των υποκειμένων 
αυτών. 
54 Για τη σύγκριση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς (4ο θέμα) 
βλ. ενότητα 9.1.5.1 
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Πίνακας 20: Μεταβολή του μέσου όρου επίδοσης κάθε ηλικιακής ομάδας σε σχέση με την 
αμέσως προηγούμενή της στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς και στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς   
 

 Ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί  

 (16 ερωτήματα) 

Προσεγγιστικοί 
υπολογισμοί 

 (16 ερωτήματα)55 

Προσεγγιστικοί 
υπολογισμοί  

 (18 ερωτήματα) 
Ηλικιακή 

ομάδα 
Μ.Ο. Μεταβολή Μ.Ο. Μεταβολή Μ.Ο. Μεταβολή 

Ε  ́Δημοτικού 4,98  3,6    
Στ  ́Δημοτικού 6,48 +1,5 3,65 +0,05   

Α΄ Λυκείου 8,44 +1,96 4,58 +0,93 4,86  
Β  ́Λυκείου 10,04 +1,6 6,53 +1,95 7,08 +2,22 

Φοιτητές 12,52 +2,48 7,78 +1,25 8,46 +1,38 
 

Παρατηρούμε ότι στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς έχουμε αύξηση του μέσου 
όρου επίδοσης σε κάθε ανώτερη ηλικιακή ομάδα, με την καλύτερη επίδοση και τη 
μεγαλύτερη αύξηση του μέσου όρου να εμφανίζεται στους φοιτητές. Ωστόσο, οι φοιτητές 
αποτελούν μια ιδιαίτερη ομάδα αφού, όπως ήδη αναφέρθηκε, πρόκειται για προϊόν διαλογής. 
Έτσι, φαίνεται ότι η μεγαλύτερη αύξηση του μέσου όρου επίδοσης στους ακριβείς νοερούς 
υπολογισμούς, αν εξαιρέσουμε τους φοιτητές, εμφανίζεται στην Α  ́ Λυκείου, ενώ στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς εμφανίζεται στη Β  ́ Λυκείου. Φαίνεται λοιπόν ότι πρώτα 
πρέπει να μπορούν να εκτελούν ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με δυνάμεις του 10 και με 
αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ, να κατακτήσουν αυτή την 
προαπαιτούμενη γνώση και στη συνέχεια να χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση προκειμένου να 
εκτελούν προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη ότι η αύξηση του 
μέσου όρου επίδοσης στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς που παρατηρείται στην Α΄ 
Λυκείου συντελείται σε χρονικό διάστημα 3,5 ετών, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 
μεγαλύτερη είναι η αύξηση που παρατηρείται στη Β΄ Λυκείου (βλ. και γράφημα 1). Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι στην Α  ́ Λυκείου, όπως και στη Β  ́ Λυκείου, στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Φυσικής, εξασκούνται σε πράξεις με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του 
τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ, τις οποίες χρησιμοποιούν συστηματικά για την 
επίλυση  ασκήσεων. Αυτό ενδεχομένως έχει ως συνέπεια να μαθαίνουν πολύ καλά τη γνώση 
αυτή που είναι προαπαιτούμενη για τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και στη συνέχεια να 
τη χρησιμοποιούν προκειμένου να εκτελούν προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Αυτό πιθανόν 
αποτελεί την εξήγηση της σημαντικής αύξησης του μέσου όρου επίδοσης στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς που εμφανίζεται στο τέλος της Β  ́ Λυκείου. Εξάλλου, στη 
βελτίωση στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς πιθανόν συμβάλλει και η διδασκαλία των 
δυνάμεων και των ιδιοτήτων τους στην Α΄ και Γ  ́Γυμνασίου, αλλά και στην Α΄ Λυκείου που 

                                                
55 Στους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού δόθηκαν 16 ερωτήματα προσεγγιστικών υπολογισμών, ενώ 
στους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου και στους φοιτητές δόθηκαν 2 επιπλέον ερωτήματα, δηλαδή 
συνολικά 18 ερωτήματα. Εξετάζουμε χωριστά τα 16 κοινά σε όλους ερωτήματα, προκειμένου να γίνει 
η σύγκριση μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων.  
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περιλαμβάνεται στα διδακτικά εγχειρίδια των Μαθηματικών (σ.σ. 137-140, σ. 17 και σ.σ. 46-
47 αντίστοιχα)56.  

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται πώς εξελίσσεται η επίδοση των μαθητών στους 
ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 και μΖ, και στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς: 

 
Γράφημα 1: Εξέλιξη της επίδοσης στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς και στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
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Το συγκεκριμένο γράφημα παρέχει ενδείξεις ότι η βελτίωση στους προσεγγιστικούς 

υπολογισμούς γίνεται σε επόμενο χρονικό διάστημα από τη βελτίωση στους ακριβείς νοερούς 
υπολογισμούς με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 
και μΖ. Παρατηρούμε ότι στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς σημαντική αύξηση του 
μέσου όρου επίδοσης εμφανίζεται στη Β΄ Λυκείου αλλά και στους φοιτητές, ενώ στους 
ακριβείς νοερούς υπολογισμούς αύξηση του μέσου όρου υπάρχει από την Στ  ́Δημοτικού και 
συνεχίζεται μέχρι και στους φοιτητές. 

Συνολικά στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς (χωρίς τα 2 ερωτήματα που δόθηκαν 
επιπλέον στην Α΄ και Β΄ Λυκείου και στους φοιτητές) σύμφωνα με το t-test για τη σύγκριση 
των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων έχουμε: 
 
 
 
 

                                                
56 Στο βιβλίο των Μαθηματικών της Στ΄ Δημοτικού περιλαμβάνεται η διδασκαλία του 
πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης δεκαδικών αριθμών με θετικές και αρνητικές δυνάμεις του 10 
(σ.σ. 18, 20). 
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Πίνακας 21: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς  
 

Προσεγγιστικοί υπολογισμοί 
(16 ερωτήματα) 

F=84,29757 
p<0,001 

Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
t p58 

Ε  ́Δημοτικού 3,6 2,698 Ε  ́Δημοτικού- 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 3,65 2,768 

-0,223 0,824 

Στ  ́Δημοτικού 3,65 2,768 Στ  ́Δημοτικού - 
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 4,58 4,4 

-3,777 <0,001 

Α΄ Λυκείου 4,58 4,4 Α΄ Λυκείου- 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 6,53 3,88 

-6,261 <0,001 

Β  ́Λυκείου 6,53 3,88 Β  ́Λυκείου- 
Φοιτητές Φοιτητές 7,78 4,56 

-3,318 0,001 

 
Έτσι, με βάση το μέσο όρο επίδοσης στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 

παρατηρούμε ότι η Στ΄ τάξη δεν διαφοροποιείται ως προς την επίδοση από την Ε΄ τάξη. 
Καλύτερη επίδοση έχουν οι μαθητές της Α  ́ Λυκείου, ακόμα καλύτερη επίδοση έχουν οι 
μαθητές της Β  ́Λυκείου και ακόμα καλύτερη οι φοιτητές.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το ποσοστό αυτών που έχουν την ικανότητα 
εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου ανά ηλικιακή ομάδα με βάση διάφορα κριτήρια, 
διαβαθμισμένα σε τρία επίπεδα αυστηρότητας: 

1ο κριτήριο: Ως πρώτο κριτήριο θέσαμε την επιτυχία σε τουλάχιστον 12 από τα 16 
ερωτήματα της περιοχής αυτής.  

2ο κριτήριο: Ως δεύτερο κριτήριο, αυστηρότερο από το προηγούμενο, θέσαμε την 
επιτυχία σε τουλάχιστον 12 από τα 16 ερωτήματα της περιοχής αυτής και επιπλέον την 
επιτυχία σε τουλάχιστον 4 από τα 6 ερωτήματα στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς 
ακεραίων, σε τουλάχιστον 2 από τα 4 ερωτήματα στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς 
δεκαδικών, σε τουλάχιστον 2 από τα 4 ερωτήματα στις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων 
και σε τουλάχιστον 1 από τις δύο προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών.  

3ο κριτήριο: Το τρίτο κριτήριο που είναι αυστηρότερο από τα δύο προηγούμενα είναι η 
επιτυχία σε τουλάχιστον 5 από τα 6 ερωτήματα στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς 
ακεραίων, σε τουλάχιστον 3 από τα 4 ερωτήματα στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς 
δεκαδικών, σε τουλάχιστον 3 από τα 4 ερωτήματα προσεγγιστικών διαιρέσεων ακεραίων και 
σε τουλάχιστον 1 από τα 2 ερωτήματα στις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών.  

 
 

                                                
57 Η τιμή F και το αντίστοιχο επίπεδο σημαντικότητας p αφορά στη σύγκριση με Anova test, το οποίο 
ελέγχει αν οι μέσοι όροι όλων των ηλικιακών ομάδων διαφέρουν μεταξύ τους (όχι ανά δύο όπως το t-
test).  
58 p είναι το επίπεδο σημαντικότητας. 
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Πίνακας 22: Κατανομή των “ικανών” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς ανά ηλικιακή 
ομάδα με βάση το 1ο, 2ο και 3ο κριτήριο 
 

Ηλικιακή 
ομάδα 

Ν 1ο κριτήριο 2ο κριτήριο 3ο κριτήριο 

Ε  ́Δημοτικού 304 8 (2,63%) 6 (1,97%) 2 (0,66%) 
Στ  ́Δημοτικού 329 3 (0,91%) 2 (0,61%) 1 (0,3%) 

Α΄ Λυκείου 252 9 (3,57%) 5 (1,98%) 4 (1,59%) 
Β  ́Λυκείου 261 33 (12,64%) 24 (9,2%) 16 (6,13%) 

Φοιτητές 244 59 (24,18%) 52 (21,31%) 36  (14,75%) 
 
Παρατηρούμε ότι στην Στ  ́ Δημοτικού υπάρχει μείωση του ποσοστού αυτών που 

μπορούν να πραγματοποιούν προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Στην Α  ́ Λυκείου οι μαθητές 
έχουν ελάχιστα καλύτερη επίδοση σε σχέση με την Στ  ́Δημοτικού και ελάχιστη, ασήμαντη 
διαφορά από την Ε  ́τάξη. Συνεπώς, μέχρι και την Α  ́Λυκείου δεν παρατηρείται ουσιαστικά 
καμία μεταβολή ως προς το ποσοστό των μαθητών που μπορούν να εκτελούν 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Η σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στη Β  ́Λυκείου 
σε σχέση με την Α΄ Λυκείου και ακόμη μεγαλύτερη διαφοροποίηση παρατηρείται στους 
φοιτητές σε σχέση με τη Β  ́ Λυκείου. Ωστόσο, το ποσοστό αυτών που τελικά φαίνεται να 
είναι ικανοί να εκτελούν προσεγγιστικούς υπολογισμούς παραμένει πολύ χαμηλό σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συχνότητες των υποκειμένων που επιτυγχάνουν 
σε 0-3, 4-7, 8-11 και 12-16 από τα 16 ερωτήματα της περιοχής των προσεγγιστικών 
υπολογισμών: 

 
Πίνακας 23: Επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
 

Επιτυχίες στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς  Ηλικιακή 
ομάδα 0 έως 3 4 έως 7 8 έως 11 12 έως 16 

Ε  ́Δημοτικού 174 (57,2%) 100 (32,9%) 22 (7,2%) 8 (2,6%) 
Στ  ́Δημοτικού 190 (57,8%) 105 (31,9%) 31 (9,4%) 3 (0,9%) 

Α΄ Λυκείου 107 (18,1%) 105 (41,7%) 31 (12,3%) 9 (3,57%) 
Β  ́Λυκείου 66 (11,2%) 94 (36%) 68 (26,05%) 33 (12,64%) 

Φοιτητές 54 (2,1%) 65 (26,6%) 66 (27%) 59 (24,2%) 
 

Συνολικά στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς παρατηρούμε ότι η κατηγορία που 
αποτελείται από τους πολύ καλούς, δηλαδή αυτούς επιτυγχάνουν σε 12-16 ερωτήματα, 
διευρύνεται στη Β  ́Λυκείου, αλλά και στους φοιτητές. Οι μέτριοι, που επιτυγχάνουν σε 8-11 
ερωτήματα αυξάνονται σταδιακά. Αυτοί που επιτυγχάνουν σε 4-7 ερωτήματα αυξάνονται 
στην Α  ́Λυκείου και μειώνονται στη συνέχεια, ενώ οι αδύνατοι μειώνονται σταδιακά.  

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι συχνότητες που αφορούν στα άτομα που 
καταφέρνουν να εκτελέσουν τουλάχιστον 1–16 από τα 16 ερωτήματα στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς.  
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Πίνακας 24: Επιτυχία σε τουλάχιστον 0 έως 16 από τα 16 ερωτήματα στην εύρεση της τάξης 
μεγέθους ή προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας 
 

 

 
Παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές η Ε  ́ δεν διαφοροποιείται από την Στ΄ 

Δημοτικού. Η Α  ́Λυκείου αρχίζει να διαφοροποιείται από τις προηγούμενες τάξεις ως προς 
την επιτυχία σε τουλάχιστον 9 από τα 16 ερωτήματα. Η Β  ́ Λυκείου αρχίζει να 
διαφοροποιείται από τις προηγούμενες τάξεις ως προς την επιτυχία σε τουλάχιστον 13 από τα 
16 ερωτήματα, ενώ οι φοιτητές αρχίζουν να διαφοροποιούνται από τη Β  ́Λυκείου ως προς 
την επιτυχία σε 15 ερωτήματα. Παρατηρούμε επίσης, ότι μόνο η Β΄ Λυκείου και οι φοιτητές 
καταφέρνουν να επιτυγχάνουν σε ποσοστό κοντά στο 50% σε τουλάχιστον 7 από τα 16 
ερωτήματα, ενώ μόνο οι φοιτητές επιτυγχάνουν σε ποσοστό 51,1%  σε τουλάχιστον 8 από τα 
16 ερωτήματα.  
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ε  ́
304 

100% 
284 

93,4% 
231 
76% 

191 
62,8% 

130 
68,1% 

84 
27,6% 

55 
18,1% 

43 
14,1% 

30 
9,8% 

Στ  ́ 329 
100% 

310 
94,2% 

248 
75,4% 

182 
55,3% 

139 
42,2% 

105 
31,9% 

80 
24,3% 

55 
16,7% 

34 
10,3% 

Α΄ 252 
100% 

239 
94,8% 

212 
84,1% 

177 
70,2% 

145 
57,5% 

114 
45,2% 

85 
33,7% 

55 
21,8% 

40 
15,8% 

Β΄ 261 
100% 

253 
96,9% 

237 
90,8% 

219 
83,9% 

  195 
74,7% 

169 
64,8% 

145 
55,6% 

124 
47,5% 

101 
38,7% 

Φοιτ. 244 
100% 

235 
96,3% 

222 
91% 

206 
84,4% 

190 
77,9% 

178 
73% 

157 
64,3% 

136 
55,7% 

125 
51,1% 
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9.1.2 Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στις διάφορες 
υποπεριοχές των προσεγγιστικών υπολογισμών 

 
Παρακάτω θα δούμε τη σύγκριση των διάφορων ηλικιακών ομάδων ως προς την 

επίδοσή τους στις διάφορες υποπεριοχές των προσεγγιστικών υπολογισμών.  
 

α) Προσεγγιστικοί πολλαπλασιασμοί ακεραίων 
 
Πίνακας 25: Επιτυχία στους  προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων 
 

Επιτυχίες στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων Ηλικιακή 
ομάδα 0 ή 1 ή 2 3 ή 4 5 ή 6 

Ε  ́Δημοτικού 216 (71%) 57 (18,8%) 31 (10,2%) 
Στ  ́Δημοτικού 209 (63,5%) 79 (24%) 41 (12,5%) 

Α΄ Λυκείου 156 (61,9%) 64 (25,4%) 32 (12,7%) 
Β  ́Λυκείου 109 (41,8%) 84 (32,2%) 68 (26,1%) 

Φοιτητές 82 (33,6%) 61 (25%) 101 (41,4%) 
 

Σε ό,τι αφορά τους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων, παρατηρούμε ότι 
το ποσοστό αυτών που καταφέρνουν να επιτύχουν σε τουλάχιστον 5 από τα 6 ερωτήματα 
αυτής της κατηγορίας δε διαφοροποιείται στην Ε ,́ Στ  ́ Δημοτικού και στην Α  ́ Λυκείου. 
Σημαντικά καλύτερη επίδοση έχουμε στη Β  ́ Λυκείου, αλλά και στους φοιτητές. Στην Στ΄ 
Δημοτικού έχουμε μια μικρή αύξηση του ποσοστού των μέτριων, δηλαδή αυτών που 
καταφέρνουν να επιτύχουν σε 3 ή 4 ερωτήματα. Στη Β  ́ Λυκείου έχουμε επίσης διεύρυνση 
των μέτριων, δηλαδή αυτών που επιτυγχάνουν σε 3 ή 4 ερωτήματα, ενώ στους φοιτητές οι 
μέτριοι μειώνονται. Οι αδύνατοι μαθητές και φοιτητές, δηλαδή αυτοί που καταφέρνουν να 
επιτύχουν σε 0-2 ερωτήματα, μειώνονται σε αριθμό σε κάθε ανώτερη ηλικιακή ομάδα. 
Ωστόσο, ακόμα και στους φοιτητές παρατηρούμε ότι το 33,6% αποτυγχάνουν στους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων, γεγονός που αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι 
η μάθηση του συγκεκριμένου θέματος δεν ολοκληρώνεται για το σύνολο του πληθυσμού.  

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει στην αντίστοιχη περιοχή των ακριβών νοερών 
υπολογισμών (πολλαπλασιασμοί με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου 
νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+): 
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Πίνακας 26: Επιτυχία σε 0-4 από τα 4 ερωτήματα των ακριβών πολλαπλασιασμών  με θετικές 
δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+ 

 
Μαθητές που απαντούν σωστά σε… 

ερωτήματα από τα 4   
Ηλικιακή  

ομάδα 
0 ή 1 2 3 ή 4 

Ε  ́Δημοτικού 101 (33,2%) 48 (15,8%) 155 (51%) 
Στ  ́Δημοτικού 81 (24,7%) 64 (19,5%) 184 (55,9%) 

Α΄ Λυκείου 35 (13,9%) 38 (15,1%) 179 (71%) 
Β  ́Λυκείου 28 (10,7%) 28 (10,7%) 205 (78,5%) 

Πολλαπλασιασμοί 
με θετικές 

δυνάμεις του 10 
και του τύπου 

700·800 Φοιτητές 7 (2,8%) 15 (6,1%) 222 (91%) 
 
Παρατηρούμε ότι στην Α  ́ Λυκείου υπάρχει αύξηση του ποσοστού αυτών που 

επιτυγχάνουν σε 3 ή 4 ερωτήματα, που ωστόσο δεν δημιουργεί αντίστοιχη μεταβολή στους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων. Η αύξηση του ποσοστού των “ικανών” στους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων γίνεται στη Β  ́Λυκείου (βλ. πίνακα 25).  

 
β) Προσεγγιστικοί πολλαπλασιασμοί δεκαδικών 
 
Πίνακας 27: Επιτυχία στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών 
 

Επιτυχίες στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών Ηλικιακή 
ομάδα 0 ή 1 2 3 ή 4 

Ε  ́Δημοτικού 239 (78,6%) 50 (16,4%) 15 (5%) 
Στ  ́Δημοτικού 265 (80,5%) 43 (13,1%) 21 (6,4%) 

Α΄ Λυκείου 203 (80,1%) 31 (12,3%) 18 (7,1%) 
Β  ́Λυκείου 166 (63,6%) 49 (18,8%) 46 (17,6%) 

Φοιτητές       128 (52,5%) 53 (21,7%) 63 (25,8%) 
 

Στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών παρατηρούμε και πάλι 
σταθερότητα μέχρι και τη Α  ́Λυκείου στο ποσοστό αυτών που καταφέρνουν να επιτύχουν σε 
3 ή 4 από τα 4 ερωτήματα της κατηγορίας αυτής. Σημαντική διαφοροποίηση έχουμε στη Β΄ 
Λυκείου, αλλά και στους φοιτητές σε σχέση με την αμέσως προηγούμενή τους ηλικιακή 
ομάδα. 

Στην αντίστοιχη περιοχή των ακριβών νοερών υπολογισμών (σε πολλαπλασιασμούς με 
αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ) 
έχουμε:  
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Πίνακας 28: Επιτυχία σε 0-4 από τα 4 ερωτήματα των ακριβών πολλαπλασιασμών με 
αρνητικές  δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ- 

 
Μαθητές που απαντούν σωστά σε… 

ερωτήματα από τα 4   
Ηλικιακή  

ομάδα 
0 ή 1 2 3 ή 4 

Ε  ́Δημοτικού 245 (80,6%) 38 (12,5%) 21 (6,9%) 
Στ  ́Δημοτικού 210 (63,9 %) 58 (17,6%) 61 (18,6%) 

Α΄ Λυκείου 111 (44%) 42 (16,7%) 99 (39,3%) 
Β  ́Λυκείου 88 (33,7%) 35 (13,4%) 138 (52,8%) 

Πολλαπλασιασμοί 
με αρνητικές 

δυνάμεις του 10 
και του τύπου 

0,02·0,004 Φοιτητές 39 (16%) 25 (10,2%) 180 (73,8%) 
 
Παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντική αύξηση του ποσοστού αυτών που επιτυγχάνουν 

σε 3 ή 4 ερωτήματα της περιοχής αυτής στην Α΄ Λυκείου. Όμως, όμοια με τους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων, δεν εμφανίζεται αντίστοιχη μεταβολή του 
ποσοστού των “ικανών” στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών (βλ. πίνακα 
27). Η διαφοροποίηση  εμφανίζεται στη Β΄ Λυκείου και συνεχίζεται στους φοιτητές σε σχέση 
με την αμέσως προηγούμενή τους ηλικιακή ομάδα. 

.  
γ) Προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων 
 
Πίνακας 29: Επιτυχία στις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων 
 

Επιτυχίες στις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων Ηλικιακή 
ομάδα 0 ή 1 2 3 ή 4 

Ε  ́Δημοτικού 250 (82,2%) 37 (12,2%) 17 (5,6%) 
Στ  ́Δημοτικού 266 (80,9%) 37 (11,2%) 26 (7,9%) 

Α΄ Λυκείου 166 (65,8%) 42 (16,7%) 44 (17,5%) 
Β  ́Λυκείου 126 (48,3%) 52 (19,9%) 83 (31,8%) 

Φοιτητές 101 (41,4%) 43 (17,6%) 100 (41%) 
 

Στις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων έχουμε σταθερότητα στην Ε  ́και Στ  ́τάξη και 
αντίθετα με όσα είδαμε μέχρι τώρα έχουμε καλύτερη επίδοση στην Α  ́ Λυκείου. Επίσης, 
αύξηση του ποσοστού αυτών που επιτυγχάνουν σε 3 ή 4 ερωτήματα εμφανίζεται και στη Β΄ 
Λυκείου και στους φοιτητές. Η ομάδα των μέτριων διευρύνεται στην Α  ́ Λυκείου, έχουμε 
μικρή αύξηση στη Β  ́Λυκείου και μικρή πτώση του ποσοστού στους φοιτητές. Οι αδύνατοι 
μειώνονται σταδιακά. 

Στην αντίστοιχη περιοχή των ακριβών νοερών υπολογισμών (διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+) έχουμε:   
 
 
 
 



 
208 

Πίνακας 30: Επιτυχία σε 0-4 από τα 4 ερωτήματα των ακριβών διαιρέσεων με θετικές  
δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+ 

 
Μαθητές που απαντούν σωστά σε… 

ερωτήματα από τα 4   
Ηλικιακή  

ομάδα 
0 ή 1 2 3 ή 4 

Ε  ́Δημοτικού 158 (52%) 73 (24%) 73 (24%) 
Στ  ́Δημοτικού 154 (46,9%) 76 (23,1%) 99 (30,1%) 

Α΄ Λυκείου 69 (27,4%) 51 (20,2%) 132 (52,4%) 
Β  ́Λυκείου 54 (20,7%) 56 (21,5%) 151 (57,9%) 

Διαιρέσεις με 
θετικές 

δυνάμεις του 10 
και του τύπου 
320000:800 Φοιτητές 26 (10,7%) 31 (12,7%) 187 (76,64%) 

 
Παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντική αύξηση του ποσοστού αυτών που επιτυγχάνουν 

σε 3 ή 4 ερωτήματα της περιοχής αυτής στην Α  ́ Λυκείου. Φαίνεται ότι μια μικρή ομάδα 
μαθητών στην Α  ́ Λυκείου έχει κατακτήσει πλήρως την προαπαιτούμενη αυτή γνώση και 
μπορεί να τη χρησιμοποιεί για την πραγματοποίηση προσεγγιστικών διαιρέσεων, 
ενοποιώντας το δίκτυο γνώσεών τους με τους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων. 
Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα στην Στ  ́  Δημοτικού με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σημαντική 
διαφοροποίηση μεταξύ Α΄ Λυκείου και Στ΄ Δημοτικού ως προς την επίδοση στις 
προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων. 
 
δ) Προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών 
 
Πίνακας 31: Επιτυχία στις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών 
 

Επιτυχίες στις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών Ηλικιακή 
ομάδα 0 1  2  

Ε  ́Δημοτικού 225 (74%) 71 (26%) 8 (2,6%) 
Στ  ́Δημοτικού 236 (71,7%) 83 (25,2%) 10 (3%) 

Α΄ Λυκείου 174 (69%) 63 (25%) 15 (6%) 
Β  ́Λυκείου 165 (63,2%) 70 (26,8%) 26 (10%) 

Φοιτητές 125 (51,2%) 68 (27,9%) 51 (20,9%) 
 
Στις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών έχουμε πολύ μικρή αύξηση του ποσοστού 

των “ικανών” στην Α΄ Λυκείου, πολύ μικρή αύξηση στη Β  ́ Λυκείου και σημαντικά 
καλύτερη επίδοση στους φοιτητές. Η ομάδα των μέτριων παραμένει σχεδόν σταθερή και οι 
αδύνατοι μειώνονται.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός και το ποσοστό των μαθητών Α  ́ και Β΄ 
Λυκείου που επιτυγχάνουν σε 0-4 από τα 4 ερωτήματα προσεγγιστικών διαιρέσεων 
δεκαδικών καθώς σε αυτούς δόθηκαν 2 επιπλέον ερωτήματα της περιοχής αυτής.  
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Πίνακας 32: Επιτυχία μαθητών Λυκείου και φοιτητών σε 0-4 από τα 4 ερωτήματα στις 
προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών 
 

Επιτυχίες στις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών Ηλικιακή 
ομάδα 0 ή 1 2 3 ή 4  

Α΄ Λυκείου 215 (85,3%) 28 (11,1%) 9 (3,6%) 
Β  ́Λυκείου 192 (73,6%) 53 (20,3%) 26 (10%) 

Φοιτητές 144 (59%) 47 (19,3%) 53 (21,7%) 
 
Παρατηρούμε μικρή αύξηση του ποσοστού των “ικανών” στη Β  ́ Λυκείου και πολύ 

μεγαλύτερη αύξηση στους φοιτητές. Γενικά όμως τα ποσοστά επιτυχίας για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες είναι ιδιαίτερα χαμηλά, γεγονός που ενδεχομένως σημαίνει ότι πρόκειται 
για μια πολύ δύσκολη περιοχή, αρκετά δυσκολότερη από τις προηγούμενες που εξετάσαμε. 
Επίσης, παρατηρούμε ότι ουσιαστικά εδώ η διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη 
ηλικιακή ομάδα εμφανίζεται στους φοιτητές. Ωστόσο, στη Β΄ Λυκείου παρατηρούμε ότι 
διευρύνεται η ομάδα των μέτριων, δηλαδή αυτών που επιτυγχάνουν σε 2 ερωτήματα της 
περιοχής αυτής.  

Στην αντίστοιχη περιοχή των ακριβών νοερών υπολογισμών (διαιρέσεις με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ-) έχουμε: 
 
Πίνακας 33: Επιτυχία σε 0-4 από τα 4 ερωτήματα των ακριβών διαιρέσεων με αρνητικές  
δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ- 

 
Μαθητές που απαντούν σωστά σε… 

ερωτήματα από τα 4   
Ηλικιακή  

ομάδα 
0 ή 1 2 3 ή 4 

Ε  ́Δημοτικού 282 (92,8%) 13 (4,3%) 11 (3,6%) 
Στ  ́Δημοτικού 235 (71,4%) 46 (14%) 48 (14,6%) 

Α΄ Λυκείου 165 (65,5%) 26 (10,3%) 61 (24,2%) 
Β  ́Λυκείου 125 (47,9%) 51 (19,5%) 85 (32,6%) 

Διαιρέσεις με 
αρνητικές 

δυνάμεις του 
10 και του 

τύπου 2,4:0,3 Φοιτητές 56 (22,9%) 39 (16%) 149 (61,07%) 
 
Παρατηρούμε ότι η μεγάλη αύξηση του ποσοστού αυτών που επιτυγχάνουν σε 3 ή 4 

ερωτήματα παρατηρείται στους φοιτητές. Γενικά, τα ποσοστά επιτυχίας παραμένουν χαμηλά 
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Έτσι, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι δύσκολη, 
γεγονός που πιθανόν καθιστά δύσκολη και την περιοχή των προσεγγιστικών διαιρέσεων 
δεκαδικών. 

Σύμφωνα με την εφαρμογή του t-test για τη σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των 
διάφορων ηλικιακών ομάδων στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και στις διάφορες 
υποπεριοχές της περιοχής αυτής έχουμε: 
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Πίνακας 34: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς και στις διάφορες υποπεριοχές της περιοχής αυτής59  
 

Περιοχή 
Ηλικιακή 

ομάδα 
Μ.Ο. 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ε  ́Δημοτικού 3,6 2,7   
Στ  ́Δημοτικού 3,65 2,77 -0,223 0,824 

Α΄ Λυκείου 4,58 3,15 -3,777 <0,001 
Β  ́Λυκείου 6,53 3,88 -6,261 <0,001 

Προσεγγιστικοί 
υπολογισμοί 

(16 ερωτήματα) 
Φοιτητές 7,78 4,56 -3,318 0,001 

Ε  ́Δημοτικού 1,85 1,66   
Στ  ́Δημοτικού 2,11 1,74 -1,903 0,057 

Α΄ Λυκείου 2,22 1,72 -0,752 0,452 
Β  ́Λυκείου 3,1 1,88 -5,529 <0,001 

Προσεγγιστικοί 
πολλαπλασιασμοί 

ακεραίων 
(6 ερωτήματα) 

Φοιτητές 3,6 1,93 -2,99 0,003 
Ε  ́Δημοτικού 0,76 0,92   
Στ  ́Δημοτικού 0,76 0,97 -0,044 0,96560 

Α΄ Λυκείου 0,81 0,96 -0,564 0,573 
Β  ́Λυκείου 1,26 1,22 -4,659 <0,001 

Προσεγγιστικοί 
πολλαπλασιασμοί 

δεκαδικών 
(4 ερωτήματα) 

Φοιτητές 1,48 1,33 -1,958 0,05 
Ε  ́Δημοτικού 0,71 0,92   
Στ  ́Δημοτικού 0,78 1 -0,965 0,335 

Α΄ Λυκείου 1,19 1,24 -4,231 <0,001 
Β  ́Λυκείου 1,71 1,38 -4,504 <0,001 

Προσεγγιστικές 
διαιρέσεις  
ακεραίων 

(4 ερωτήματα) 
Φοιτητές 2 1,49 -2,314 0,021 

Ε  ́Δημοτικού 0,29 0,51   
Στ  ́Δημοτικού 0,31 0,53 -0,653 0,514 

Α΄ Λυκείου 0,37 0,59 -1,182 0,23861 
Β  ́Λυκείου 0,47 0,67 -1,78 0,079 

Προσεγγιστικές 
διαιρέσεις  
δεκαδικών 

(2 ερωτήματα) 
Φοιτητές 0,7 0,8 -3,491 <0,001 

Α΄ Λυκείου 0,65 0,85   

Β  ́Λυκείου 1,02 1,13 -4,247 <0,001 

Προσεγγιστικές 
διαιρέσεις  
δεκαδικών 

(4 ερωτήματα) Φοιτητές 1,38 1,25 -3,37 0,001 

 
Έτσι, παρατηρούμε ότι η Ε  ́ με την Στ  ́ Δημοτικού δεν διαφέρουν με στατιστικά 

σημαντική διαφορά, ενώ η Στ  ́ Δημοτικού με την Α΄ Λυκείου διαφέρουν μόνο στις 

                                                
59 Με κόκκινο είναι σκιασμένα τα κελιά όπου η διαφορά με την αμέσως προηγούμενη ηλικιακή ομάδα 
δεν είναι στατιστικά σημαντική. 
60 Η Α΄ Λυκείου δε διαφέρει ούτε με την Ε΄ Δημοτικού (t=-0,061   p=0,542). 
61 Η Α΄ Λυκείου δε διαφέρει ούτε με την Ε΄ Δημοτικού (t=-1,77     p=0,081). 
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προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων, γεγονός που προκαλεί διαφοροποίηση μεταξύ τους 
συνολικά στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Επίσης, η Ε  ́Δημοτικού με την Α  ́Λυκείου 
δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς 
δεκαδικών καθώς και στις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών. Όσον αφορά στις υπόλοιπες 
ηλικιακές ομάδες, αυτές διαφέρουν μεταξύ τους ανά δύο και συνολικά στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς αλλά και στις επιμέρους υποπεριοχές τους. Στα 2 ερωτήματα 
προσεγγιστικών διαιρέσεων δεκαδικών παρατηρούμε ότι δεν διαφέρει η Α  ́με τη Β΄ Λυκείου, 
ενώ και στα 4 ερωτήματα προσεγγιστικών διαιρέσεων δεκαδικών οι δύο ομάδες διαφέρουν 
με στατιστικά σημαντική διαφορά. Συνολικά η σύγκριση της επίδοσης των διάφορων 
ηλικιακών ομάδων στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και στις διάφορες υποπεριοχές της 
περιοχής αυτής φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  
 
Πίνακας 35: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς και στις διάφορες υποπεριοχές της περιοχής αυτής 
 

Προσεγγιστικοί  
υπολογισμοί 

Δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά 
                  Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 

Προσεγγιστικοί 
πολλαπλασιασμοί ακεραίων 

Δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά  
          Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού - Α΄ Λυκείου 

Προσεγγιστικοί 
πολλαπλασιασμοί δεκαδικών 

Δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά  
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 

Προσεγγιστικές  
διαιρέσεις ακεραίων 

Δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά  
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 

Προσεγγιστικές  
διαιρέσεις δεκαδικών 

Δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά  
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 

 
Προκειμένου να συγκρίνουμε την επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στους 

προσεγγιστικούς υπολογισμούς και στις διάφορες υποπεριοχές με διαφορετικό τρόπο 
ταξινομήσαμε τα υποκείμενα κάθε ομάδας σε δύο κατηγορίες: στους “ικανούς” ως προς την 
εκτέλεση προσεγγιστικών υπολογισμών (ομάδα Α) και στους “αδύνατους” (ομάδα Β) και στη 
συνέχεια έγινε σύγκριση των δύο ομάδων με την εφαρμογή x2. Το κριτήριο που 
χρησιμοποιήσαμε για την κατηγοριοποίηση σε “ικανούς” και “αδύνατους” συνολικά στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς είναι το 2ο κριτήριο σελ. 210. Για τους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ακεραίων θεωρήσαμε “ικανούς” αυτούς που έχουν 5 ή 6 επιτυχίες, για τους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών και τις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων 
αυτούς που έχουν 3 ή 4 επιτυχίες, για τις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών (2 ερωτήματα) 
αυτούς που έχουν 1 ή 2 επιτυχίες και για τις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών (4 
ερωτήματα) αυτούς που έχουν 3 ή 4 επιτυχίες.  
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α) Σύγκριση Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού  
 

Πίνακας 36: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2 =2,737 
p=0,098 Β Α 62 

Σύνολο 

296 8 304 
Ε  ́Δημοτικού 

97,4% 2,6% 100% 
326 3 329 Τά

ξη
 

Στ  ́Δημοτικού 
99,1% 0,9% 100% 

622 11 633 
Σύνολο 

98,3% 1,7% 100% 
 
Πίνακας 37: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού στους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς ακεραίων  με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2=0,804 
p=0,37 Β Α 

Ομάδα 

273 31 304 
Ε  ́Δημοτικού 

89,8% 10,2% 100,0% 
288 41 329 Τά

ξη
 

Στ  ́Δημοτικού 
87,5% 12,5% 100,0% 

561 72 633 
Σύνολο 

88,6% 11,4% 100,0% 
 
Πίνακας 38: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού στους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς δεκαδικών με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2=0,618 
p=0,432 Β Α 

Ομάδα 

289 15 304 
Ε  ́Δημοτικού 

95,1% 4,9% 100,0% 
308 21 329 Τά

ξη
 

Στ  ́Δημοτικού 
93,6% 6,4% 100,0% 

597 36 633 
Σύνολο 

94,3% 5,7% 100% 
 
 
                                                
62 Στην ομάδα Α ανήκουν οι μαθητές που έχουν 12-16 επιτυχίες στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, 
ενώ στην ομάδα Β ανήκουν οι μαθητές που έχουν λιγότερες από 12 επιτυχίες στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς.  
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Πίνακας 39: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού στις προσεγγιστικές 
διαιρέσεις ακεραίων  με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2=1,332 
p=0,248 Β Α 

Ομάδα 

287 17 304 
Ε  ́Δημοτικού 

94,4% 5,6% 100,0% 
303 26 329 Τά

ξη
 

Στ  ́Δημοτικού 
92,1% 7,9% 100,0% 

590 43 633 
Σύνολο 

93,2% 6,8% 100% 
 
Πίνακας 40: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού στις προσεγγιστικές 
διαιρέσεις  δεκαδικών με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2=0,415 
p=0,519 Β Α 

Ομάδα 

225 79 304 
Ε  ́Δημοτικού 

74,0% 26,0% 100,0% 
236 93 329 Τά

ξη
 

Στ  ́Δημοτικού 
71,7% 28,3% 100,0% 

461 172 633 
Σύνολο 

72,8% 27,2% 100% 
 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Ε  ́ με την Στ  ́ Δημοτικού δεν διαφέρουν με στατιστικά 
σημαντική διαφορά σε καμία υποπεριοχή των προσεγγιστικών υπολογισμών.  

 
β) Σύγκριση Στ΄ Δημοτικού - Α΄ Λυκείου 
 
Πίνακας 41: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Λυκείου στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς  με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2 =4,99 
p=0,025 Β Α 

Σύνολο 

326 3 329 
Στ  ́Δημοτικού 

99,1% 0,9% 100,0% 
243 9 252 Τά

ξη
 

Α΄ Λυκείου 
96,4% 3,6% 100,0% 

569 12 581 
Σύνολο 

97,9% 2,1% 100,0% 
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Πίνακας 42: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Λυκείου στους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων  με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2=0,007 

p=0,932 Β Α 
Ομάδα 

288 41 329 
Στ  ́Δημοτικού 

87,5% 12,5% 100,0% 
220 32 252 Τά

ξη
 

Α΄ Λυκείου 
87,3% 12,7% 100,0% 

508 73 581 
Σύνολο 

87,4% 12,6% 100,0% 
 
Πίνακας 43: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Λυκείου στους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών  με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2=0,132 

p=0,717 Β Α 
Ομάδα 

308 21 329 
Στ  ́Δημοτικού 

93,6% 6,4% 100,0% 
234 18 252 Τά

ξη
 

Α΄ Λυκείου 
92,9% 7,1% 100,0% 

542 39 581 
Σύνολο 

93,3% 6,7% 100% 
 
Πίνακας 44: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Λυκείου στις 
προσεγγιστικές διαιρέσεις  ακεραίων  με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2=12,301 

p<0,001 Β Α 
Ομάδα 

303 26 329 
Στ  ́Δημοτικού 

92,1% 7,9% 100,0% 
208 44 252 Τά

ξη
 

Α΄ Λυκείου 
82,5% 17,5% 100,0% 

511 70 581 
Σύνολο 

88% 12% 100% 
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Πίνακας 45: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Λυκείου στις 
προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών  με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2=1,54 

p=0,215 Β Α 
Ομάδα 

236 93 329 
Στ  ́Δημοτικού 

71,7% 28,3% 100,0% 
174 78 252 Τά

ξη
 

Α΄ Λυκείου 
69% 31% 100,0% 
410 171 581 

Σύνολο 
70,6% 29,4% 100% 

 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Στ΄ Δημοτικού με την Α΄ Λυκείου διαφέρουν με στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο στις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων. 
 
γ) Σύγκριση Ε΄ Δημοτικού - Α΄  Λυκείου  
 
Πίνακας 46: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Ε΄ Δημοτικού και Α΄ Λυκείου στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2=0,411 

p=0,522 Β Α 
Ομάδα 

296 8 304 
Ε  ́Δημοτικού 

97,4% 2,6% 100% 
243 9 252 Τά

ξη
 

Α΄ Λυκείου 
96,4% 3,6% 100,0% 

539 17 556 
Σύνολο 

96,7% 3,1% 100% 
 
Πίνακας 47: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Ε΄ Δημοτικού και Α΄ Λυκείου στους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων  με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2=0,858 

p=0,354 Β Α 
Ομάδα 

273 31 304 
Ε  ́Δημοτικού 

89,8% 10,2% 100,0% 
220 32 252 Τά

ξη
 

Α΄ Λυκείου 
87,3% 12,7% 100,0% 

493 63 556 
Σύνολο 

88,7% 11,3% 100,0% 



 
216 

Πίνακας 48: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Ε΄ Δημοτικού και Α΄ Λυκείου στους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών  με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2=1,204 

p=0,273 Β Α 
Ομάδα 

289 15 304 
Ε  ́Δημοτικού 

95,1% 4,9% 100,0% 
234 18 252 Τά

ξη
 

Α΄ Λυκείου 
92,9% 7,1% 100,0% 

523 33 556 
Σύνολο 

94,1% 5,9% 100% 
 
Πίνακας 49: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Ε΄ Δημοτικού και Α΄ Λυκείου στις 
προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων  με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2=19,869 

p<0,001 Β Α 
Ομάδα 

287 17 304 
Ε  ́Δημοτικού 

94,4% 5,6% 100,0% 
208 44 252 Τά

ξη
 

Α΄ Λυκείου 
82,5% 17,5% 100,0% 

495 61 556 
Σύνολο 

89% 11% 100% 
 
Πίνακας 50: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Ε΄ Δημοτικού και Α΄ Λυκείου στις 
προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών  με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2=1,677 

p=0,195 Β Α 
Ομάδα 

225 79 304 
Ε  ́Δημοτικού 

74,0% 26,0% 100,0% 
174 78 252 Τά

ξη
 

Α΄ Λυκείου 
69% 31% 100,0% 
399 157 556 

Σύνολο 
71,8% 28,2% 100% 

 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Ε  ́Δημοτικού με την Α  ́Λυκείου διαφέρουν με στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο στις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων. 
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δ) Σύγκριση Α΄ Λυκείου – Β΄ Λυκείου 
 
Πίνακας 51: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Α΄ και Β΄ Λυκείου στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2 =8,736 
p=0,003 Β Α63 

Σύνολο 

243 9 252 
Α΄ Λυκείου 

96,4% 3,6% 100,0% 
228 33 261 Τά

ξη
 

Β  ́Λυκείου 
87,4% 12,6% 100,0% 

471 42 513 
Σύνολο 

91,8% 8,2% 100,0% 
 
Πίνακας 52: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Α΄ και Β΄ Λυκείου στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς  με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2 =14,038 
p<0,001 Β Α64 

Σύνολο 

244 8 252 
Α΄ Λυκείου 

96,8% 3,2% 100,0% 
236 33 261 Τά

ξη
 

Β  ́Λυκείου 
90,4% 6,4% 100,0% 

472 41 513 
Σύνολο 

92% 8% 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
63 Στην ομάδα Α ανήκουν οι μαθητές που έχουν 14-18 επιτυχίες στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, 
ενώ στην ομάδα Β ανήκουν οι μαθητές που έχουν λιγότερες από 14 επιτυχίες στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς. 
64 Στην ομάδα Α ανήκουν οι μαθητές που έχουν 12-16 επιτυχίες στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, 
ενώ στην ομάδα Β ανήκουν οι μαθητές που έχουν λιγότερες από 12 επιτυχίες στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς. 
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Πίνακας 53: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Α΄ και Β΄ Λυκείου στους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς ακεραίων  με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2=14,572 
p<0,001 Β Α 

Ομάδα 

220 32 252 
Α΄ Λυκείου 

87,3% 12,7% 100,0% 
193 68 261 Τά

ξη
 

Β  ́Λυκείου 
73,9% 26,1% 100,0% 

413 100 513 
Σύνολο 

80,5% 19,5% 100,0% 
 
Πίνακας 54: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Α΄ και Β΄ Λυκείου στους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς δεκαδικών  με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2=12,9 

p<0,001 Β Α 
Ομάδα 

234 18 252 
Α΄ Λυκείου 

92,9% 7,1% 100,0% 
215 46 261 Τά

ξη
 

Β  ́Λυκείου 
82,4% 17,6% 100,0% 

449 64 513 
Σύνολο 

87,5% 12,5% 100% 
 
Πίνακας 55: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Α΄ και Β΄ Λυκείου στις προσεγγιστικές 
διαιρέσεις ακεραίων  με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2=14,154 

p<0,001 Β Α 
Ομάδα 

208 44 252 
Α΄ Λυκείου 

82,5% 17,5% 100,0% 
178 83 261 Τά

ξη
 

Β  ́Λυκείου 
68,2% 31,8% 100,0% 

386 127 513 
Σύνολο 

75,2% 24,8% 100% 
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Πίνακας 56: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Α΄ και Β΄ Λυκείου στις προσεγγιστικές 
διαιρέσεις δεκαδικών (2 ερωτήματα)  με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2=1,944 

p=0,163 Β Α 
Ομάδα 

174 78 252 
Α΄ Λυκείου 

69% 31% 100,0% 
165 96 261 Τά

ξη
 

Β  ́Λυκείου 
63,2% 36,8% 100,0% 

339 174 513 
Σύνολο 

66,1% 33,9% 100% 
 
Πίνακας 57: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Α΄ και Β΄ Λυκείου στις προσεγγιστικές 
διαιρέσεις δεκαδικών (4 ερωτήματα)  με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2=8,736 

p=0,003 Β Α 
Ομάδα 

244 8 252 
Α΄ Λυκείου 

96,8% 3,2% 100,0% 
236 25 261 Τά

ξη
 

Β  ́Λυκείου 
90,4% 9,6% 100,0% 

480 33 513 
Σύνολο 

93,6% 6,4% 100% 
 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Α΄ με τη Β΄ Λυκείου διαφέρουν σε όλες τις υποπεριοχές 
των προσεγγιστικών υπολογισμών και συνολικά στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς.  
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ε) Σύγκριση Β΄ Λυκείου με φοιτητές  
 
Πίνακας 58: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Β΄ Λυκείου και των φοιτητών στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς με εφαρμογή x2 

 
Ομάδα x2 =11,124 

p=0,001 Β Α65 
Ομάδα 

236 25 261 
Β  ́Λυκείου 

90,4% 9,6% 100,0% 
195 49 244 Τά

ξη
 

Φοιτητές 
79,9% 20,1% 100,0% 

431 74 505 
Σύνολο 

85,3% 14,7% 100% 
 
Πίνακας 59: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Β΄ Λυκείου και των φοιτητών στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς  με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2 =11,265 
p=0,001 Β Α66 

Σύνολο 

228 33 261 
Β  ́Λυκείου 

87,4% 12,6% 100,0% 
185 59 244 Τά

ξη
 

Φοιτητές 
75,8% 24,2% 100,0% 

413 92 505 
Σύνολο 

81,8% 18,2% 100% 
 
Πίνακας 60: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Β΄ Λυκείου και των φοιτητών στους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων  με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2=13,327 
p<0,001 Β Α 

Ομάδα 

193 68 261 
Β  ́Λυκείου 

73,9% 26,1% 100,0% 
143 101 244 Τά

ξη
 

Φοιτητές 
58,6% 41,4% 100,0% 

336 169 505 
Σύνολο 

66,5% 33,5% 100,0% 
                                                
65 Στην ομάδα Α ανήκουν οι μαθητές που έχουν 14-18 επιτυχίες στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, 
ενώ στην ομάδα Β ανήκουν οι μαθητές που έχουν λιγότερες από 14 επιτυχίες στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς. 
66 Στην ομάδα Α ανήκουν οι μαθητές που έχουν 12-16 επιτυχίες στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. 
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Πίνακας 61: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Β΄ Λυκείου και των φοιτητών στους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών  με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2=5,004 
p=0,025 Β Α 

Ομάδα 

215 46 261 
Β  ́Λυκείου 

82,4% 17,6% 100,0% 
181 63 244 Τά

ξη
 

Φοιτητές 
74,2% 25,8% 100,0% 

396 109 505 
Σύνολο 

78,4% 21,4% 100% 
 
Πίνακας 62: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Β΄ Λυκείου και των φοιτητών στις 
προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων  με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2=4,602 
p=0,032 Β Α 

Ομάδα 

178 83 261 
Β  ́Λυκείου 

68,2% 31,8% 100,0% 
144 100 244 Τά

ξη
 

Φοιτητές 
59,0% 41,0% 100,0% 

322 183 505 
Σύνολο 

63,8% 36,2% 100% 
 
Πίνακας 63: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Β΄ Λυκείου και των φοιτητών στις 
προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών (2 ερωτήματα)  με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2=7,414 
p=0,006 Β Α 

Ομάδα 

165 96 261 
Β  ́Λυκείου 

63,2% 36,8% 100,0% 
125 119 244 Τά

ξη
 

Φοιτητές 
51,2% 48,8% 100,0% 

290 215 505 
Σύνολο 

57,4% 42,6% 100% 
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Πίνακας 64: Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών Β΄ Λυκείου και των φοιτητών στις 
προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών (4 ερωτήματα)  με εφαρμογή x2  
 

Ομάδα x2=13,215 
p<0,001 Β Α 

Ομάδα 

235 26 261 
Β  ́Λυκείου 

90% 10% 100,0% 
191 53 505 Τά

ξη
 

Φοιτητές 
78,3% 21,7% 100,0% 

426 79 496 
Σύνολο 

84,4% 15,6% 100% 
 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η Β  ́ Λυκείου με τους φοιτητές διαφέρουν σε όλες τις 
υποπεριοχές των προσεγγιστικών υπολογισμών και συνολικά στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς.  

Τα συμπεράσματα επομένως είναι όμοια με αυτά που προέκυψαν από την εφαρμογή 
του t-test (βλ. πίνακα 34). 

Συνολικά επομένως στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς μπορούμε να κάνουμε τις 
ακόλουθες παρατηρήσεις: 

 Η επίδοση των μαθητών μέχρι και την Α΄ Λυκείου εμφανίζεται σχεδόν σταθερή. Στη 
Β΄ Λυκείου υπάρχει σημαντικά καλύτερη επίδοση και στους φοιτητές ακόμα καλύτερη. Η 
βελτίωση στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς φαίνεται να έπεται της βελτίωσης στους 
ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 και μΖ. Έτσι, φαίνεται ότι οι μαθητές πρέπει πρώτα να κατακτήσουν καλά 
την προαπαιτούμενη γνώση που είναι η ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών 
με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ, να τη 
χρησιμοποιήσουν και στη συνέχεια να μπορούν να εκτελούν προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
που αποτελεί πιο σύνθετη δραστηριότητα.  

 Η μόνη περιοχή στην οποία η Α  ́ Λυκείου έχει σημαντικά καλύτερη επίδοση σε 
σχέση με την Στ  ́Δημοτικού είναι οι προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων. Αυτό ενδεχομένως 
οφείλεται στο γεγονός ότι στην Α΄ Λυκείου παρατηρείται σημαντική αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας στις ακριβείς διαιρέσεις με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου 
νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μ Ζ+. και φαίνεται ότι κάποιοι μαθητές μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν πλέον με άνεση αυτή την προαπαιτούμενη γνώση ως εργαλείο για την 
πραγματοποίηση προσεγγιστικών διαιρέσεων ακεραίων, ενοποιώντας τις γνώσεις τους με 
τους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων.  

 Η επίδοση μαθητών και φοιτητών είναι ιδιαίτερα χαμηλή, γεγονός που έρχεται σε 
συμφωνία με τα αποτελέσματα ερευνών σε διεθνές επίπεδο (βλ. ενότητα 2.4.5) 

 Καλύτερη επίδοση εμφανίζουν μαθητές και φοιτητές στους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς ακεραίων και έπειτα στις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων. Η 
χαμηλότερη επίδοση υπάρχει στις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών, όπου όλες οι 
ηλικιακές ομάδες εμφανίζουν πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας. Πρόκειται μάλλον για μια 
πολύ δύσκολη περιοχή στην οποία ελάχιστοι μαθητές και φοιτητές μπορούν να επιτυγχάνουν.  
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9.1.3 Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στα διάφορα 
ερωτήματα των προσεγγιστικών υπολογισμών 

 
Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά την επίδοση όλων των ηλικιακών ομάδων σε κάθε 

ερώτημα της περιοχής της εύρεσης της τάξης μεγέθους ή/και προσεγγίσεων μεγαλύτερης 
ακρίβειας.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται συνοπτικά το ποσοστό επιτυχίας κάθε ηλικιακής 
ομάδας σε κάθε ερώτημα της περιοχής αυτής. Με κόκκινο είναι σκιασμένα τα κελιά όπου η 
διαφορά από την αμέσως προηγούμενη ηλικιακή ομάδα δεν είναι στατιστικά σημαντική 
σύμφωνα με την εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου x2, ενώ με σκούρο κόκκινο είναι 
σκιασμένα τα κελιά όπου η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική, αλλά υπέρ της αμέσως 
προηγούμενης ηλικιακής ομάδας.    
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Πίνακας 65: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στα διάφορα ερωτήματα των 
προσεγγιστικών υπολογισμών 

 

 
Παρατηρούμε ότι σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα της περιοχής αυτής δεν διαφέρουν με 

στατιστικά σημαντική διαφορά η Ε  ́ με την Στ  ́ Δημοτικού , ενώ στη μεγάλη πλειοψηφία 
ερωτημάτων δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά η Στ  ́ Δημοτικού με την Α΄ 
Λυκείου. Αξιόλογη αύξηση των ποσοστών επιτυχίας εμφανίζεται στη Β  ́ Λυκείου όπου 
σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα διαφέρει με στατιστικά σημαντική διαφορά από την Α΄ 
Λυκείου, ενώ μικρή αύξηση των ποσοστών επιτυχίας υπάρχει στους φοιτητές, οι οποίοι 
διαφέρουν σε ορισμένα ερωτήματα από τη Β  ́Λυκείου.   
 
 
 
 
 
 

                                                
67 Στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρήθηκε ως σωστή απάντηση η εύρεση τουλάχιστον της σωστής τάξης 
μεγέθους.  

 
Περιοχή 

ερωτημάτων 
Ερώτημα Ποσοστό επιτυχίας 

  Ε΄  Στ΄  Α΄ Λυκείου Β΄ Λυκείου Φοιτητές 
57·83 48,7% 51,4% 53,2% 69% 78,3% 

3745·5321 15,1% 17,3% 21% 42,5% 44,7% 
289·574 19,7% 22,2% 29% 43,7% 54,9% 

9,24·0,27 22,4% 17,9% 17,1% 29,5% 39,3% 
0,092·0,035 16,8% 17,3% 8,1% 18,4% 23,8% 
17531:423 15,8% 13,4% 26,6% 44,4% 48,8% 

6143:28 24,7% 25,2% 29,8% 41% 54,1% 
4,37:235 9,5% 11,6% 16,3% 23,8% 36,5% 

0,035:48,32 19,1% 19,8% 20,6% 23% 33,2% 
62·73 43,4% 53,2% 49,6% 65,1% 69,7% 

4832·876 32,2% 34% 31,3% 42,5% 56,6% 
2181·1485 26% 32,8% 37,7% 46,7% 57% 
8,32·0,26 28,3% 28% 32,9% 45,6% 49,2% 

0,45·0,071 8,2% 12,8% 21,8% 32,2% 35,7% 
67952:317 15,1% 21% 31% 46% 48% 
26472:43 15,1% 18,5% 31,3% 39,5% 49,6% 
3,4:512   17,1% 29,9% 32,8% 

Εύρεση της 
τάξης μεγέθους 
ή προσεγγίσεων 

μεγαλύτερης 
ακρίβειας67 

0,26:17,12   10,7% 25,3% 35,2% 
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i) Πολλαπλασιασμοί ακεραίων 
 
Εύρεση της σωστής τάξης μεγέθους (ερωτήματα πολλαπλής επιλογής) 
 
57·83 
 
Πίνακας 66: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος του 
πολλαπλασιασμού 57·83 
 

57·83 x2=73,168 
p<0,001 069 1 

Σύνολο 

156 148 304 
Ε  ́Δημοτικού 

51,3% 48,7% 100,0% 
160 169 329 

Στ  ́Δημοτικού 
48,6% 51,4% 100,0% 

118 134 252 
Α΄ Λυκείου 

46,8% 53,2% 100,0% 
81 180 261 

Β  ́Λυκείου 
31% 69% 100,0% 
53 191 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
21,7% 78,3% 100,0% 

568 822 1390 
Σύνολο 

40,9% 59,1% 100% 
 
Πίνακας 67: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού 57·83 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,455 0,5 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 0,187 0,666 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 1,112 0,292 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 13,464 <0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 5,611 0,018 
 
Στον πρώτο πολλαπλασιασμό ακεραίων που είναι και ο απλούστερος καθώς πρόκειται 

για πολλαπλασιασμό διψήφιου επί διψήφιο παρατηρούμε μια πολύ μικρή, μη στατιστικά 
σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ  ́Δημοτικού και στην Α  ́Λυκείου, πολύ 
μεγάλη αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στη Β΄ Λυκείου και μεγάλη αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας στους φοιτητές. 

                                                
68  Η εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου x2 αφορά στη σύγκριση όλων των ηλικιακών ομάδων 
μεταξύ τους.  
69 Το 0 αντιστοιχεί στην αποτυχία και το 1 στην επιτυχία.  
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3745·5321 
 
Πίνακας 68: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος του 
πολλαπλασιασμού 3745·5321 
 

3745·5321 x2=109,227 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

258 46 304 
Ε  ́Δημοτικού 

84,9% 15,1% 100,0% 
272 57 329 

Στ  ́Δημοτικού 
82,7% 17,3% 100,0% 

199 53 252 
Α΄ Λυκείου 

79% 21% 100,0% 
150 111 261 

Β  ́Λυκείου 
57,5% 42,5% 100,0% 

137 107 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
56,1% 43,9% 100,0% 
1016 374 1390 

Σύνολο 
73,1% 26,9% 100% 

 
Πίνακας 69: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού 3745·5321 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,588 0,455 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 1,277 0,25 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 3,277 0,07 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 27,242 <0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 0,9 0,764 
 

Στο δεύτερο πολλαπλασιασμό ακεραίων που αφορά στην εύρεση της σωστής τάξης 
μεγέθους παρατηρούμε, όπως και προηγουμένως, πολύ μικρή, μη στατιστικά σημαντική 
αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ  ́Δημοτικού και στην Α  ́Λυκείου και πολύ μεγάλη 
αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στη Β  ́ Λυκείου. 

Η διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο πολλαπλασιασμό είναι ότι η αύξηση του 
ποσοστού επιτυχίας στους φοιτητές είναι πολύ μικρή και μη στατιστικά σημαντική. 
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Πίνακας 70: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος του 
πολλαπλασιασμού 289·574 
 

289·574 x2=110,416 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

244 60 304 
Ε  ́Δημοτικού 

80,3% 19,7% 100,0% 
256 73 329 

Στ  ́Δημοτικού 
77,8% 22,2% 100,0% 

179 73 252 
Α΄ Λυκείου 

71% 29% 100,0% 
147 114 261 

Β  ́Λυκείου 
56,3% 43,7% 100,0% 

110 134 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
45,1% 54,9% 100,0% 

936 454 1390 
Σύνολο 

67,3% 32,7% 100% 
 

Πίνακας 71: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού 289·574 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,572 0,495 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 3,486 0,062 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 6,452 0,011 
Α΄ Λυκείου – Β  ́Λυκείου 11,976 0,001 

Β  ́Λυκείου – Φοιτητές 6,375 0,012 
 
Στον τρίτο πολλαπλασιασμό αυτής της κατηγορίας παρατηρούμε πάλι μια μικρή, μη 

στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στους μαθητές της Στ΄ Δημοτικού. 
Στην Α  ́ Λυκείου, αντίθετα με την προηγούμενη περίπτωση, η αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας είναι στατιστικά σημαντική. Επίσης, στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας παρατηρείται και στη Β  ́Λυκείου, αλλά και στους φοιτητές. 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά επιτυχίας και στους τρεις πολλαπλασιασμούς ακεραίων 
όπου απαιτείται η εύρεση της σωστής τάξης μεγέθους με πολλαπλή επιλογή, παρατηρούμε 
ότι υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στον πολλαπλασιασμό διψήφιου επί διψήφιο, ο οποίος 
ασφαλώς μπορεί να εκτελεστεί και νοερά βρίσκοντας το ακριβές αποτέλεσμα. Στη συνέχεια 
ακολουθούν τα ποσοστά επιτυχίας στον πολλαπλασιασμό τριψήφιου επί τριψήφιο και τέλος 
τα ποσοστά επιτυχίας στον πολλαπλασιασμό πολυψήφιων. Έτσι, φαίνεται να παίζει 
σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ο αριθμός των ψηφίων των όρων του πολλαπλασιασμού. 
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Εύρεση της σωστής τάξης μεγέθους ή προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας (ανοιχτά 
ερωτήματα)  
 

Στα ερωτήματα αυτής της κατηγορίας ως σωστή απάντηση λήφθηκε η εύρεση 
τουλάχιστον της σωστής τάξης μεγέθους.  
 
62·73 
 
Πίνακας 72: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος του 
πολλαπλασιασμού 62·73 
 

62·73 x2=51,877 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

172 132 304 
Ε  ́Δημοτικού 

56,6% 43,4% 100,0% 
154 175 329 

Στ  ́Δημοτικού 
46,8% 53,2% 100,0% 

127 125 252 
Α΄ Λυκείου 

50,4% 49,6% 100,0% 
91 170 261 

Β  ́Λυκείου 
34,9% 65,1% 100,0% 

74 170 244 

Τάξη 

Φοιτητές 
30,3% 69,7% 100,0% 

618 772 1390 
Σύνολο 

44,5% 55,5% 100% 
 

Πίνακας 73: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού 62·73 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 6,039 0,014 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 0,736 0,391 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 2,118 0,146 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 12,655 <0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 1,181 0,277 
 

Στον πρώτο πολλαπλασιασμό ακεραίων παρατηρούμε μια στατιστικά σημαντική 
αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ  ́Δημοτικού, σε αντίθεση με τον πολλαπλασιασμό 
διψήφιου επί διψήφιο (57·83) πολλαπλής επιλογής. Επίσης, όμοια με τους 2 πρώτους 
πολλαπλασιασμούς πολλαπλής επιλογής δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 
της Α  ́Λυκείου σε σχέση με την Στ  ́Δημοτικού Και πάλι στη Β  ́Λυκείου η διαφοροποίηση 
σχέση με την Α΄ Λυκείου είναι στατιστικά σημαντική, σε αλλά στους φοιτητές η 
διαφοροποίηση σε σχέση με τη Β  ́Λυκείου δεν είναι στατιστικά σημαντική.  
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4832·876 
 
Πίνακας 74: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος του 
πολλαπλασιασμού 4832·876 
 

4832·876 x2=48,51 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

206 98 304 
Ε  ́Δημοτικού 

67,8% 32,2% 100,0% 
217 112 329 

Στ  ́Δημοτικού 
66,0% 34,0% 100,0% 

173 79 252 
Α΄ Λυκείου 

68,7% 31,3% 100,0% 
150 111 261 

Β  ́Λυκείου 
57,5% 42,5% 100,0% 

106 138 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
43,4% 56,6% 100,0% 

852 538 1390 
Σύνολο 

61,3% 38,7% 100% 
 
Πίνακας 75: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού 4832·876 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,232 0,63 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 0,469 0,493 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 0,05 0,823 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 6,871 0,009 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 9,629 0,002 
 
Στο δεύτερο πολλαπλασιασμό παρατηρούμε ότι η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας δεν 

είναι στατιστικά σημαντική στην Στ  ́ Δημοτικού και στην Α΄ Λυκείου εμφανίζεται μικρή 
μείωση του ποσοστού επιτυχίας. Στη Β  ́Λυκείου και στους φοιτητές η αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας είναι στατιστικά σημαντική. 
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2181·1485 
 
Πίνακας 76: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος του 
πολλαπλασιασμού 2181·1485 
 

2181·1485 x2=66,735 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

225 79 304 
Ε  ́Δημοτικού 

74,0% 26,0% 100,0% 
221 108 329 

Στ  ́Δημοτικού 
67,2% 32,8% 100,0% 

157 95 252 
Α΄ Λυκείου 

52,3% 37,7% 100,0% 
139 122 261 

Β  ́Λυκείου 
53,3% 46,7% 100,0% 

105 139 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
43,0% 57,0% 100,0% 

847 543 1390 
Σύνολο 

60,9% 39,1% 100% 
 

Πίνακας 77: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού 2181·1485 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 3,551 0,059 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 1,49 0,222 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 8,79 0,003 
Α΄ Λυκείου – Β  ́Λυκείου 4,297 0,038 

Β  ́Λυκείου – Φοιτητές 5,279 0,022 
 

Όμοιες παρατηρήσεις κάνουμε και για τον επόμενο πολλαπλασιασμό. 
Θεωρώντας συνολικά και τους 6 πολλαπλασιασμούς ακεραίων διαπιστώνουμε ότι τα 

ποσοστά επιτυχίας είναι μεγαλύτερα όταν τα ερωτήματα είναι ανοιχτά (με εξαίρεση τον 
πολλαπλασιασμό διψήφιων όρων). Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι στα ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής οι μαθητές και φοιτητές πρέπει α) να βρουν προσεγγιστικά το αποτέλεσμα της 
πράξης και β) να το τοποθετήσουν μέσα στο σωστό διάστημα με άνω και κάτω φράγμα 
δυνάμεις του 10. Στους πολλαπλασιασμούς διψήφιων όρων το ποσοστό επιτυχίας είναι λίγο 
μεγαλύτερο στο ερώτημα πολλαπλής επιλογής, ίσως επειδή πρόκειται για το πρώτο ερώτημα 
της περιοχής αυτής και κάποιοι επιχειρούν να βρουν ακόμα και το ακριβές αποτέλεσμα. 

Επίσης, σημαντικό ρόλο στην επιτυχία φαίνεται να έχει ο αριθμός των ψηφίων των 
όρων του προβλήματος. 
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Γενικά, στην Στ  ́Δημοτικού και στην Α  ́Λυκείου δεν εμφανίζεται καλύτερη επίδοση, 
στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων, ενώ σημαντικά καλύτερη επίδοση 
παρατηρείται στη Β΄ Λυκείου αλλά και στους φοιτητές. Αυτό οφείλεται ενδεχομένως στο 
γεγονός ότι οι μαθητές της Στ  ́Δημοτικού και της Α  ́Λυκείου δεν έχουν κατακτήσει πλήρως 
την προαπαιτούμενη γνώση που είναι οι ακριβείς πολλαπλασιασμοί με θετικές  δυνάμεις του 
10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νϵΝ, 1<ν<100 και μϵΖ+ ώστε να μπορούν να τη 
χρησιμοποιούν για την πραγματοποίηση προσεγγιστικών πολλαπλασιασμών ακεραίων. 

  
Σύμφωνα με την εφαρμογή του t-test στους πολλαπλασιασμούς ακεραίων έχουμε: 
 

Πίνακας 78: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων  
 

F=46,296 
p<0,001 

Μ.Ο. 
(6 ερωτ.) 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ε  ́Δημοτικού 1,85 1,659 Ε  ́Δημοτικού - 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 2,11 1,737 

-1,903 0,057 

Στ  ́Δημοτικού 2,11 1,737 Στ  ́Δημοτικού - 
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 2,22 1,72 

-0,752 0,452 

Α΄ Λυκείου 2,22 1,72 Α΄ Λυκείου - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 3,1 1,9 

-5,529 <0,001 

Β  ́Λυκείου 3,1 1,9 Β  ́Λυκείου -
Φοιτητές Φοιτητές 3,6 1,931 

-2,99 0,003 
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ii) Πολλαπλασιασμοί δεκαδικών 
 
Εύρεση της σωστής τάξης μεγέθους (ερωτήματα πολλαπλής επιλογής) 
 
9,24·0,27 
 
Πίνακας 79: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος του 
πολλαπλασιασμού 9,24·0,27 
 

9,24·0,27 x2=48,29 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

236 68 304 
Ε  ́Δημοτικού 

77,6% 22,4% 100,0% 
270 59 329 

Στ  ́Δημοτικού 
82,1% 17,9% 100,0% 

209 43 252 
Α΄ Λυκείου 

82,9% 17,1% 100,0% 
184 77 261 

Β  ́Λυκείου 
70,5% 29,5% 100,0% 

148 96 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
60,7% 39,3% 100,0% 
1047 343 1390 

Σύνολο 
75,3% 24,7% 100% 

 
Πίνακας 80: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού 9,24·0,27 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 1,938 0,164 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 0,075 0,785 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 2,427 0,119 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 11,069 0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 5,424 0,02 
 
Στον πρώτο πολλαπλασιασμό δεκαδικών παρατηρούμε μείωση του ποσοστού επιτυχίας 

στην Στ  ́ Δημοτικού και στην Α  ́ Λυκείου, μη στατιστικά σημαντική. Μεγάλη αύξηση του 
ποσοστού επιτυχίας παρατηρείται στη Β  ́Λυκείου, αλλά και στους φοιτητές.  
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0,092·0,035 
 
Πίνακας 81: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος του 
πολλαπλασιασμού 0,092·0,035 
 

0,092·0,035 x2=20,555 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

253 51 304 
Ε  ́Δημοτικού 

83,2% 16,8% 100,0% 
272 57 329 

Στ  ́Δημοτικού 
82,7% 17,3% 100,0% 

230 22 252 
Α΄ Λυκείου 

91,3% 8,7% 100,0% 
213 48 261 

Β  ́Λυκείου 
81,6% 18,4% 100,0% 

186 58 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
76,2% 23,8% 100,0% 
1194 236 1390 

Σύνολο 
83% 17% 100% 

 
Πίνακας 82: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού 0,092·0,035 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,034 0,854 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 8,973 0,003 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 7,821 0,005 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 10,155 0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 2,201 0,138 
 
Στο δεύτερο πολλαπλασιασμό δεκαδικών παρατηρούμε πολύ μικρή αύξηση του 

ποσοστού επιτυχίας στην Στ΄ Δημοτικού, μη στατιστικά σημαντική, αλλά και πάλι πτώση του 
ποσοστού επιτυχίας στην Α΄ Λυκείου, η οποία είναι στατιστικά σημαντική. Στη συνέχεια 
εμφανίζεται στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στη Β΄ Λυκείου σε σχέση 
με την Α  ́ Λυκείου, αλλά το ποσοστό επιτυχίας είναι περίπου όμοιο με την Ε  ́ και Στ΄ 
Δημοτικού. Κατόπιν, έχουμε μικρή αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στους φοιτητές, μη 
στατιστικά σημαντική σε σχέση με την Στ  ́  Δημοτικού (x2=3,628, p=0,057) αλλά και με τη 
Β  ́Λυκείου (βλ. πίνακα 82). Σ’ αυτό το ερώτημα τα ποσοστά επιτυχίας για όλες τις ηλικιακές 
ομάδες είναι χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο, γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται 
στο είδος των αριθμητικών δεδομένων, αφού πρόκειται για δεκαδικούς μικρότερους της 
μονάδας με ανώτερη τάξη τα εκατοστά, ενώ στην προηγούμενη περίπτωση ο πρώτος όρος 
είχε ανώτερη τάξη τις μονάδες.  
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Εύρεση της σωστής τάξης μεγέθους ή προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας (ανοιχτά 
ερωτήματα)  
 
8,32·0,26 
 
Πίνακας 83: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος του 
πολλαπλασιασμού 8,32·0,26 
 

8,32·0,26 x2=46,933 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

218 86 304 
Ε  ́Δημοτικού 

71,7% 28,3% 100,0% 
237 92 329 

Στ  ́Δημοτικού 
72,0% 28,0% 100,0% 

169 83 252 
Α΄ Λυκείου 

67,1% 32,9% 100,0% 
142 119 261 

Β  ́Λυκείου 
54,4% 45,6% 100,0% 

124 120 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
50,8% 49,2% 100,0% 

890 500 1390 
Σύνολο 

64% 36% 100% 
 
Πίνακας 84: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος του πολλαπλασιασμού 8,32·0,26 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,008 0,927 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 1,677 0,195 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 1,406 0,236 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 8,605 0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 0,651 0,42 
 
Στο πρώτο ανοιχτό ερώτημα που αφορά σε πολλαπλασιασμό δεκαδικών παρατηρούμε 

σταθερότητα στην Στ΄ Δημοτικού, πολύ μικρή αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Α΄ 
Λυκείου, μεγάλη αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στη Β  ́ Λυκείου και μικρή αύξηση, μη 
στατιστικά σημαντική, του ποσοστού επιτυχίας στους φοιτητές.  
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0,45·0,071 
 
Πίνακας 85: Επίδοση μαθητών και φοιτητών στην εκτίμηση του αποτελέσματος του 
πολλαπλασιασμού 0,45·0,071 
 

0,45·0,071 x2=94,463 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

279 25 304 
Ε  ́Δημοτικού 

91,8% 8,2% 100,0% 
287 42 329 

Στ  ́Δημοτικού 
87,2% 12,8% 100,0% 

197 55 252 
Α΄ Λυκείου 

78,2% 21,8% 100,0% 
177 84 261 

Β  ́Λυκείου 
67,8% 32,2% 100,0% 

157 87 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
64,3% 35,7% 100,0% 
1097 293 1390 

Σύνολο 
78,9% 21,1% 100% 

 
Πίνακας 86: Σύγκριση της επίδοσης μαθητών και φοιτητών στην εκτίμηση του αποτελέσματος 
του πολλαπλασιασμού 0,45·0,071 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 3,445 0,063 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 8,424 0,004 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 20,694 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 6,964 0,008 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 0,679 0,41 
 

Στο δεύτερο ανοιχτό ερώτημα πολλαπλασιασμού δεκαδικών παρατηρούμε πολύ μικρή 
αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ΄ Δημοτικού. Μάλιστα, τα ποσοστά επιτυχίας για την 
Ε  ́και Στ΄ Δημοτικού είναι μικρότερα σε σχέση με το αντίστοιχο ερώτημα του 7ου θέματος 
(βλ. πίνακα 81) το οποίο είναι πολλαπλής επιλογής, σε αντίθεση με ό,τι έχουμε παρατηρήσει 
ως τώρα, τα αυξημένα δηλαδή ποσοστά επιτυχίας στο 8ο θέμα σε σχέση με το 7ο. Αυτό ίσως 
οφείλεται στο γεγονός ότι στο ερώτημα 0,092·0,035 οι όροι έχουν ίδιο αριθμό δεκαδικών 
ψηφίων και το γινόμενο έχει ως ανώτερη τάξη τα χιλιοστά και ορισμένοι μαθητές θεωρούν 
ότι το γινόμενο πρέπει να έχει ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων με καθένα από τους όρους, 
δηλαδή να έχει 3 δεκαδικά ψηφία, οπότε βρίσκουν τυχαία ότι το γινόμενο είναι μεταξύ 0,001 
και 0,01. Στην Α  ́Λυκείου εμφανίζεται σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας, όπως και 
στη Β  ́ Λυκείου, αλλά πολύ μικρή αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στους φοιτητές. Η 
διαφορά λοιπόν σε σχέση με τα προηγούμενα ερωτήματα πολλαπλασιασμού δεκαδικών είναι 
ότι έχουμε σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Α  ́Λυκείου, γεγονός όμως που 
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οφείλεται στα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας στην Ε  ́ και Στ  ́ Δημοτικού σε σχέση με τα 
προηγούμενα ερωτήματα.  

Η εφαρμογή του t-test συνολικά στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών 
δείχνει: 

 
Πίνακας 87: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών  
 

F=25,618 
p<0,001 

Μ.Ο. 
(4 ερωτ.) 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ε  ́Δημοτικού 0,76 0,92 Ε  ́Δημοτικού - 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 0,76 0,97 

-0,044 0,965 

Στ  ́Δημοτικού 0,76 0,97 Στ  ́Δημοτικού - 
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 0,81 0,96 

-0,564 0,573 

Α΄ Λυκείου 0,81 0,96 Α΄ Λυκείου - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 1,26 1,22 

-4,659 <0,001 

Β  ́Λυκείου 1,26 1,22 Β  ́Λυκείου -
Φοιτητές Φοιτητές 1,48 1,33 

-1,958 0,05 

 
Συνολικά στους πολλαπλασιασμούς δεκαδικών παρατηρούμε και πάλι ότι στατιστικά 

σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται στη Β  ́ Λυκείου σε σχέση με την Α  ́ Λυκείου. Η 
διαφορά σε σχέση με τους πολλαπλασιασμούς ακεραίων είναι ότι στους φοιτητές η βελτίωση 
είναι πολύ μικρότερη και οριακά στατιστικά σημαντική σύμφωνα με το t-test.  

Συγκρίνοντας την επίδοση των μαθητών και των φοιτητών στους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς δεκαδικών σε σχέση με την επίδοσή τους στους πολλαπλασιασμούς με 
αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ- 
(βλ. πίνακα 28) παρατηρούμε ότι στην Α  ́Λυκείου οι μαθητές έχουν καλύτερη επίδοση στην 
υποπεριοχή αυτή των ακριβών νοερών υπολογισμών αλλά φαίνεται ότι οι μαθητές δεν 
μπορούν ακόμα να χρησιμοποιήσουν τη γνώση αυτή για την πραγματοποίηση 
προσεγγιστικών πολλαπλασιασμών δεκαδικών, ενώ στη Β  ́Λυκείου αρκετοί είναι οι μαθητές 
που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την προαπαιτούμενη γνώση σε σχέση με τις 
προηγούμενες ηλικιακές ομάδες. 
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iii) Διαιρέσεις ακεραίων 
 
Εύρεση της σωστής τάξης μεγέθους (ερωτήματα πολλαπλής επιλογής)  
 
17531:423 
 
Πίνακας 88: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος της 
διαίρεσης 17531:423 
 

17531:423 x2=143,711 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

256 48 304 
Ε  ́Δημοτικού 

84,2% 15,8% 100,0% 
285 44 329 

Στ  ́Δημοτικού 
86,6% 13,4% 100,0% 

185 67 252 
Α΄ Λυκείου 

73,4% 26,6% 100,0% 
145 116 261 

Β  ́Λυκείου 
55,6% 44,4% 100,0% 

125 119 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
51,2% 48,8% 100,0% 

996 394 1390 
Σύνολο 

71,7% 28,3% 100% 
 
Πίνακας 89: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος της διαίρεσης 17531:423 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,742 0,389 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 16,121 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 9,792 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 17,816 <0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 0,949 0,33 
 

Στην πρώτη διαίρεση ακεραίων, που είναι και η δυσκολότερη (βλ. ενότητα 7.3.1.1), 
παρατηρούμε ότι υπάρχει μικρή πτώση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ  ́Δημοτικού η οποία 
είναι μη στατιστικά σημαντική. Στην Α  ́ Λυκείου υπάρχει μεγάλη αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας, όπως και στη Β  ́ Λυκείου, ενώ στους φοιτητές παρατηρείται μικρή αύξηση του 
ποσοστού επιτυχίας, αλλά μη στατιστικά σημαντική. 
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6143:28 
 
Πίνακας 90: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος της 
διαίρεσης 6143:28 
 

6143:28 x2=74,749 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

229 75 304 
Ε  ́Δημοτικού 

75,3% 24,7% 100% 
246 83 329 

Στ  ́Δημοτικού 
74,8% 25,2% 100% 

177 75 252 
Α΄ Λυκείου 

70,2% 29,8% 100% 
154 107 261 

Β  ́Λυκείου 
59% 41% 100% 
112 132 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
45,9% 54,1% 100% 

918 472 1390 
Σύνολο 

66% 34% 100% 
 

Πίνακας 91: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος της διαίρεσης 6143:28 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,026 0,872 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 1,482 0,224 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 1,813 0,178 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 7,069 0,008 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 8,684 0,003 
 

Στη δεύτερη διαίρεση που είναι και η ευκολότερη (βλ. ενότητα 7.3.1.1) έχουμε  
ασήμαντη αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ  ́Δημοτικού, μικρή αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας στην Α  ́Λυκείου και πολύ μεγάλη αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στη Β  ́Λυκείου 
και στους φοιτητές. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη 
διαίρεση, καθώς αυτή είναι ευκολότερη.  

 
 
 
 
 
 

 



 
239 

Εύρεση της σωστής τάξης μεγέθους ή προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας (ανοιχτά 
ερωτήματα)  
 
67952:317 
 
Πίνακας 92: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος της 
διαίρεσης 67952:317 
 

67952:317 x2=111,525 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

258 46 304 
Ε  ́Δημοτικού 

84,9% 15,1% 100,0% 
260 69 329 

Στ  ́Δημοτικού 
79,0% 21,0% 100,0% 

174 78 252 
Α΄ Λυκείου 

69% 31% 100,0% 
141 120 261 

Β  ́Λυκείου 
54% 46% 100,0% 
127 117 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
52,0% 48,0% 100,0% 

960 430 1390 
Σύνολο 

69,1% 30,9% 100% 
 

Πίνακας 93: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος της διαίρεσης 67952:317 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 3,626 0,057 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 7,52 0,006 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 19,902 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 12,212 <0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 0,197 0,657 
 

Στην πρώτη διαίρεση ακεραίων η οποία αποτελεί ανοιχτό ερώτημα (8ο θέμα) και είναι 
ευκολότερη από την επόμενη (το πρώτο ψηφίο είναι μεγαλύτερο από το πρώτο ψηφίο του 
διαιρέτη), έχουμε και πάλι μη στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην 
Στ  ́ Δημοτικού, μεγάλη αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Α  ́ Λυκείου και στη Β΄ 
Λυκείου και ασήμαντη αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στους φοιτητές. Σε σχέση με τη 
διαίρεση του 7ου θέματος ίδιου τύπου (6143:28) παρατηρούμε ότι στην Ε  ́και Στ  ́Δημοτικού, 
αλλά και στους φοιτητές τα ποσοστά επιτυχίας είναι χαμηλότερα, ενώ στην Α  ́ και Β΄ 
Λυκείου έχουμε ελαφρώς καλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Η απόκλιση σε ορισμένες ηλικιακές 
ομάδες ίσως οφείλεται στο είδος των αριθμητικών δεδομένων, καθώς στη διαίρεση 6143:28 
τόσο η προς τα κάτω στρογγυλοποίηση όσο και η στρογγυλοποίηση με βάση το συνήθη 
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κανόνα οδηγούν σε διαίρεση της οποίας το αποτέλεσμα παράγεται εύκολα με ακρίβεια 
(6000:30), ενώ στη δεύτερη περίπτωση η στρογγυλοποίηση με βάση το συνήθη κανόνα 
οδηγεί σε διαίρεση της οποίας το αποτέλεσμα δεν παράγεται εύκολα με ακρίβεια 
(70000:300).  

 
26742:43 
 
Πίνακας 94: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος της 
διαίρεσης 26742:43 
 

26472:43 x2=109,409 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

258 46 304 
Ε  ́Δημοτικού 

84,9% 15,1% 100,0% 
268 61 329 

Στ  ́Δημοτικού 
81,5% 18,5% 100,0% 

173 79 252 
Α΄ Λυκείου 

68,7% 31,3% 100,0% 
158 103 261 

Β  ́Λυκείου 
60,5% 39,5% 100,0% 

123 121 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
50,4% 49,6% 100,0% 

980 410 1390 
Σύνολο 

70,5% 29,5% 100% 
 
Πίνακας 95: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος της διαίρεσης 26742:43 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 1,308 0,253 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 12,799 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 20,794 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 3,688 0,055 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 5,24 0,022 
 

Στη δεύτερη διαίρεση ακεραίων του 8ου θέματος (ανοιχτό ερώτημα) που είναι και 
δυσκολότερη παρατηρούμε και πάλι μη στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας στην Στ  ́ Δημοτικού και μεγάλη αύξηση στην Α΄ Λυκείου, στη Β  ́ Λυκείου και 
στους φοιτητές.   

Σύμφωνα με την εφαρμογή του t-test στις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων έχουμε: 
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Πίνακας 96: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στις 
προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων  
 

F=61,418 
p<0,001 

Μ.Ο. 
(4 ερωτ.) 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ε  ́Δημοτικού 0,71 0,921 Ε  ́Δημοτικού - 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 0,78 1 

-0,965 0,335 

Στ  ́Δημοτικού 0,78 1 Στ  ́Δημοτικού - 
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 1,19 1,24 

-4,231 <0,001 

Α΄ Λυκείου 1,19 1,24 Α΄ Λυκείου - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 1,71 1,38 

-4,504 <0,001 

Β  ́Λυκείου 1,71 1,38 Β  ́Λυκείου - 
Φοιτητές Φοιτητές 2 1,49 

-2,314 0,021 

 
Έτσι παρατηρούμε ότι συνολικά δεν διαφέρει η Ε  ́με την Στ  ́Δημοτικού, ενώ έχουμε 

καλύτερη επίδοση στην Α΄ Λυκείου, αλλά και στη Β΄ Λυκείου και στους φοιτητές. Η 
διαφορά με βάση ό,τι είχαμε δει μέχρι τώρα είναι ότι στην Α΄ Λυκείου παρατηρείται 
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την Στ  ́ Δημοτικού. Αυτό ενδεχομένως 
οφείλεται στην πολύ καλύτερη επίδοση που εμφανίζουν οι μαθητές της Α΄ Λυκείου στις 
διαιρέσεις με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 
1<ν<100 και μΖ+ σε σχέση με την Στ  ́ Δημοτικού (βλ. πίνακα 30) και ενδεχομένως στο 
γεγονός ότι έχουν ενοποιήσει τις γνώσεις τους ως προς τη χρήση της προαπαιτούμενης 
γνώσης στις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων με τους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς ακεραίων.  
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iv) Διαιρέσεις δεκαδικών 
 
Εύρεση της σωστής τάξης μεγέθους (ερωτήματα πολλαπλής επιλογής)  
 
4,37:235 
 
Πίνακας 97: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος της 
διαίρεσης 4,37:235 
 

4,37:235 x2=84,146 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

275 29 304 
Ε  ́Δημοτικού 

90,5% 9,5% 100,0% 
291 38 329 

Στ  ́Δημοτικού 
88,4% 11,6% 100,0% 

211 41 252 
Α΄ Λυκείου 

83,7% 16,3% 100,0% 
199 62 261 

Β  ́Λυκείου 
76,2% 23,8% 100,0% 

155 89 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
63,5% 36,5% 100,0% 
1131 259 1390 

Σύνολο 
81,4% 18,6% 100% 

 
Πίνακας 98: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος της διαίρεσης 4,37:235 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,675 0,411 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 2,706 0,1 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 5,671 0,017 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 4,476 0,034 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 9,716 0,002 
 

Στην πρώτη διαίρεση δεκαδικών παρατηρούμε μικρή, μη στατιστικά σημαντική 
αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ  ́ Δημοτικού και στην Α  ́ Λυκείου  και μεγάλη 
αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στη Β  ́Λυκείου  και στους φοιτητές.   
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0,035:48,32 
 
Πίνακας 99: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος της 
διαίρεσης 0,035:48,32 
 

0,035:48,32 x2=19,82 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

246 58 304 
Ε  ́Δημοτικού 

80,9% 19,1% 100,0% 
264 65 329 

Στ  ́Δημοτικού 
80,2% 19,8% 100,0% 

200 52 252 
Α΄ Λυκείου 

79,4% 20,6% 100,0% 
201 60 261 

Β  ́Λυκείου 
77% 23% 100,0% 
163 81 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
66,8% 33,2% 100,0% 
1074 316 1390 

Σύνολο 
77,3% 22,7% 100% 

 
Πίνακας 100: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος της διαίρεσης 0,035:48,32 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,046 0,829 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 0,068 0,794 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 0,21 0,647 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 0,416 0,519 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 6,53 0,011 
 

Στη δεύτερη διαίρεση δεκαδικών του 7ου θέματος (πολλαπλής επιλογής) παρατηρούμε 
και πάλι μη στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ  ́Δημοτικού, στην 
Α  ́ Λυκείου, αλλά και στη Β  ́ Λυκείου και έχουμε αύξηση του ποσοστού επιτυχίας 
στατιστικά σημαντική μόνο στους φοιτητές. Τα ποσοστά επιτυχίας σ’ αυτό το ερώτημα είναι 
αρκετά υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη διαίρεση δεκαδικών για την Ε ,́ Στ΄ 
Δημοτικού και την Α  ́ Λυκείου, ενώ έχουμε μικρή πτώση για τη Β  ́ Λυκείου και τους 
φοιτητές. Πιθανόν οι τρεις πρώτες ηλικιακές ομάδες να μπορούν να βρουν ευκολότερα τη 
σωστή τάξη μεγέθους στη δεύτερη διαίρεση σε σχέση με την πρώτη, καθώς δεν αναμένουν 
στην πρώτη περίπτωση η διαίρεση αριθμών μεγαλύτερων της μονάδας να οδηγεί σε πηλίκο 
μικρότερο της μονάδας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση τουλάχιστον ο ένας όρος είναι 
μικρότερος της μονάδας. 

Σύμφωνα με την εφαρμογή του t-test για τις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών 
έχουμε: 
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Πίνακας 101: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στις προσεγγιστικές 
διαιρέσεις δεκαδικών (εύρεση της σωστής τάξης μεγέθους) 
 

F=19,065 
p<0,001 

Μ.Ο. 
(2 ερωτ.) 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ε  ́Δημοτικού 0,29 0,51 Ε  ́Δημοτικού - 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 0,31 0,53 

-0,653 0,514 

Στ  ́Δημοτικού 0,31 0,53 Στ  ́Δημοτικού - 
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 0,37 0,59 

-1,182 0,238 

Α΄ Λυκείου 0,37 0,59 Α΄ Λυκείου - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 0,47 0,67 

1,78 0,079 

Β  ́Λυκείου 0,47 0,67 Β  ́Λυκείου - 
Φοιτητές Φοιτητές 0,7 0,8 

3,491 0,001 

 
Έτσι παρατηρούμε ότι μόνο οι φοιτητές διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά 

σε σχέση με τη Β  ́ Λυκείου.  
 

Εύρεση της σωστής τάξης μεγέθους ή προσεγγίσεων μεγαλύτερης ακρίβειας (ανοιχτά 
ερωτήματα)  
 
3,4:512 
 
Πίνακας 102: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος 
της διαίρεσης 3,4:512 
 

3,4:512 x2=17,984 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

209 43 252 
Α΄ Λυκείου 

82,9% 17,1% 100,0% 
183 78 261 

Β  ́Λυκείου 
70,1% 29,9% 100,0% 

164 80 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
67,2% 32,8% 100,0% 

556 201 757 
Σύνολο 

73,4% 26,6% 100% 
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Πίνακας 103: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος της διαίρεσης 3,4:512 
 

 x2 p 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 11,694 0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 0,494 0,482 
 

Στην πρώτη διαίρεση δεκαδικών που δόθηκε στους μαθητές Α΄, Β  ́Λυκείου και στους 
φοιτητές ως ανοιχτό ερώτημα παρατηρούμε στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας στη Β  ́ Λυκείου και μικρή, μη στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας στους φοιτητές.  

 
0,26:17,12 
 
Πίνακας 104: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του αποτελέσματος 
της διαίρεσης 0,26:17,12 
 

0,26:17,12 x2=41,916 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

225 27 252 
Α΄ Λυκείου 

89,3% 10,7 100,0% 
195 66 261 

Β  ́Λυκείου 
74,4% 25,3% 100,0% 

158 86 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
64,8% 35,2% 100,0% 

578 179 757 
Σύνολο 

76,4% 23,6% 100% 
 
Πίνακας 105: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εκτίμηση του 
αποτελέσματος της διαίρεσης 0,26:17,12 
 

 x2 p 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 18,345 <0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 5,944 0,015 
 

Στη δεύτερη διαίρεση δεκαδικών που δόθηκε στους μαθητές της Α  ́και Β  ́Λυκείου και 
στους φοιτητές ως ανοιχτό ερώτημα παρατηρούμε στατιστικά σημαντική αύξηση του 
ποσοστού επιτυχίας τόσο στη Β  ́ Λυκείου, όσο και στους φοιτητές. Σ’ αυτό το ερώτημα 
παρατηρούμε σημαντική πτώση του ποσοστού επιτυχίας στην Α  ́Λυκείου σε σχέση με την 
αντίστοιχη διαίρεση δεκαδικών πολλαπλής επιλογής, πιθανότατα επειδή πρόκειται για 
ανοιχτό ερώτημα που πολλοί το αφήνουν αναπάντητο (32,5% από την Α΄ Λυκείου το αφήνει 
αναπάντητο σε σχέση με 3,6% των μαθητών της Α΄ Λυκείου που αφήνει αναπάντητο το 
αντίστοιχο ερώτημα πολλαπλής επιλογής, βλ. παράρτημα Β, πίνακα 449).  
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Συνολικά στις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών σύμφωνα με την εφαρμογή του t-
test έχουμε: 

 
Πίνακας 106: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στις 
προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών (εύρεση της σωστής τάξης μεγέθους ή προσεγγίσεων 
μεγαλύτερης ακρίβειας) 
 

F=28,02 
p<0,001 

Μ.Ο. 
(4 ερωτ.) 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Α΄ Λυκείου 0,65 0,84 Α΄ Λυκείου - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 1,02 1,13 

-4,247 <0,001 

Β  ́Λυκείου 1,02 1,13 Β  ́Λυκείου - 
Φοιτητές Φοιτητές 1,38 1,253 

-3,37 0,001 

 
Έτσι, συνολικά για τις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών (4 ερωτήματα που 

δόθηκαν στους μαθητές Α ,́ Β  ́ Λυκείου και στους φοιτητές) παρατηρούμε ότι τόσο η Β΄ 
Λυκείου, όσο και οι φοιτητές διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την 
αμέσως προηγούμενή τους ηλικιακή ομάδα. 
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9.2 Συσχέτιση μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και των 
υπόλοιπων περιοχών του τεστ 
 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η συσχέτιση σύμφωνα με το δείκτη Pearson μεταξύ 
των προσεγγιστικών υπολογισμών και των διάφορων υποπεριοχών τους με τις υπόλοιπες 
περιοχές του τεστ.  

 
Πίνακας 107: Συσχέτιση μεταξύ των διάφορων περιοχών του τεστ με τους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς σε όλες τις ηλικιακές ομάδες  
 

Προσεγγιστικοί υπολογισμοί 
 Ε  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού Α΄ Λυκείου Β  ́Λυκείου Φοιτητές 
 Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p 

Προβλήματα 
προσθετικών δομών 

0,343/<0,001 0,281/<0,001 0,256/<0,001 0,303/<0,001 0,264/<0,001 

Αφαιρέσεις 0,419/<0,001 0,36/<0,001 0,154/<0,015 0,376/<0,001 0,264/<0,001 
Πολλαπλασιασμοί 0,375/<0,001 0,327/<0,001 0,245/<0,001 0,27/<0,001 0,153/<0,001 

Διαιρέσεις 0,387/<0,001 0,423/<0,001 0,317/<0,001 0,503/<0,001 0,436/<0,001 
Ακριβείς νοεροί 0,618/<0,001 0,523/<0,001 0,436/<0,001 0,605/<0,001 0,536/<0,001 
Πολ/μοί με θετικές 

δυνάμεις του 10 
0,482/<0,001 0,39/<0,001 0,275/<0,001 0,418/<0,001 0,323/<0,001 

Πολ/μοί με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

0,388/<0,001 0,375/<0,001 0,345/<0,001 0,473/<0,001 0,45/<0,001 

Διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 

0,54/<0,001 0,473/<0,001 0,394/<0,001 0,475/<0,001 0,41/<0,001 

Διαιρέσεις με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

0,512/<0,001 0,46/<0,001 0,355/<0,001 0,591/<0,001 0,47/<0,001 

Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

0,408/<0,001 0,316/<0,001 0,335/<0,001 0,382/<0,001 0,372/<0,001 

Μέθοδος επίλυσης 
προβλήματος 

αναλόγων ποσών 
0,395/<0,001 0,303/<0,001 0,264/<0,001 0,274/<0,001 0,26/<0,001 

Προβλήματα 
αναλόγων ποσών 

- - 0,435/<0,001 0,495/<0,001 0,529/<0,001 

Μέθοδος επίλυσης 
προβλημάτων 

αναλόγων ποσών 
- - 0,395/<0,001 0,468/<0,001 0,485/<0,001 

 
Παρατηρούμε λοιπόν στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των προσεγγιστικών 

υπολογισμών (16 ερωτήματα) και των διάφορων περιοχών του τεστ σε επίπεδο 
σημαντικότητας μικρότερο του 0,001. Για την Α΄ και Β΄ Λυκείου και για τους φοιτητές 
παρατηρούμε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών (18 
ερωτήματα) και των δύο προβλημάτων αναλόγων ποσών αλλά και της σωστής επιλογής 
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μεθόδου επίλυσης των προβλημάτων αναλόγων ποσών σε επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο 
του 0,001. Η πιο ισχυρή συσχέτιση εμφανίζεται μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών 
και των ακριβών νοερών υπολογισμών με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, 
όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ, γεγονός που είναι αναμενόμενο, καθώς η καλή γνώση της 
περιοχής αυτής αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκτέλεση προσεγγιστικών υπολογισμών με 
στρογγυλοποίηση.  
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Πίνακας 108: Συσχέτιση των διάφορων περιοχών του τεστ με τους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς ακεραίων 
 

Προσεγγιστικοί πολλαπλασιασμοί ακεραίων 
 Ε  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού Α΄ Λυκείου Β  ́Λυκείου Φοιτητές 
 Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p 

Προβλήματα 
προσθετικών δομών 

0,238/<0,001 0,256/<0,001 0,217/0,001 0,274/<0,001 0,234/<0,001 

Αφαιρέσεις 0,363/<0,001 0,201/<0,001 0,161/0,011 0,326/<0,001 0,252/<0,001 
Πολλαπλασιασμοί 0,314/<0,001 0,248/<0,001 0,225/<0,001 0,23/<0,001 0,159/<0,001 

Διαιρέσεις 0,335/<0,001 0,315/<0,001 0,219/<0,001 0,393/<0,001 0,367/<0,001 
Ακριβείς νοεροί 0,499/<0,001 0,449/<0,001 0,354/<0,001 0,527/<0,001 0,518/<0,001 
Πολ/μοί με θετικές 

δυνάμεις του 10 
0,393/<0,001 0,273/<0,001 0,235/<0,001 0,397/<0,001 0,325/<0,001 

Πολ/μοί με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

0,387/<0,001 0,392/<0,001 0,297/<0,001 0,426/<0,001 0,467/<0,001 

Διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 

0,428/<0,001 0,365/<0,001 0,317/<0,001 0,417/<0,001 0,41/<0,001 

Διαιρέσεις με 
αρνητικές 

δυνάμεις του 10 
0,41/<0,001 0,369/<0,001 0,263/<0,001 0,474/<0,001 0,406/<0,001 

Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

0,242/<0,001 0,474/<0,001 0,224/<0,001 0,288/<0,001 0,349/<0,001 

Μέθοδος επίλυσης 
προβλήματος 

αναλόγων ποσών 
0,274/<0,001 0,4/<0,001 0,153/0,015 0,227/<0,001 0,232/<0,001 

Προβλήματα 
αναλόγων ποσών 

- - 0,322/<0,001 0,369/<0,001 0,482/<0,001 

Μέθοδος επίλυσης 
προβλημάτων 

αναλόγων ποσών 
- - 0,265/<0,001 0,392/<0,001 0,439/<0,001 

Προσεγγιστικοί 
πολ/μοί δεκαδικών 

0,289/<0,001 0,38/<0,001 0,309/<0,001 0,43/<0,001 0,635/<0,001 

Προσεγγιστικές 
δ/σεις ακεραίων 

0,289/<0,001 0,184/<0,001 0,41/<0,001 0,49/<0,001 0,607/<0,001 

Προσεγγιστικές 
δ/σεις δεκαδικών 

(2 ερωτήματα) 
0,027/0,64 0,016/0,776 0,061/0,333 0,249/<0,001 0,361/<0,001 

Προσεγγιστικές 
δ/σεις δεκαδικών 

(4 ερωτήματα) 
- - 0,163/0,004 0,371/<0,001 0,494/<0,001 
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Παρατηρούμε στατιστικά σημαντική συσχέτιση σύμφωνα με το δείκτη, pearson r, 
μεταξύ των προσεγγιστικών πολλαπλασιασμών ακεραίων και των διάφορων περιοχών του 
τεστ. Η πιο ισχυρή συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ των προσεγγιστικών πολλαπλασιασμών 
ακεραίων και των ακριβών νοερών υπολογισμών με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του 
τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ. Επίσης, παρατηρείται συσχέτιση στατιστικά 
σημαντική μεταξύ των προσεγγιστικών πολλαπλασιασμών ακεραίων και των προσεγγιστικών 
πολλαπλασιασμών δεκαδικών και των προσεγγιστικών διαιρέσεων ακεραίων. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει συσχέτιση στατιστικά σημαντική με τις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών (2 
ερωτήματα) μέχρι και την Α  ́ Λυκείου, ενώ η συσχέτιση εμφανίζεται στη Β  ́ Λυκείου και 
στους φοιτητές. Λαμβάνοντας υπόψη 4 ερωτήματα για τις προσεγγιστικές διαιρέσεις 
δεκαδικών, παρατηρούμε ότι στην Α  ́ Λυκείου υπάρχει ασθενής συσχέτιση των 
προσεγγιστικών πολλαπλασιασμών ακεραίων με τις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών 
ενώ η συσχέτιση είναι πολύ ισχυρότερη και στατιστικά σημαντική στη Β  ́Λυκείου και στους 
φοιτητές. Πιθανότητα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι και την Α  ́Λυκείου η επίδοση 
των μαθητών στις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών είναι ιδιαίτερα χαμηλή και 
ουσιαστικά πρόκειται για μια γνώση που είναι αποκομμένη από τη γνώση των άλλων 
προσεγγιστικών υπολογισμών και δεν έχει ακόμη συνδεθεί μαζί τους για να γίνει ένα ενιαίο 
σύνολο. Στη Β΄ Λυκείου υπάρχει μικρή αύξηση του ποσοστού της ομάδας των “ικανών” 
αλλά μεγάλη αύξηση του ποσοστού της ομάδας των “μέτριων” ως προς την επιτυχία στις 
προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών (βλ. πίνακα 33).  
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Πίνακας 109: Συσχέτιση των διάφορων περιοχών του τεστ με τους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς δεκαδικών 
 

Προσεγγιστικοί πολλαπλασιασμοί δεκαδικών 
 Ε  ́ Στ  ́ Α΄ Λυκείου Β  ́Λυκείου Φοιτητές 
 Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p 

Προβλήματα 
προσθετικών δομών 

0,235/<0,001 0,218/<0,001 0,173/0,006 0,14/0,024 0,191/<0,001 

Αφαιρέσεις 0,257/<0,001 0,305/<0,001 0,036/0,575 0,217/<0,001 0,19/<0,001 
Πολλαπλασιασμοί 0,236/<0,001 0,24/<0,001 0,13/0,004 0,149/0,016 0,069/0,284 

Διαιρέσεις 0,194/<0,001 0,307/<0,001 0,188/0,003 0,312/<0,001 0,271/<0,001 
Ακριβείς νοεροί 0,397/<0,001 0,364/<0,001 0,249/<0,001 0,345/<0,001 0,414/<0,001 

Πολ/μοί με θετικές 
δυνάμεις του 10 

0,259/<0,001 0,24/<0,001 0,137/0,029 0,205/<0,001 0,253/<0,001 

Πολ/μοί με 
αρνητικές 

δυνάμεις του 10 
0,26/<0,001 0,267/<0,001 0,138/0,029 0,246/<0,001 0,335/<0,001 

Διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 

0,384/<0,001 0,338/<0,001 0,272/<0,001 0,275/<0,001 0,264/<0,001 

Διαιρέσεις με 
αρνητικές 

δυνάμεις του 10 
0,352/<0,001 0,338/<0,001 0,23/<0,001 0,378/<0,001 0,411/<0,001 

Πρόβλημα 
αναλόγων ποσών 

0,215/<0,001 0,258/<0,001 0,168/0,007 0,302/<0,001 0,283/<0,001 

Μέθοδος επίλυσης 
προβλήματος 

αναλόγων ποσών 
0,26/<0,001 0,233/<0,001 0,123/0,05 0,171/0,006 0,165/0,01 

Προβλήματα 
αναλόγων ποσών 

- - 0,238/<0,001 0,391/<0,001 0,402/<0,001 

Μέθοδος επίλυσης 
προβλημάτων 

αναλόγων ποσών 
- - 0,212/<0,001 0,263/<0,001 0,338/<0,001 

Προσεγγιστικοί 
πολ/μοί ακεραίων 

0,289/<0,001 0,38/<0,001 0,309/<0,001 0,43/<0,001 0,635/<0,001 

Προσεγγιστικές 
δ/σεις ακεραίων 

0,339/<0,001 0,405/<0,001 0,409/<0,001 0,474/<0,001 0,6/<0,001 

Προσεγγιστικές  
δ/σεις δεκαδικών 

(2 ερωτήματα) 
0,135/0,018 0,136/0,014 0,077/0,223 0,276/<0,001 0,531/<0,001 

Προσεγγιστικές 
δ/σεις δεκαδικών 

(4 ερωτήματα) 
- - 0,218/<0,001 0,488/<0,001 0,671/<0,001 
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Η συσχέτιση των προσεγγιστικών πολλαπλασιασμών δεκαδικών με τα προβλήματα 
προσθετικών δομών είναι στατιστικά σημαντική, ωστόσο στην Α  ́και Β  ́Λυκείου και στους 
φοιτητές είναι ασθενής. Επίσης, δεν υπάρχει συσχέτιση στην Α  ́ Λυκείου με τη γραπτή 
εκτέλεση αφαιρέσεων, όπως και με τις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών (2 ερωτήματα). 
Γενικά, παρατηρούμε ότι στην Α΄ Λυκείου οι συσχετίσεις είναι ασθενέστερες σε σχέση με τις 
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει επειδή στις υπόλοιπες περιοχές του 
τεστ έχουμε καλύτερη επίδοση, έστω και μη στατιστικά σημαντική σε κάποιες περιοχές, ενώ 
στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών δεν παρατηρείται καλύτερη επίδοση 
σε σχέση με την Στ  ́Δημοτικού. 
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Πίνακας 110: Συσχέτιση των διάφορων περιοχών του τεστ με τις προσεγγιστικές διαιρέσεις 
ακεραίων 
 

Προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων 
 Ε  ́ Στ  ́ Α΄ Λυκείου Β  ́Λυκείου Φοιτητές 
 Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p 

Προβλήματα 
προσθετικών 

δομών 
0,26/<0,001 0,166/0,003 0,24/<0,001 0,287/<0,001 0,3/<0,001 

Αφαιρέσεις 0,323/<0,001 0,113/0,041 0,144/0,022 0,342/<0,001 0,242/<0,001 
Πολλαπλασιασμοί 0,208/<0,001 0,138/0,012 0,23/<0,001 0,272/<0,001 0,161/<0,001 

Διαιρέσεις 0,232/<0,001 0,302/<0,001 0,32/<0,001 0,44/<0,001 0,45/<0,001 
Ακριβείς νοεροί 0,413/<0,001 0,257/<0,001 0,365/<0,001 0,572/<0,001 0,407/<0,001 

Πολ/μοί με θετικές 
δυνάμεις του 10 

0,275/<0,001 0,189/<0,001 0,254/<0,001 0,41/<0,001 0,236/<0,001 

Πολ/μοί με 
αρνητικές 

δυνάμεις του 10 
0,228/<0,001 0,128/<0,001 0,293/<0,001 0,457/<0,001 0,315/<0,001 

Διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 

0,381/<0,001 0,258/<0,001 0,316/<0,001 0,443/<0,001 0,361/<0,001 

Διαιρέσεις με 
αρνητικές 

δυνάμεις του 10 
0,408/<0,001 0,252/<0,001 0,286/<0,001 0,543/<0,001 0,346/<0,001 

Πρόβλημα 
αναλόγων ποσών 

0,288/<0,001 0,207/<0,001 0,354/<0,001 0,321/<0,001 0,315/<0,001 

Μέθοδος επίλυσης 
προβλήματος 

αναλόγων ποσών 
0,315/<0,001 0,169/0,002 0,349/<0,001 0,252/<0,001 0,243/<0,001 

Προβλήματα 
αναλόγων ποσών 

- - 0,406/<0,001 0,436/<0,001 0,444/<0,001 

Μέθοδος επίλυσης 
προβλημάτων 

αναλόγων ποσών 
- - 0,428/<0,001 0,435/<0,001 0,453/<0,001 

Προσεγγιστικοί 
πολ/μοί ακεραίων 

0,645/<0,001 0,184/0,001 0,41/<0,001 0,49/<0,001 0,607/<0,001 

Προσεγγιστικοί 
πολ/μοί δεκαδικών 

0,289/<0,001 0,405/<0,001 0,409/<0,001 0,474/<0,001 0,6/<0,001 

Προσεγγιστικές 
δ/σεις δεκαδικών 

(2 ερωτήματα) 
0,053/0,36 0,136/0,013 0,095/0,132 0,28/<0,001 0,45/<0,001 

Προσεγγιστικές 
δ/σεις δεκαδικών 

(4 ερωτήματα) 
- - 0,283/<0,001 0,499/<0,001 0,578/<0,001 
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Παρατηρούμε, όμοια με τους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων, 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με όλες τις περιοχές του τεστ, εκτός από τις προσεγγιστικές 
διαιρέσεις δεκαδικών για την Ε΄ τάξη και για την Α΄ Λυκείου, ενώ η συσχέτιση στην Στ΄ 
τάξη είναι στατιστικά σημαντική αλλά πολύ ασθενής. Και πάλι η ισχυρότερη συσχέτιση 
εμφανίζεται με τους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του 
τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ.   
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Πίνακας 111: Συσχέτιση των διάφορων περιοχών του τεστ με τις προσεγγιστικές διαιρέσεις 
δεκαδικών 
 

Προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών (2 ερωτήματα) 
 Ε  ́ Στ  ́ Α΄ Λυκείου Β  ́Λυκείου Φοιτητές 
 Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p 

Προβλήματα 
προσθετικών 

δομών 
0,015/0,791 0,029/0,6 -0.055/0,387 0,141/0,023 0,094/0,145 

Αφαιρέσεις -0,039/0,498 -0,007/0,894 0,105/0,097 0,164/0,008 0,126/0,05 
Πολλαπλασιασμοί 0,075/0,192 0,046/0,405 0,042/0,504 0,087/0,163 0,083/0,195 

Διαιρέσεις 0,014/0,804 0,06/0,275 0,07/0,267 0,339/<0,001 0,205/<0,001 
Ακριβείς νοεροί 0,078/0,177 0,051/0,36 0,118/0,062 0,225/<0,001 0,304/<0,001 
Πολ/μοί με θετικές 

δυνάμεις του 10 
0,001/0,985 0,031/0,581 0,024/0,708 0,092/0,138 0,196/0,002 

Πολ/μοί με 
αρνητικές 

δυνάμεις του 10 
0,154/0,007 0,025/0,646 0,129/0,041 0,156/0,012 0,213/<0,001 

Διαιρέσεις με  
θετικές δυνάμεις 

του 10 
0,015/0,799 0,054/0,33 0,063/0,318 0,17/0,006 0,224/<0,001 

Διαιρέσεις με 
αρνητικές 

δυνάμεις του 10 
0,132/0,022 0,054/0,327 0,149/0,018 0,29/<0,001 0,301/<0,001 

Πρόβλημα 
αναλόγων ποσών 

0,169/0,003 0,057/0,299 0,111/0,078 0,197/0,001 0,165/0,01 

Μέθοδος 
προβλήματος 

αναλόγων ποσών 
0,036/0,053 -0,002/0,964 0,028/0,66 0,122/0,049 0,169/0,063 

Προβλήματα 
αναλόγων ποσών 

- - 0,14/0,026 0,222/<0,001 0,309/<0,001 

Μέθοδος 
προβλημάτων 

αναλόγων ποσών 
- - 0,085/0,18 0,239/<0,001 0,283/<0,001 

Προσεγγιστικοί 
πολ/μοί ακεραίων 

0,027/0,64 0,016/0,776 0,061/0,333 0,249/<0,001 0,361/<0,001 

Προσεγγιστικοί 
πολ/μοί δεκαδικών 

0,135/0,018 0,136/0,014 0,077/0,223 0,276/<0,001 0,531/<0,001 

Προσεγγιστικές 
δ/σεις ακεραίων 

0,053/0,36 0,136/0,013 0,095/0,132 0,28/<0,001 0,45/<0,001 

 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα οι προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών (2 

ερωτήματα) σχετίζονται ασθενώς στην Ε  ́ Δημοτικού με πολλαπλασιασμούς με αρνητικές 
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δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ-, με το 
πρόβλημα αναλόγων ποσών και με τους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών. 
Στην Στ  ́ Δημοτικού σχετίζονται ασθενώς με τους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς 
δεκαδικών και με τις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων. Στην Α  ́ Λυκείου σχετίζονται 
ασθενώς με τους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς και ειδικότερα με τους πολλαπλασιασμούς 
και τις διαιρέσεις με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 και μΖ-, καθώς και με τα προβλήματα αναλόγων ποσών. Στη Β  ́Λυκείου 
οι συσχετίσεις γίνονται ισχυρότερες και περισσότερες. Έτσι έχουμε συσχέτιση με όλες τις 
περιοχές, εκτός από τη γραπτή εκτέλεση πολλαπλασιασμών και τους πολλαπλασιασμούς με 
θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+. 
Στους φοιτητές έχουμε συσχέτιση με όλες τις περιοχές εκτός από τα προβλήματα 
προσθετικών δομών, τη γραπτή εκτέλεση πολλαπλασιασμών και την εφαρμογή της σωστής 
μεθόδου επίλυσης του προβλήματος αναλόγων ποσών. Όσο λοιπόν ανεβαίνουμε ηλικιακή 
ομάδα οι συσχετίσεις αυξάνονται σε αριθμό και γίνονται ισχυρότερες. Έτσι, μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι ουσιαστικά στη Β  ́ Λυκείου οι προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών 
αρχίζουν και ενοποιούνται ως γνώση με τις υπόλοιπες περιοχές των ακριβών νοερών 
υπολογισμών. 
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Πίνακας 112: Συσχέτιση των διάφορων περιοχών του τεστ με τις προσεγγιστικές διαιρέσεις 
δεκαδικών  
 

Προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών (4 ερωτήματα)  
 Pearson r/p Pearson r/p Pearson r/p 
 Α΄ Λυκείου Β  ́Λυκείου Φοιτητές 

Προβλήματα 
προσθετικών δομών 

0,036/0,57 0,176/0,004 0,137/0,003 

Αφαιρέσεις 0,164/0,009 0,21/0,001 0,18/0,005 
Πολλαπλασιασμοί 0,089/0,157 0,195/0,002 0,108/0,091 

Διαιρέσεις   0,189/0,003 0,398/<0,001 0,357/0,001 
Ακριβείς νοεροί 0,226/<0,001 0,427/<0,001 0,428/0,001 
Πολ/μοί με θετικές 

δυνάμεις του 10 
0,033/0,602 0,252/<0,001 0,241/0,001 

Πολ/μοί με αρνητικές  
δυνάμεις του 10 

0,198/0,002 0,321/<0,001 0,351/0,001 

Διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 

0,202/<0,001 0,341/<0,001 0,303/0,001 

Διαιρέσεις με 
αρνητικές  

δυνάμεις του 10 
0,262/<0,001 0,454/<0,001 0,41/0,001 

Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

0,249/<0,001 0,264/<0,001 0,276/0,001 

Μέθοδος 0,149/0,018 0,201/0,001 0,221/0,001 
Προβλήματα 

αναλόγων ποσών 
0,265/<0,001 0,333/<0,001 0,419/0,001 

Μέθοδος 
προβλημάτων 

αναλόγων ποσών 
0,23/<0,001 0,301/<0,001 0,379/0,001 

Προσεγγιστικοί 
πολ/μοί ακεραίων 

0,171/0,006 0,371/<0,001 0,494/0,001 

Προσεγγιστικοί 
πολ/μοί δεκαδικών 

0,218/<0,001 0,488/<0,001 0,671/0,001 

Προσεγγιστικές δ/σεις 
ακεραίων 

0,283/<0,001 0,499/<0,001 0,578/0,001 

 
Ομοίως παρατηρούμε στη Β  ́ Λυκείου και στους φοιτητές οι συσχετίσεις των 

προσεγγιστικών διαιρέσεων δεκαδικών (4 ερωτήματα) με τις υπόλοιπες περιοχές γίνονται 
ισχυρότερες. Ωστόσο, με τα προβλήματα προσθετικών δομών, τις αφαιρέσεις και τους 
πολλαπλασιασμούς, οι συσχετίσεις είναι πολύ ασθενείς, αλλά στατιστικά σημαντικές. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά οι συσχετίσεις των προσεγγιστικών 
υπολογισμών και των διάφορων υποπεριοχών με τις υπόλοιπες περιοχές του τεστ.  
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Πίνακας 113: Συσχέτιση μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και των υπόλοιπων 
περιοχών του τεστ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Προσ. 
υπολογισμοί 

Προσ. πολ/μοί 
ακεραίων 

Πρ. πολ/μοί 
δεκαδικών 

Προσ. δ/σεις 
ακεραίων 

Προσ. δ/σεις 
δεκαδικών 
(2 ερωτ.) 

Προσ. δ/σεις 
δεκαδικών 
(4 ερωτ.) 

Ε΄ 
Συσχέτιση με 

όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση με 
όλες τις 

περιοχές εκτός 
από τις πρ. 

δ/σεις 
δεκαδικών 

Συσχέτιση με 
όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση με 
όλες τις 

περιοχές εκτός 
από τις πρ. 

δ/σεις 
δεκαδικών 

Συσχέτιση μόνο 
με πρ. πολ/μούς 

δεκαδικών, 
πολ/μούς με 

αρν. δυν. του 10 
και πρόβλημα 

αναλόγων 
ποσών 

 

Στ΄ 
Συσχέτιση με 

όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση με 
όλες τις 

περιοχές εκτός 
από πρ. δ/σεις 

δεκαδικών 

Συσχέτιση με 
όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση με 
όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση μόνο 
με πρ. πολ/μούς 
δεκαδικών και 

πρ. δ/σεις 
ακεραίων 

 

Α΄ 
Συσχέτιση με 

όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση με 
όλες τις 

περιοχές εκτός 
προσ. δ/σεις 
δεκαδικών 

(2 ερωτήματα) 

Συσχέτιση με 
όλες τις 

περιοχές εκτός 
αφαιρέσεις 
και προσ. 

δ/σεις 
δεκαδικών 

(2 ερωτήματα) 

Συσχέτιση με 
όλες τις 

περιοχές εκτός 
προσ. δ/σεις 
δεκαδικών 

(2 ερωτήματα) 

Συσχέτιση μόνο 
με ακριβείς 
νοερούς και 
πολ/μούς και 

δ/σεις με 
αρνητικές 

δυνάμεις του 10 
και πρόβλημα 
αναλ. ποσών 

Συσχέτιση με    
όλες τις περιοχές 
εκτός πρ. προσθ. 
δομών, πολ/μούς 
και πολ/μούς   με 

θετικές 
δυνάμεις του 10 

Β΄ 
Συσχέτιση με 

όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση με 
όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση με 
όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση με 
όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση με 
όλες τις 

περιοχές εκτός 
πολ/μούς, 
πολ/μούς 
με θετικές 

δυνάμεις του 10 

Συσχέτιση με 
όλες τις 

περιοχές εκτός 
πολ/μούς 

Φοιτητές 
Συσχέτιση με 

όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση με 
όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση με 
όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση με 
όλες τις 
περιοχές 

Συσχέτιση με 
όλες τις 

περιοχές εκτός 
προβλ. προσθ. 

δομών, 
πολ/μούς, 

μέθοδο 1ου πρ. 
αναλόγων 

ποσών 

Συσχέτιση με 
όλες τις 
περιοχές 
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9.3 Σύγκριση “ικανών” και “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς στις υπόλοιπες περιοχές του τεστ 
 

Προκειμένου να συγκρίνουμε την επίδοση των “ικανών” και των “αδύνατων”, δηλαδή 
των μαθητών που έχουν καλή επίδοση και των μαθητών που έχουν χαμηλή επίδοση στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς, στις υπόλοιπες περιοχές του τεστ εφαρμόσαμε t-test, 
συγκρίναμε δηλαδή τους μέσους όρους των δύο ομάδων. Η κατηγοριοποίηση των 
υποκειμένων σε δύο ομάδες, σε “ικανούς” και “αδύνατους” έγινε με βάση το 2ο κριτήριο (σ. 
198). Επίσης, συγκρίναμε τις δύο ομάδες ως προς τη συνολική τους βαθμολογία στο τεστ 
(εκτός από τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς) η οποία προκύπτει ως εξής:  

 
Πίνακας 114: Υπολογισμός της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ (χωρίς το 2ο πρόβλημα 
αναλόγων ποσών 
 

Βαθμολογία σε κάθε περιοχή Αριθμός 
ερωτημάτων 

Περιοχή ερωτημάτων 
0 βαθμοί 1 βαθμός  2 βαθμοί 

2 
Προβλήματα προσθετικών 

δομών 
0 επιτυχίες 1 επιτυχία 2 επιτυχίες 

6 Γραπτή εκτέλεση πράξεων 0-2 επιτυχίες 3 ή 4 επιτυχίες 5 ή 6 επιτυχίες 

16 
Ακριβείς νοεροί 

υπολογισμοί 
0-7 επιτυχίες 8-11 επιτυχίες 12-16 επιτυχίες 

1 
Πρόβλημα αναλόγων 

ποσών 
0 επιτυχίες 1 επιτυχία  

 
Έτσι, το μέγιστο της συνολικής βαθμολογίας που μπορεί να λάβει κάποιος είναι 7. 
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α) Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
στην Ε΄ Δημοτικού 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η σύγκριση των δύο ομάδων στην Ε  ́Δημοτικού: 
 

Πίνακας 115: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Ε΄ Δημοτικού στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στις διάφορες περιοχές του τεστ  
 

Περιοχή  
Αριθμός 

ερωτ. 
Ικανοί/ 

Αδύνατοι 
Ν Μ.Ο. 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ικανοί 6 1,67 0,52 Προβλήματα 
προσθετικών δομών 

2 
Αδύνατοι 298 0,78 0,74 

-2,934 0,004 

Ικανοί 6 2 0 
Αφαιρέσεις 2 

Αδύνατοι 298 0,84 0,87 
-22,931 <0,001 

Ικανοί 6 1,67 0,51 
Πολλαπλασιασμοί 2 

Αδύνατοι 298 0,62 0,79 
-3,236 0,001 

Ικανοί 6 1,33 0,52 
Διαιρέσεις 2 

Αδύνατοι 298 0,6 0,67 
-2,659 0,008 

Ικανοί 6 9,83 3,06 Ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί 

16 
Αδύνατοι 298 4,88 3,46 

-3,48 0,001 

Ικανοί 6 3,67 0,52 Πολ/μοί με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 298 2,27 1,49 

-6,137 0,001 

Ικανοί 6 1,67 1,51 Πολ/μοί με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 298 0,78 1 

-2,145 0,033 

Ικανοί 6 3 1,1 Διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 298 1,46 1,35 

-2,762 0,006 

Ικανοί 6 2 0,89 Διαιρέσεις με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 298 0,74 0,79 

-3,857 <0,001 

Ικανοί 6 0,33 0,52 Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών70 

1 
Αδύνατοι 298 0,02 0,15 

-1,468 0,202 

Ικανοί 6 0,5 0,55 Μέθοδος προβλήματος 
αναλόγων ποσών 

1 
Αδύνατοι 298 0,08 0,27 

-1,886 0,117 

Ικανοί 6 4,67 1,21 Συνολική βαθμολογία 
στο τεστ 

7 
Αδύνατοι 298 1,57 1,49 

-5,035 <0,001 

 
Παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιοχές υπερέχει με στατιστικά σημαντική διαφορά η 

ομάδα των “ικανών” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, με εξαίρεση το πρόβλημα 
αναλόγων ποσών και την επιλογή της σωστής μεθόδου επίλυσης του προβλήματος. Ωστόσο 
παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των “ικανών” είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο των 

                                                
70 Ως επιτυχία στο πρόβλημα αναλόγων ποσών θεωρήθηκε η εφαρμογή της σωστής μεθόδου επίλυσης 
και η σωστή εκτέλεση πράξεων.  



 
261 

αδύνατων και στις δύο αυτές περιπτώσεις. Καθώς πρόκειται για ένα μόνο ερώτημα κάθε 
φορά, προτιμούμε να εφαρμόσουμε x2. Έτσι, έχουμε: 

 
Πίνακας 116: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Ε΄ Δημοτικού στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στο πρόβλημα αναλόγων ποσών 
 

Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

Fisher exact test 
p<0,001 

0 1 
Σύνολο 

292 6 298 
Αδύνατοι 

98% 2% 100% 
3 3 6 Ο

μά
δα

 

Ικανοί 
50% 50% 100% 
295 9 304 

Σύνολο 
97% 3% 100% 

 
Πίνακας 117: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Ε΄ Δημοτικού στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στην εφαρμογή της σωστής μεθόδου επίλυσης του προβλήματος 
αναλόγων ποσών  
 

Σωστή μέθοδος 
επίλυσης προβλήματος 

αναλόγων ποσών 
Fisher exact test 

p=0,009 
0 1 

Σύνολο 

275 23 298 
Αδύνατοι 

92,3% 7,7% 100% 
3 3 6 Ο

μά
δα

 

Ικανοί 
50% 50% 100% 
278 26 304 

Σύνολο 
91,4% 8,6% 100% 

 
Παρατηρούμε ότι όσον αφορά στη σωστή επίλυση του προβλήματος αναλόγων ποσών 

και όσον αφορά στην εφαρμογή της σωστής μεθόδου επίλυσης υπερέχει η ομάδα των 
“ικανών” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς με στατιστικά σημαντική διαφορά.  
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β) Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
στην Στ΄ Δημοτικού 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η σύγκριση των δύο ομάδων στην Στ  ́Δημοτικού: 
 
Πίνακας 118: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Στ΄ Δημοτικού στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στις διάφορες περιοχές του τεστ 
 

Περιοχή  
Αριθμός 

ερωτ. 
Ικανοί/ 

Αδύνατοι 
Ν Μ.Ο. 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ικανοί 2 1,5 0,71 Προβλήματα 
προσθετικών δομών 

2 
Αδύνατοι 327 0,85 0,65 

1,383 0,168 

Ικανοί 2 1,5 0,71 
Αφαιρέσεις 2 

Αδύνατοι 327 0,98 0,88 
0,83 0,406 

Ικανοί 2 2 0 
Πολλαπλασιασμοί 2 

Αδύνατοι 327 0,68 0,82 
29,172 <0,001 

Ικανοί 2 1,5 0,71 
Διαιρέσεις 2 

Αδύνατοι 327 0,68 0,76 
1,54 0,124 

Ικανοί 2 14,5 0,71 Ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί 

16 
Αδύνατοι 327 6,43 4,26 

2,673 0,008 

Ικανοί 2 3,5 0,71 Πολ/μοί με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 327 2,56 1,42 

0,934 0,351 

Ικανοί 2 4 0 Πολ/μοί με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 327 1,24 1,21 

41,11 <0,001 

Ικανοί 2 3,5 0,71 Διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 327 1,71 1,41 

1,799 0,073 

Ικανοί 2 3,5 0,71 Διαιρέσεις με 
αρνητικές 

δυνάμεις του 10 
4 

Αδύνατοι 327 0,92 1,22 
2,976 0,003 

Ικανοί 2 0,5 0,71 Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών71 

1 
Αδύνατοι 327 0,06 0,24 

0,877 0,541 

Ικανοί 2 1 0 Μέθοδος 
προβλήματος 

αναλόγων ποσών 
1 

Αδύνατοι 327 0,46 0,5 
19,373 <0,001 

Ικανοί 2 5,5 2,12 Συνολική 
βαθμολογία στο τεστ 

7 
Αδύνατοι 327 2,08 1,71 

2,815 0,003 

 
Παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιοχές υπερέχει η ομάδα των “ικανών” στους 

προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Ωστόσο, η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική σε όλες 
τις περιπτώσεις, καθώς η ομάδα των “ικανών” αποτελείται από 2 μόνο υποκείμενα. Στο 
                                                
71 Ως επιτυχία στο πρόβλημα αναλόγων ποσών θεωρήθηκε η εφαρμογή της σωστής μεθόδου επίλυσης 
και η σωστή εκτέλεση πράξεων.  
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πρόβλημα αναλόγων ποσών καθώς και στη σωστή μέθοδο επίλυσής του εφαρμόσαμε και x2. 
Ωστόσο και σ’ αυτή την περίπτωση η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική, καθώς ο 
αριθμός των “ικανών” είναι πολύ μικρός.  
 
Πίνακας 119: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Στ΄ Δημοτικού στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στο πρόβλημα αναλόγων ποσών 
 

Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

Fisher exact test 
p=0,124 

0 1 
Σύνολο 

307 20 327 
Αδύνατοι 

93,9% 6,1% 100% 
1 1 2 Ο

μά
δα

 

Ικανοί 
50% 50% 100% 
308 21 329 

Σύνολο 
93,6% 6,4% 100% 

 
Πίνακας 120: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Στ΄ Δημοτικού στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στην εφαρμογή της σωστής μεθόδου επίλυσης του προβλήματος 
αναλόγων ποσών  
 

Σωστή μέθοδος 
επίλυσης προβλήματος 

αναλόγων ποσών 
Fisher exact test 

p=0,218 
0 1 

Σύνολο 

175 152 327 
Αδύνατοι 

53,5% 46,5% 100% 
0 2 2 Ο

μά
δα

 

Ικανοί 
0 100% 100% 

175 154 329 
Σύνολο 

53,2% 46,8% 100% 
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γ) Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
στην Α΄ Λυκείου  
  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η σύγκριση των δύο ομάδων στην Α  ́Λυκείου: 
 
Πίνακας 121: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Α΄ Λυκείου στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στις διάφορες περιοχές του τεστ 
 

Περιοχή  
Αριθμός 

ερωτ. 
Ικανοί/ 

Αδύνατοι  
Ν Μ.Ο. 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ικανοί 5 1,6 0,55 Προβλήματα 
προσθετικών δομών 

2 
Αδύνατοι 247 1,33 0,66 

0,903 0,367 

Ικανοί 5 1,2 1,1 
Αφαιρέσεις 2 

Αδύνατοι 247 1,13 0,86 
0,171 0,865 

Ικανοί 5 1,6 0,89 
Πολλαπλασιασμοί 2 

Αδύνατοι 247 0,94 0,88 
1,663 0,097 

Ικανοί 5 1,4 0,89 
Διαιρέσεις 2 

Αδύνατοι 247 0,76 0,76 
1,85 0,065 

Ικανοί 5 15 0,71 Ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί 

16 
Αδύνατοι 247 8,3 4,35 

15,941 <0,001 

Ικανοί 5 3,6 0,55 Πολ/μοί με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 247 2,94 1,26 

1,169 0,243 

Ικανοί 5 4 0 Πολ/μοί με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 247 1,87 1,41 

23,793 <0001 

Ικανοί 5 4 0 Διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 247 2,32 1,46 

18,047 <0,001 

Ικανοί 5 3,4 0,55 Διαιρέσεις με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 247 1,17 1,41 

8,535 <0,001 

Ικανοί 5 0,6 0,55 Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

1 
Αδύνατοι 247 0,22 0,41 

2,026 0,044 

Ικανοί 5 0,8 0,45 Μέθοδος προβλήματος 
αναλόγων ποσών 

1 
Αδύνατοι 247 0,54 0,5 

1,272 0,269 

Ικανοί 5 1,2 0,84 Προβλήματα αναλόγων 
ποσών 

1 
Αδύνατοι 247 0,39 0,63 

2,847 0,005 

Ικανοί 5 1,4 0,55 Μέθοδος προβλημάτων 
αναλόγων ποσών 

1 
Αδύνατοι 247 0,81 0,81 

1,609 0,109 

Ικανοί 5 5,6 1,52 Συνολική βαθμολογία 
στο τεστ 

7 
Αδύνατοι 247 3,19 1,9 

2,81 0,005 

 
Παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιοχές υπερέχει η ομάδα των “ικανών” στους 

προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Ωστόσο, η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική σε όλες 
τις περιπτώσεις καθώς η ομάδα των “ικανών” αποτελείται από 5 μόνο υποκείμενα. Στο 
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πρόβλημα αναλόγων ποσών καθώς και στη σωστή μέθοδο επίλυσής του εφαρμόσαμε και x2. 
Ωστόσο και σ’ αυτή την περίπτωση η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική καθώς ο 
αριθμός των “ικανών” είναι πολύ μικρός.  
 
Πίνακας 122: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Α΄ Λυκείου στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στο πρόβλημα αναλόγων ποσών 
 

Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

Fisher exact test 
p=0,078 

0 1 
Σύνολο 

193 54 247 
Αδύνατοι 

78,1% 21,9% 100% 
2 3 5 Ο

μά
δα

 

Ικανοί 
40% 60% 100% 
195 57 252 

Σύνολο 
77,4% 22,6% 100% 

 
Πίνακας 123: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Α΄ Λυκείου στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στην εφαρμογή της σωστής μεθόδου επίλυσης του προβλήματος 
αναλόγων ποσών 
 

Σωστή μέθοδος 
επίλυσης προβλήματος 

αναλόγων ποσών 
Fisher exact test 

p=0,381 
0 1 

Σύνολο 

113 134 247 
Αδύνατοι 

45,7% 54,3% 100% 
1 4 5 Ο

μά
δα

 

Ικανοί 
20% 80% 100% 
114 138 252 

Σύνολο 
45,2% 54,8% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
266 

δ) Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στη 
Β΄ Λυκείου   
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η σύγκριση των δύο ομάδων στη Β  ́Λυκείου: 
 
Πίνακας 124: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Β΄ Λυκείου στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στις διάφορες περιοχές του τεστ 
 

Περιοχή  
Αριθμός 

ερωτ. 
Ικανοί/ 

Αδύνατοι 
Ν Μ.Ο. 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ικανοί 24 1,79 0,42 Προβλήματα 
προσθετικών δομών 

2 
Αδύνατοι 237 1,34 0,67 

4,728 <0,001 

Ικανοί 24 1,71 0,55 
Αφαιρέσεις 2 

Αδύνατοι 237 1,25 0,83 
3,685 <0,001 

Ικανοί 24 1,63 0,58 
Πολλαπλασιασμοί 2 

Αδύνατοι 237 1,19 0,83 
3,395 <0,001 

Ικανοί 24 1,79 0,42 
Διαιρέσεις 2 

Αδύνατοι 237 0,94 0,8 
8,577 <0,001 

Ικανοί 24 13,79 2,67 Ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί 

16 
Αδύνατοι 237 9,66 4,48 

6,682 <0,001 

Ικανοί 24 3,79 0,42 Πολ/μοί με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 237 3,21 1,17 

5,141 <0,001 

Ικανοί 24 3,38 0,92 Πολ/μοί με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 237 2,27 1,44 

5,267 <0,001 

Ικανοί 24 3,46 1,02 Διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 237 2,59 1,4 

3,818 0,003 

Ικανοί 24 3,17 1,24 Διαιρέσεις με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 237 1,6 1,5 

5,78 <0,001 

Ικανοί 24 0,83 0,38 Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

1 
Αδύνατοι 237 0,36 0,48 

5,668 <0,001 

Ικανοί 24 1 0 Μέθοδος προβλήματος 
αναλόγων ποσών 

1 
Αδύνατοι 237 0,77 0,42 

8,445 <0,001 

Ικανοί 24 1,38 0,71 Προβλήματα αναλόγων 
ποσών 

1 
Αδύνατοι 237 0,58 0,7 

5,24 <0,001 

Ικανοί 24 1,75 0,44 Μέθοδος προβλημάτων 
αναλόγων ποσών 

1 
Αδύνατοι 237 1,2 0,74 

5,391 <0,001 

Ικανοί 24 6,08 0,97 
Συνολική βαθμολογία 7 

Αδύνατοι 237 3,79 2,04 
5,447 <0,001 

 
Παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιοχές υπερέχει η ομάδα των “ικανών” στους 

προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Στο πρόβλημα αναλόγων ποσών καθώς και στη σωστή 
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μέθοδο επίλυσής του εφαρμόσαμε και x2. Παρατηρούμε ότι η διαφορά μεταξύ των δύο 
ομάδων είναι στατιστικά σημαντική. 

 
Πίνακας 125: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Β΄ Λυκείου στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στο πρόβλημα αναλόγων ποσών 
 

Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

x2=20,422 
p<0,001 

0 1 
Σύνολο 

152 85 237 
Αδύνατοι 

64,1% 35,9% 100% 
4 20 24 Ο

μά
δα

 

Ικανοί 
16,7% 83,3% 100% 

156 105 261 
Σύνολο 

59,8% 40,2% 100% 
 
Πίνακας 126: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” μαθητών Β΄ Λυκείου στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στην εφαρμογή της σωστής μεθόδου επίλυσης του προβλήματος 
αναλόγων ποσών 
 

Σωστή μέθοδος 
επίλυσης προβλήματος 

αναλόγων ποσών 

x2=7,057 
p=0,008 

 
0 1 

Σύνολο 

55 182 237 
Αδύνατοι 

23,2% 76,8% 100% 
0 24 24 Ο

μά
δα

 

Ικανοί 
0% 100% 100% 
55 206 261 

Σύνολο 
21,1% 78,9% 100% 
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ε) Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
στους φοιτητές   
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η σύγκριση των δύο κατηγοριών στους φοιτητές: 
 
Πίνακας 127: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” φοιτητών στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς στις διάφορες περιοχές του τεστ 
 

Περιοχή  
Αριθμός 

ερωτ. 
Ικανοί/ 

Αδύνατοι 
Ν Μ.Ο. 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ικανοί 52 1,75 0,52 Προβλήματα 
προσθετικών δομών 

2 
Αδύνατοι 192 1,47 0,58 

3,315 0,001 

Ικανοί 52 1,88 0,38 
Αφαιρέσεις 2 

Αδύνατοι 192 1,67 0,66 
2,992 0,003 

Ικανοί 52 1,83 0,47 
Πολλαπλασιασμοί 2 

Αδύνατοι 192 1,59 0,7 
2,821 0,006 

Ικανοί 52 1,83 0,47 
Διαιρέσεις 2 

Αδύνατοι 192 1,38 0,72 
5,375 <0,001 

Ικανοί 52 14,62 1,81 Ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί 

16 
Αδύνατοι 192 11,95 3,83 

7,142 <0,001 

Ικανοί 52 3,88 0,323 Πολ/μοί με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 192 3,5 0,831 

5,139 <0,001 

Ικανοί 52 3,62 0,82 Πολ/μοί με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 192 2,93 1,304 

4,662 <0,001 

Ικανοί 52 3,71 0,68 Διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 192 3,05 1,201 

5,203 <0,001 

Ικανοί 52 3,4 0,91 Διαιρέσεις με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Αδύνατοι 192 2,47 1,52 

5,554 <0,001 

Ικανοί 52 0,9 0,3 Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

1 
Αδύνατοι 192 0,58 0,49 

5,875 <0,001 

Ικανοί 52 0,98 0,14 Μέθοδος προβλήματος 
αναλόγων ποσών 

1 
Αδύνατοι 192 0,87 0,34 

3,577 <0,001 

Ικανοί 52 1,73 0,49 Προβλήματα αναλόγων 
ποσών 

1 
Αδύνατοι 192 0,96 0,76 

8,782 <0,001 

Ικανοί 52 1,88 0,32 Μέθοδος προβλημάτων 
αναλόγων ποσών 

1 
Αδύνατοι 192 1,36 0,67 

7,926 <0,001 

Ικανοί 52 6,46 0,78 
Συνολική βαθμολογία 7 

Αδύνατοι 192 5,12 1,75 
8,07 <0,001 

 
Παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιοχές υπερέχει η κατηγορία των ικανών στους 

προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Στο πρόβλημα αναλόγων ποσών καθώς και στη σωστή 
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μέθοδο επίλυσής του εφαρμόσαμε και x2. Παρατηρούμε ότι η διαφορά μεταξύ των δύο 
κατηγοριών είναι στατιστικά σημαντική.  

 
Πίνακας 128: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” φοιτητών στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς στο πρόβλημα αναλόγων ποσών 
 

Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

x2=18,517 
p<0,001 

0 1 
Σύνολο 

80 112 192 
Αδύνατοι 

41,7% 58,3% 100% 
5 47 52 Ο

μά
δα

 

Ικανοί 
9,6% 90,4% 100% 

85 159 244 
Σύνολο 

34,8% 65,2% 100% 
 
Πίνακας 129: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” φοιτητών στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς στην εφαρμογή της σωστής μεθόδου επίλυσης του προβλήματος αναλόγων ποσών 
 

Σωστή μέθοδος 
επίλυσης προβλήματος 

αναλόγων ποσών 

x2=5,293 
p=0,021 

 
0 1 

Σύνολο 

25 167 192 
Αδύνατοι 

13% 87% 100% 
1 51 52 Ο

μά
δα

 

Ικανοί 
1,9% 98,1% 100% 

26 218 244 
Σύνολο 

10,7% 89,3% 100% 
 

Γενικά παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των 
“ικανών” και των “αδύνατων” ως προς την επίδοσή τους στις υπόλοιπες περιοχές 
ερωτημάτων του τεστ. Αυτό ενδεχομένως μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 
των προσεγγιστικών υπολογισμών και του γενικότερου μαθηματικού υπόβαθρου, το οποίο 
μάλλον είναι απαραίτητο για την εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων.  
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9.4 Σύγκριση της επίδοσης των μαθητών και των φοιτητών 
θεωρητικής κατεύθυνσης και θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 

 
Σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση72 , συγκρίναμε την επίδοση μαθητών και φοιτητών 

θεωρητικής κατεύθυνσης με την επίδοση μαθητών και φοιτητών θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η σύγκριση των μέσων όρων των μαθητών της Β΄ 
Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης και θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης σύμφωνα με την 
εφαρμογή του t-test, στις διάφορες περιοχές του τεστ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
72 Σε ό,τι αφορά το φύλο δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς 
την επίδοση καθώς 63,5% των μαθητών της Α΄ Λυκείου, 55,2% των μαθητών της Β΄ Λυκείου και 
20,5% των φοιτητών δεν έχουν δηλώσει φύλο.  
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Πίνακας 130: Σύγκριση μέσων όρων επίδοσης των μαθητών Β΄ Λυκείου θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης και θεωρητικής κατεύθυνσης 

Περιοχή  
Αριθμός 

ερωτ. 
Κατεύθυνση Ν Μ.Ο. Sd t p 

Θεωρητική 98 1,24 0,7 Προβλήματα 
προσθετικών δομών 

2 
Θετική/τεχνολογική 157 1,46 0,63 

-2,602 0,01 

Θεωρητική 98 1,15 0,83 
Αφαιρέσεις 2 

Θετική/τεχνολογική 157 1,38 0,81 
-2,172 0,031 

Θεωρητική 98 0,99 0,88 
Πολλαπλασιασμοί 2 

Θετική/τεχνολογική 157 1,38 0,76 
-3,726 <0,001 

Θεωρητική 98 0,86 0,81 
Διαιρέσεις 2 

Θετική/τεχνολογική 157 1,13 0,78 
-2,644 0,009 

Θεωρητική 98 8,34 4,91 Ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί 

16 
Θετική/τεχνολογική 157 11,19 3,84 

-4,895 <0,001 

Θεωρητική 98 2,93 1,33 Πολ/μοί με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Θετική/τεχνολογική 157 3,48 0,91 

-3,63 0,001 

Θεωρητική 98 1,89 1,53 Πολ/μοί με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Θετική/τεχνολογική 157 2,69 1,3 

-4,337 <0,001 

Θεωρητική 98 2,21 1,48 Διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Θετική/τεχνολογική 157 2,99 1,22 

-4,333 <0,001 

Θεωρητική 98 1,31 1,54 Διαιρέσεις με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Θετική/τεχνολογική 157 2,03 1,49 

-3,701 <0,001 

Θεωρητική 98 0,28 0,45 Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

1 
Θετική/τεχνολογική 157 0,48 0,5 

-3,448 <0,001 

Θεωρητική 98 0,66 0,48 Μέθοδος προβλήματος 
αναλόγων ποσών 

1 
Θετική/τεχνολογική 157 0,87 0,33 

-3,813 <0,001 

Θεωρητική 98 0,42 0,67 Προβλήματα 
αναλόγων ποσών 

2 
Θετική/τεχνολογική 157 0,8 0,75 

-4,152 <0,001 

Θεωρητική 98 0,99 0,78 Μέθοδος προβλημ. 
αναλόγων ποσών 

2 
Θετική/τεχνολογική 157 1,41 0,66 

-4,583 <0,001 

Θεωρητική 98 5,96 4,55 Προσεγγιστικοί  
υπολογισμοί 

18 
Θετική/τεχνολογική 157 7,82 4,06 

3,387 0,001 

Θεωρητική 98 2,52 1,93 Προσεγγιστικοί 
πολ/μοί ακεραίων 

6 
Θετική/τεχνολογική 157 3,47 1,75 

4,055 <0,001 

Θεωρητική 98 1,14 1,15 Προσεγγιστικοί 
πολ/μοί δεκαδικών 

4 
Θετική/τεχνολογική 157 1,32 1,27 

1,182 0,238 

Θεωρητική 98 1,4 1,47 Προσεγγιστικές 
διαιρέσεις ακεραίων 

4 
Θετική/τεχνολογική 157 1,92 1,29 

2,874 0,005 

Θεωρητική 98 0,9 1,13 Προσεγγιστικές 
διαιρέσεις δεκαδικών 

4 
Θετική/τεχνολογική 157 1,1 1,13 

1,406 0,161 

Θεωρητική 98 3,24 2,14 
Συνολική βαθμολογία 7 

Θετική/τεχνολογική 157 4,49 1,88 
-4,853 <0,001 
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Παρατηρούμε ότι οι μαθητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνση υπερέχουν με 
στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλες τις περιοχές εκτός από τους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς δεκαδικών και τις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών. Και στις δύο 
αυτές περιοχές υπερέχει η θετική/τεχνολογική κατεύθυνση αλλά η διαφορά δεν είναι 
στατιστικά σημαντική, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην πολύ χαμηλή επίδοση που 
έχουν οι μαθητές στις περιοχές αυτές.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η σύγκριση των μέσων όρων των φοιτητών 
θεωρητικής κατεύθυνσης και θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης σύμφωνα με την εφαρμογή 
του t-test. 
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Πίνακας 131: Σύγκριση μέσων όρων επίδοσης των φοιτητών θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης και θεωρητικής κατεύθυνσης 

Περιοχή  
Αριθμός 

ερωτ. 
Κατεύθυνση Ν Μ.Ο. Sd t p 

Θεωρητική 170 1,44 0,58 Προβλήματα 
προσθετικών δομών 

2 
Θετική/τεχνολογική 66 1,77 0,49 

-4,44 <0,001 

Θεωρητική 170 1,69 0,64 
Αφαιρέσεις 2 

Θετική/τεχνολογική 66 1,79 0,54 
-1,13 0,296 

Θεωρητική 170 1,55 0,71 
Πολλαπλασιασμοί 2 

Θετική/τεχνολογική 66 1,88 0,45 
-4,22 <0,001 

Θεωρητική 170 1,37 0,74 
Διαιρέσεις 2 

Θετική/τεχνολογική 66 1,74 0,51 
-4,4 <0,001 

Θεωρητική 170 11,74 3,89 Ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί 

16 
Θετική/τεχνολογική 66 14,41 2,04 

-6,85 <0,001 

Θεωρητική 170 3,51 0,82 Πολ/μοί με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Θετική/τεχνολογική 66 3,79 0,54 

-3,02 0,003 

Θεωρητική 170 2,84 1,34 Πολ/μοί με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Θετική/τεχνολογική 66 3,7 0,63 

-6,7 <0,001 

Θεωρητική 170 3 1,22 Διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Θετική/τεχνολογική 66 3,61 0,82 

-4,41 <0,001 

Θεωρητική 170 2,39 1,55 Διαιρέσεις με αρνητικές 
δυνάμεις του 10 

4 
Θετική/τεχνολογική 66 3,31 0,95 

-5,54 <0,001 

Θεωρητική 170 0,59 0,95 Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

1 
Θετική/τεχνολογική 66 0,8 0,4 

-3,45 0,001 

Θεωρητική 170 0,88 0,33 Μέθοδος προβλήματος 
αναλόγων ποσών 

1 
Θετική/τεχνολογική 66 0,92 0,27 

-1,15 0,251 

Θεωρητική 170 0,95 0,78 Προβλήματα αναλόγων 
ποσών 

2 
Θετική/τεχνολογική 66 1,59 0,58 

-6,05 <0,001 

Θεωρητική 170 1,35 0,67 Μέθοδος προβλημάτων 
αναλόγων ποσών 

2 
Θετική/τεχνολογική 66 1,79 0,45 

-5,76 <0,001 

Θεωρητική 170 7,45 4,88 Προσεγγιστικοί  
υπολογισμοί  

18 
Θετική/τεχνολογική 66 11,08 4,5 

-5,24 <0,001 

Θεωρητική 170 3,16 1,91 Προσεγγιστικοί πολ/μοί 
ακεραίων 

6 
Θετική/τεχνολογική 66 4,65 1,48 

-6,37 <0,001 

Θεωρητική 170 1,31 1,3 Προσεγγιστικοί πολ/μοί 
δεκαδικών 

4 
Θετική/τεχνολογική 66 1,97 1,35 

-3,47 0,001 

Θεωρητική 170 1,78 1,47 Προσεγγιστικές 
διαιρέσεις ακεραίων 

4 
Θετική/τεχνολογική 66 2,62 1,41 

-4,01 <0,001 

Θεωρητική 170 1,2 1,25 Προσεγγιστικές 
διαιρέσεις δεκαδικών 

4 
Θετική/τεχνολογική 66 1,83 1,16 

-3,57 <0,001 

Θεωρητική 170 5,03 1,75 
Συνολική βαθμολογία 7 

Θετική/τεχνολογική 66 6,35 1,1 
-6,92 <0,001 
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Στους φοιτητές παρατηρούμε επίσης μια στατιστικά σημαντική υπεροχή της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης σε όλες τις περιοχές εκτός από τις αφαιρέσεις και την 
εφαρμογή σωστής μεθόδου επίλυσης του προβλήματος αναλόγων ποσών, όπου και πάλι οι 
φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης έχουν υψηλότερο μέσο όρο, αλλά η διαφορά 
δεν είναι στατιστικά σημαντική. Η μη στατιστικά σημαντική διαφορά στις αφαιρέσεις 
ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πράξεις αυτές για το σύνολο των φοιτητών είναι 
εύκολες, έχουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας και κατά συνέπεια πιθανόν δεν μπορούν να 
αποτελέσουν διαφοροποιητικό παράγοντα. Εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί οι φοιτητές 
της συγκεκριμένης σχολής αποτελούν προϊόν διαλογής και επομένως σε απλές πράξεις είναι 
μάλλον αναμενόμενο οι περισσότεροι να έχουν καλή επίδοση.  

Επίσης, παρατηρούμε ότι, αντίθετα από τη Β΄ Λυκείου, σε όλες τις περιοχές των 
προσεγγιστικών υπολογισμών οι φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης υπερέχουν 
με στατιστικά σημαντική διαφορά, καθώς έχουν καλύτερη επίδοση από τους μαθητές της Β΄ 
Λυκείου.    

Έτσι, φαίνεται ότι η κατεύθυνση (θετική/τεχνολογική) σχετίζεται με την ικανότητα 
εκτέλεσης προσεγγιστικών υπολογισμών, γεγονός που ενδεχομένως σημαίνει ότι σημαντικό 
ρόλο για την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων μπορεί να έχει το μαθηματικό υπόβαθρο και η τριβή που υπάρχει με 
μαθηματικές δραστηριότητες  
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9.5 Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στις 
υπόλοιπες περιοχές του τεστ 

 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η σύγκριση κάθε ηλικιακής ομάδας με την αμέσως 

ανώτερή της σε κάθε περιοχή του τεστ σύμφωνα με την εφαρμογή του t-test:  
 
 
Πίνακας 132: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης όλων των ηλικιακών ομάδων στις 
διάφορες περιοχές του τεστ 
 

Περιοχή 
Ηλικιακή 

ομάδα 
Μ.Ο. 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ε  ́Δημοτικού 0,8 0,74   
Στ  ́Δημοτικού 0,85 0,67 -0,978 0,329 

Α΄ Λυκείου 1,34 0,66 -8,786 <0,001 
Β  ́Λυκείου 1,38 0,66 -0,787 0,431 

Προβλήματα 
προσθετικών 

δομών 
(2 ερωτήματα) 

Φοιτητές 1,53 0,58 -2,715 0,007 
Ε  ́Δημοτικού 0,87 0,88   
Στ  ́Δημοτικού 0,98 0,88 -1,665 0,096 

Α΄ Λυκείου 1,13 0,86 -2,096 0,037 
Β  ́Λυκείου 1,29 0,82 -2,104 0,036 

Αφαιρέσεις 
(2 ερωτήματα) 

Φοιτητές 1,72 0,6 -6,599 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού 0,64 0,8   
Στ  ́Δημοτικού 0,68 0,83 -0,658 0,511 

Α΄ Λυκείου 0,95 0,77 -3,772 <0,001 
Β  ́Λυκείου 1,23 0,82 -3,636 <0,001 

Πολλαπλασιασμοί 
(2 ερωτήματα) 

Φοιτητές 1,64 0,66 -6,31 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού 0,62 0,68   
Στ  ́Δημοτικού 0,68 0,76 -1,155 0,248 

Α΄ Λυκείου 0,77 0,77 -1,459 0,145 
Β  ́Λυκείου 1,02 0,81 -3,527 <0,001 

Διαιρέσεις 
(2 ερωτήματα) 

Φοιτητές 1,47 0,71 -6,691 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού 4,98 3,52   
Στ  ́Δημοτικού 6,48 4,3 -4,833 <0,001 

Α΄ Λυκείου 8,44 4,4 -5,381 <0,001 
Β  ́Λυκείου 10,04 4,51 -4,08 <0,001 

Ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί 

(16 ερωτήματα) 
Φοιτητές 12,52 3,66 -6,805 <0,001 

Ε  ́Δημοτικού 2,3 1,49   
Στ  ́Δημοτικού 2,57 1,42 -2,358 0,019 

Α΄ Λυκείου 2,95 1,25 -3,462 <0,001 
Β  ́Λυκείου 3,26 1,11 -2,924 0,004 

 Πολλαπλασιασμοί 
με θετικές 

δυνάμεις του 10 
(4 ερωτήματα) 

Φοιτητές 3,58 0,77 -3,751 <0,001 
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Περιοχή 
Ηλικιακή 

ομάδα 
Μ.Ο. 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ε  ́Δημοτικού 0,79 1,02   
Στ  ́Δημοτικού 1,26 1,23 -5,214 <0,001 

Α΄ Λυκείου 1,91 1,43 -5,779 <0,001 
Β  ́Λυκείου 2,37 1,44 -3,627 <0,001 

 Πολλαπλασιασμοί 
με αρνητικές  

δυνάμεις του 10 
(4 ερωτήματα) 

Φοιτητές 3,07 1,25 -5,898 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού 1,49 1,36   
Στ  ́Δημοτικού 1,72 1,41 -2,027 0,043 

Α΄ Λυκείου 2,36 1,46 -5,33 <0,001 
Β  ́Λυκείου 2,67 1,39 -2,488 0,013 

Διαιρέσεις  
με θετικές  

δυνάμεις του 10 
(4 ερωτήματα) 

Φοιτητές 3,19 1,14 -4,629 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού 0,39 0,72   
Στ  ́Δημοτικού 0,94 1,24 -6,783 <0,001 

Α΄ Λυκείου 1,22 1,43 -2,497 0,013 
Β  ́Λυκείου 1,74 1,55 -3,995 <0,001 

Διαιρέσεις  
με αρνητικές 

δυνάμεις του 10 
(4 ερωτήματα) 

Φοιτητές 2,67 1,46 -6,93 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού 0,03 0,17   
Στ  ́Δημοτικού 0,06 0,25 -2,056 0,04 
Α΄ Λυκείου 0,23 0,42 -5,475 <0,001 
Β  ́Λυκείου 0,4 0,49 -4,373 <0,001 

Πρόβλημα 
αναλόγων ποσών 

(1 ερώτημα) 
Φοιτητές 0,65 0,48 -5,783 <0,001 

 
Σύμφωνα λοιπόν με τον πίνακα 132 αλλά και τον πίνακα 34, με βάση την εφαρμογή 

του t-test ανά δύο τάξεις: 
Η Ε  ́Δημοτικού με την Στ  ́Δημοτικού δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά: 
• στα προβλήματα προσθετικών δομών 
• στη γραπτή εκτέλεση αφαιρέσεων 
• στη γραπτή εκτέλεση πολλαπλασιασμών 
• στη γραπτή εκτέλεση διαιρέσεων 
• στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς  
• στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων 
• στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών 
• στις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων 
• στις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών 
 
Η Στ  ́Δημοτικού με την Α  ́Λυκείου δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά: 
• στη γραπτή εκτέλεση διαιρέσεων 
• στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων 
• στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών 
• στις προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών 
Η Ε  ́Δημοτικού με την Α  ́Λυκείου δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά: 
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• στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς δεκαδικών  
• στις προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων 
 
Η Α  ́Λυκείου με τη Β  ́Λυκείου δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά: 
• στα προβλήματα προσθετικών δομών 
 
Η Β  ́Λυκείου με τους φοιτητές διαφέρουν σε όλα με στατιστικά σημαντική διαφορά. 
 
Η Α  ́Λυκείου με τους φοιτητές διαφέρουν σε όλα με στατιστικά σημαντική διαφορά. 
Συνοπτικά: 
Πίνακας 133: Διαφοροποίηση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στις διάφορες περιοχές του 
τεστ 
 

Προβλήματα προσθετικών δομών 
Δεν διαφέρουν73 Ε  ́Δημοτικού-Στ  ́

Δημοτικού και Α΄ Λυκείου-Β  ́Λυκείου  
Αφαιρέσεις Δεν διαφέρουν Ε  ́Δημοτικού-Στ  ́Δημοτικού  

Πολλαπλασιασμοί Δεν διαφέρουν Ε  ́Δημοτικού-Στ  ́Δημοτικού 

Διαιρέσεις 
Δεν διαφέρουν Ε  ́Δημοτικού-Στ  ́Δημοτικού 

- Α΄ Λυκείου 

Ακριβείς νοεροί υπολογισμοί 
Όλες οι ομάδες διαφέρουν μεταξύ τους  

(και σε όλες τις υποπεριοχές) 
Πρόβλημα αναλόγων ποσών Όλες οι ομάδες διαφέρουν μεταξύ τους 

Μέθοδος προβλήματος αναλόγων ποσών Όλες οι ομάδες διαφέρουν μεταξύ τους 

Προβλήματα αναλόγων ποσών 
Όλες οι ομάδες διαφέρουν μεταξύ τους  
(Α  ́Λυκείου, Β  ́Λυκείου και φοιτητές) 

Μέθοδος προβλημάτων αναλόγων ποσών 
Όλες οι ομάδες διαφέρουν μεταξύ τους  
(Α  ́Λυκείου, Β  ́Λυκείου και φοιτητές) 

Προσεγγιστικοί υπολογισμοί Δεν διαφέρουν Ε  ́Δημοτικού-Στ  ́Δημοτικού 

Προσεγγιστικοί πολλαπλασιασμοί ακεραίων 
Δεν διαφέρουν Ε  ́Δημοτικού -Στ  ́Δημοτικού 

- Α΄ Λυκείου 

Προσεγγιστικοί πολλαπλασιασμοί δεκαδικών 
Δεν διαφέρουν Ε  ́Δημοτικού -Στ  ́Δημοτικού 

- Α΄ Λυκείου 
 και Β  ́Λυκείου-φοιτητές 

Προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων 
Δεν διαφέρουν Ε  ́Δημοτικού -Στ  ́Δημοτικού 

και Β  ́Λυκείου-φοιτητές 

Προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών 
Δεν διαφέρουν Ε  ́Δημοτικού-Στ  ́Δημοτικού 

- Α΄ Λυκείου 
Ακριβείς νοεροί υπολογισμοί Όλες οι ομάδες διαφέρουν μεταξύ τους 

Βαθμολογία εκτός προσεγγιστικών 
υπολογισμών 

Όλες οι ομάδες διαφέρουν μεταξύ τους 

                                                
73 Όπου αναφέρεται η φράση “δεν διαφέρουν” ή “διαφέρουν” στο συγκεκριμένο πίνακα, εννοείται ότι 
οι ομάδες δεν διαφέρουν ή διαφέρουν αντίστοιχα με στατιστικά σημαντική διαφορά. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται σκιασμένες οι περιοχές στις οποίες η κάθε ηλικιακή 
ομάδα δεν διαφέρει με στατιστικά σημαντική διαφορά από την αμέσως προηγούμενη 
ηλικιακή ομάδα. Με σκούρο γκρι είναι σκιασμένες η περιοχές στις οποίες μια ηλικιακή 
ομάδα δεν διαφέρει με στατιστικά σημαντική διαφορά ούτε με την αμέσως προηγούμενη 
αλλά ούτε και με την προπροηγούμενη ηλικιακή ομάδα.  

 
Πίνακας 134: Διαφοροποίηση των διάφορων ηλικιακών ομάδων με τις προηγούμενες τους 
στις διάφορες περιοχές του τεστ 
 

 
Ε΄ 

Δημοτικού 
Στ΄ 

Δημοτικού 
Α΄ 

Λυκείου 
Β΄ 

Λυκείου 
Φοιτητές 

Προβλήματα 
προσθετικών δομών 

     

Αφαιρέσεις      
Πολλαπλασιασμοί      

Διαιρέσεις      
Ακριβείς νοεροί 

υπολογισμοί 
     

Πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

     

Μέθοδος προβλήματος 
αναλόγων ποσών 

     

Προβλήματα αναλόγων 
ποσών 

- -    

Μέθοδος προβλημάτων 
αναλόγων ποσών 

- -    

Προσεγγιστικοί πολ/μοί 
ακεραίων 

     

Προσεγγιστικοί πολ/μοί 
δεκαδικών 

     

Προσεγγιστικές 
διαιρέσεις ακεραίων 

     

Προσεγγιστικές 
διαιρέσεις δεκαδικών  

(2 ερωτήματα) 
     

Προσεγγιστικές 
διαιρέσεις δεκαδικών  

(4 ερωτήματα) 
- -    

Προσεγγιστικοί 
υπολογισμοί 

     

 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται συνοπτικά η επίδοση κάθε ηλικιακής ομάδας στα 

διάφορα ερωτήματα του τεστ, την οποία θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. 
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Πίνακας 135: Επίδοση όλων των ηλικιακών ομάδων στα διάφορα ερωτήματα του τεστ 
Περιοχή 

ερωτημάτων 
Ερώτημα Ποσοστό επιτυχίας 

  Ε΄ Στ΄ Α΄ Β΄ Φοιτητές 
1ο πρόβλημα 

προσθετικών δομών 
56,9% 67,5% 85,7% 89,3% 94,7% Προβλήματα 

προσθετικών 
δομών 2ο πρόβλημα 

προσθετικών δομών 
22,7% 17,6% 48% 49% 58,6% 

826-9,64 43,8% 48,6% 55,6% 65,1% 84,8% 
35,5-8,745 42,8% 49,5% 57,9% 64% 86,9% 
11,42·3,7 29,9% 33,7% 45,2% 56,3% 78,7% 
27,8·0,03 34,2% 34,7% 50% 66,3% 85,7% 
6682:26 46,1% 45,6% 52,8% 65,1% 83,6% 

Γραπτή εκτέλεση 
πράξεων 

1081:1974 15,5% 22,5% 24,6% 36,8% 63,5% 
3,85·10000 58,9% 66,6% 78,2% 84,7% 92,2% 
0,046·1000 61,2% 69,3% 69% 79,7% 84,4% 
4623·0,01 41,8% 55,6% 66,3% 79,3% 88,1% 

25,4·0,0001 13,8% 26,4% 39,7% 51,3% 68% 
1596,76:10000 50,7% 51,7% 64,3% 63,2% 77,5% 

5,37:100 44,7% 45% 57,1% 58,6% 68% 
67:0,01 5,9% 28,3% 32,1% 40,6% 62,3% 

3,57:0,001 7,6% 28,6% 33,7% 38,3% 63,9% 
600·700 52,6% 59,9% 73,4% 81,6% 92,2% 

90·80000 56,9% 61,1% 74,6% 80,1% 89,3% 
0,02·0,004 9,9% 20,7% 40,1% 52,5% 72,5% 
0,06·0,07 13,8% 23,1% 44,8% 53,6% 78,7% 
4900:70 27,6% 41,6% 61,5% 75,1% 87,3% 

320000:800 26,3% 33,4% 52,8% 70,1% 86,5% 
2,4:0,03 6,3% 14,3% 23,8% 44,1% 74,6% 

Ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί 

με δυνάμεις του 
10 και με 

αριθμούς του 
τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 

και μΖ 

0,021:7 19,7% 22,5% 32,1% 51,3% 66,4% 
1ο πρόβλημα αναλόγων 

ποσών 
3% 6,4% 22,6% 40,2% 65,2% 

Προβλήματα 
αναλόγων ποσών 2ο πρόβλημα αναλόγων 

ποσών 
  17,9% 24,9% 47,5% 

1ο πρόβλημα αναλόγων 
ποσών 

8,6% 46,8% 54,8% 78,9% 89,3% 
Σωστή μέθοδος 

επίλυσης  
προβλημάτων 

αναλόγων ποσών 
2ο πρόβλημα αναλόγων 

ποσών 
  27,8% 46% 58,2% 

                                                
74 Στις διαιρέσεις ζητήθηκε από τους φοιτητές και τους μαθητές να βρουν δύο δεκαδικά ψηφία στο 
πηλίκο, στις περιπτώσεις στις οποίες το πηλίκο είναι δεκαδικός αριθμός με περισσότερα από δύο 
δεκαδικά ψηφία.    
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9.5.1 Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στους 
ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου 
νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ 
 

Συνολικά στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς, αλλά και στις διάφορες υποπεριοχές, 
παρατηρείται στατιστικά σημαντική αύξηση του μέσου όρου επίδοσης σε κάθε ηλικιακή 
ομάδα σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη.  

Όσον αφορά στο σύνολο των ακριβών νοερών υπολογισμών με δυνάμεις του 10 και με 
αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ σύμφωνα με την εφαρμογή του t-
test έχουμε: 
 
Πίνακας 136: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στους 
ακριβείς νοερούς υπολογισμούς  
 

F=143,055 
p<0,001 

Μ.Ο. 
(16 ερωτ.) 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ε  ́Δημοτικού 4,98 3,52 Ε  ́Δημοτικού - 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 6,48 4,3 

-4,833 <0,001 

Στ  ́Δημοτικού 6,48 4,3 Στ  ́Δημοτικού  -
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 8,44 4,4 

-5,381 <0,001 

Α΄ Λυκείου 8,44 4,4 Α΄ Λυκείου  - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 10,04 4,51 

-4,08 <0,001 

Β  ́Λυκείου 10,04 4,51 Β  ́Λυκείου -
Φοιτητές Φοιτητές 12,52 3,66 

-6,805 <0,001 

 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συχνότητες των μαθητών και των φοιτητών που 

καταφέρνουν να απαντήσουν σωστά σε τουλάχιστον 0-16 ερωτήματα της περιοχής αυτής.  
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Πίνακας 137:  Επιτυχία σε τουλάχιστον 12 έως 16 από τα 16 ερωτήματα στους ακριβείς 
νοερούς υπολογισμούς 
 

 

 
 

Παρατηρούμε ότι όσο ανεβαίνει η ηλικιακή ομάδα, τόσο καλύτερη επίδοση 
εμφανίζεται. Ως προς την επιτυχία σε τουλάχιστον 14 ή τουλάχιστον 15 ή 16 ερωτήματα 
παρατηρούμε ότι υπάρχει αύξηση του ποσοστού μέχρι και την Α  ́ Λυκείου, αλλά πολύ 
μεγάλη αύξηση εμφανίζεται στη Β  ́Λυκείου και στους φοιτητές. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συχνότητες που αφορούν στην επιτυχία σε 0-3,   
4-7, 8-11 και 12-16 ερωτήματα στην περιοχή των ακριβών νοερών υπολογισμών. 
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Πίνακας 138: Επιτυχία στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς 
 

Επιτυχίες στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς  Ηλικιακή 
ομάδα 0 έως 3 4 έως 7 8 έως 11 12 έως 16 

Ε  ́Δημοτικού 120 (39,47% 111 (36,51%) 63 (20,72%) 10 (3,23%) 
Στ  ́Δημοτικού 100 (30,4%) 100 (30,4%) 79 (24,01%) 50 (15,2) 

Α΄ Λυκείου 40 (15,87%) 59 (23,41%) 79 (31,35) 74 (29,37%) 
Β  ́Λυκείου 26 (9,96%) 55 (21,07%) 58 (22,2%) 122 (46,74%) 

Φοιτητές 5 (2,05%) 27 (11,07%) 36 (14,75%) 176 (72,13%) 
 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση του 
ποσοστού ως προς την επιτυχία σε 12-16 ερωτήματα στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς 
στην Στ  ́Δημοτικού, αλλά και στην Α  ́Λυκείου (περίπου 12%). Η αύξηση είναι πολύ μεγάλη 
στη Β  ́ Λυκείου (17,37%) και ακόμη μεγαλύτερη στους φοιτητές (25,39%). Οι μέτριοι σε 
ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών (επιτυγχάνουν σε 8-11 ερωτήματα) 
αυξάνονται μέχρι την Α  ́ Λυκείου και στη συνέχεια μειώνονται. Οι αδύνατοι και οι πολύ 
αδύνατοι (επιτυγχάνουν 0-3 ερωτήματα και 4-7 ερωτήματα) μειώνονται συνεχώς. Η μεγάλη 
αύξηση του ποσοστού επιτυχίας που παρατηρείται στο Λύκειο οφείλεται ενδεχομένως στην 
πρακτική εξάσκηση που γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής, αλλά και στο 
γεγονός ότι διδάσκονται οι δυνάμεις και οι ιδιότητές τους στην Α΄ και Γ  ́Γυμνασίου και στην 
Α΄ Λυκείου.   

Παρακάτω θα εξετάσουμε χωριστά τα ερωτήματα που αναφέρονται: α) σε 
πολλαπλασιασμούς με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 και μΖ+, β) σε πολλαπλασιασμούς με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με 
αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ-, γ) σε διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+ και δ) σε 
διαιρέσεις με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 
1<ν<100 και μΖ-. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συχνότητες που αφορούν στην επιτυχία σε 0-4 από 
τα 4 ερωτήματα κάθε υποπεριοχής των ακριβών νοερών υπολογισμών. 
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Πίνακας 139: Επιτυχία σε 0-4 από τα 4 ερωτήματα των διάφορων υποπεριοχών των ακριβών 
νοερών υπολογισμών 

Μαθητές που απαντούν σωστά σε…  
ερωτήματα από τα 4  

Υποπεριοχή ακριβών 
νοερών υπολογισμών 

Ηλικιακή  
ομάδα 

0 ή 1 2 3 ή 4 
Ε  ́Δημοτικού 101 (33,2%) 48 (15,8%) 155 (51%) 
Στ  ́Δημοτικού 81 (24,7%) 64 (19,5%) 184 (55,9%) 

Α΄ Λυκείου 35 (13,9%) 38 (15,1%) 179 (71%) 
Β  ́Λυκείου 28 (10,7%) 28 (10,7%) 205 (78,5%) 

Πολλαπλασιασμοί με 
θετικές δυνάμεις του 

10 και του τύπου 
700·800 

Φοιτητές 7 (2,8%) 15 (6,1%) 222 (91%) 
Ε  ́Δημοτικού 245 (80,6%) 38 (12,5%) 21 (6,9%) 
Στ  ́Δημοτικού 210 (63,9 %) 58 (17,6%) 61 (18,6%) 

Α΄ Λυκείου 111 (44%) 42 (16,7%) 99 (39,3%) 
Β  ́Λυκείου 88 (33,7%) 35 (13,4%) 138 (52,9%) 

Πολλαπλασιασμοί με 
αρνητικές δυνάμεις 

του 10 και του τύπου 
0,02·0,004 

Φοιτητές 39 (16%) 25 (10,2%) 180 (73,8%) 
Ε  ́Δημοτικού 158 (52%) 73 (24%) 73 (24%) 
Στ  ́Δημοτικού 154 (46,9%) 76 (23,1%) 99 (30,1%) 

Α΄ Λυκείου 69 (27,4%) 51 (20,2%) 132 (52,4%) 
Β  ́Λυκείου 54 (20,7%) 56 (21,5%) 182 (57,9%) 

Διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 και 

του τύπου 320000:800 

Φοιτητές 26 (10,7%) 31 (12,7%) 187 (76,64%) 
Ε  ́Δημοτικού 282 (92,8%) 13 (4,3%) 11 (3,6%) 
Στ  ́Δημοτικού 235 (71,4%) 46 (14%) 48 (14,6%) 

Α΄ Λυκείου 165 (65,5%) 26 (10,3%) 61 (24,2%) 
Β  ́Λυκείου 125 (47,9%) 51 (19,5%) 85 (32,6%) 

Διαιρέσεις με 
αρνητικές δυνάμεις 

του 10 και του τύπου 
2,4:0,3 

Φοιτητές 56 (22,9%) 39 (16%) 149 (61,07%) 
 
Οι παρατηρήσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι οι εξής: 
• Στους πολλαπλασιασμούς με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου 

νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+ υπάρχει μικρή αύξηση του ποσοστού των “ικανών”, 
(αυτών που επιτυγχάνουν σε 3 ή 4 από τα 4 ερωτήματα της περιοχής αυτής), στην Στ΄ 
Δημοτικού και στη Β  ́Λυκείου σε σχέση με την αμέσως προηγούμενή τους ηλικιακή ομάδα 
και μεγαλύτερη αύξηση του αντίστοιχου ποσοστού στην Α  ́Λυκείου και στους φοιτητές (βλ. 
πίνακα 139).  

• Στους πολλαπλασιασμούς με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου 
νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μ Ζ- έχουμε χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τους 
πολλαπλασιασμούς με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 και μ Ζ+. Καλύτερη επίδοση εμφανίζεται σε κάθε ανώτερη ηλικιακή 
ομάδα, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού των “ικανών” παρατηρείται στην Α΄ 
Λυκείου και στους φοιτητές. 

• Στις διαιρέσεις με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 και μΖ+ παρατηρούμε μικρή αύξηση του ποσοστού των “ικανών” στην Στ΄ 
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Δημοτικού και στη Β  ́ Λυκείου και πολύ μεγάλη αύξηση στην Α  ́ Λυκείου και στους 
φοιτητές.  

• Στις διαιρέσεις με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 και μΖ- παρατηρούμε μεγάλη αύξηση του ποσοστού των “ικανών” στην 
στους φοιτητές, ενώ στην Στ  ́Δημοτικού, στην Α  ́Λυκείου και στη Β΄ Λυκείου η αύξηση του 
αντίστοιχου ποσοστού είναι μικρότερη.  

• Στην Στ  ́ Δημοτικού, στους πολλαπλασιασμούς και στις διαιρέσεις με θετικές 
δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+ υπάρχει η 
μικρότερη αύξηση του ποσοστού των “ικανών”, ενώ στους πολλαπλασιασμούς και στις 
διαιρέσεις με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 
1<ν<100 και μΖ- υπάρχει μεγάλη αύξηση του αντίστοιχου ποσοστού.  

• Στην Α΄ Λυκείου η μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού των “ικανών” εμφανίζεται 
στις διαιρέσεις με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 
1<ν<100 και μΖ+ όπου αντίστοιχα εμφανίζεται η μικρότερη αύξηση στη Β  ́ Λυκείου. Η 
μικρότερη αύξηση του ποσοστού των “ικανών” στην Α  ́ Λυκείου παρατηρείται στις 
διαιρέσεις με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 
1<ν<100 και μΖ- 

• Στη Β  ́ Λυκείου η μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού των “ικανών” παρατηρείται 
στους πολλαπλασιασμούς με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, 
όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ- 

• Στους φοιτητές η μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού των “ικανών” εμφανίζεται στους 
πολλαπλασιασμούς και στις διαιρέσεις με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του 
τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ- και στις διαιρέσεις με θετικές δυνάμεις του 10 
και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+. και η μικρότερη στους 
πολλαπλασιασμούς με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 και μΖ+.  

• Η πιο δύσκολη περιοχή των ακριβών νοερών υπολογισμών φαίνεται να είναι οι 
διαιρέσεις με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 
1<ν<100 και μΖ-, όπου εμφανίζονται και τα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας για όλες τις 
ομάδες, ενώ η πιο εύκολη περιοχή φαίνεται να είναι οι πολλαπλασιασμοί με θετικές δυνάμεις 
του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+, όπου εμφανίζονται 
και τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας για όλες τις ομάδες 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι συχνότητες των μαθητών που επιτυγχάνουν σε 
τουλάχιστον 1-4 από τα 4 ερωτήματα των υποπεριοχών των ακριβών νοερών υπολογισμών.  
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Πίνακας 140: Επιτυχία σε τουλάχιστον 1-4 από τα 4 ερωτήματα των διάφορων υποπεριοχών 
των ακριβών νοερών υπολογισμών   
 

 Μαθητές που απαντούν σωστά σε τουλάχιστον… 
ερωτήματα από τα 4  

Υποπεριοχή 
ακριβών νοερών 

υπολογισμών 

Ηλικιακή  
ομάδα 

1 2 3 4 
Ε  ́Δημοτικού 248 (81,6%) 203 (66,8%) 155 (51%) 92 (30,3%) 
Στ  ́Δημοτικού 288 (87,5%) 248 (75,4%) 184 (55,9%) 125 (38%) 

Α΄ Λυκείου 232 (92,1%) 217 (86,1%) 179 (71%) 116 (46%) 
Β  ́Λυκείου 251 (99,6%) 233 (89,3%) 205 (78,5%) 162 (62,1%) 

Πολλαπλασιασμοί 
με θετικές δυνάμεις 

του 10 και του 
τύπου 700·800 

Φοιτητές 242 (99,2%) 237 (97,1%) 222 (91%) 173 (70,9% 
Ε  ́Δημοτικού 151 (49,7%) 59 (19,4%) 21 (6,9%) 10 (3,3%) 
Στ  ́Δημοτικού 214 (65%) 119 (36,2%) 61 (18,6%) 20 (6,1%) 

Α΄ Λυκείου 196 (77,8%) 141 (56%) 99 (39,3%) 45 (17,9%) 
Β  ́Λυκείου 216 (82,8%) 173 (66,3%) 138 (52,9%) 81 (31%) 

Πολλαπλασιασμοί 
με αρνητικές 

δυνάμεις του 10 και 
του τύπου 
0,02·0,004 Φοιτητές 231 (94,7%) 205 (84%) 180 (73,8%) 134 (54,9%) 

Ε  ́Δημοτικού 201 (66,1%) 146 (48%) 73 (24%) 34 (11,2%) 
Στ  ́Δημοτικού 239 (72,6%) 175 (53,2%) 99 (30,1%) 52 (15,8%) 

Α΄ Λυκείου 204 (81%) 183 (72,6%) 132 (52,4%) 75 (29,8%) 
Β  ́Λυκείου 231 (88,5%) 207 (79,3%) 151 (57,9%) 108 (41,4%) 

Διαιρέσεις με 
θετικές δυνάμεις 
του 10 και του 

τύπου 320000:800 
Φοιτητές 234 (95,9%) 218 (89,3%) 187 (76,64%) 140 (57,4%) 

Ε  ́Δημοτικού 90 (29,6%) 24 (7,9%) 11 (3,6%) 0 
Στ  ́Δημοτικού 149 (45,3%) 94 (28,6%) 48 (14,6%) 17 (5,2%) 

Α΄ Λυκείου 132 (52,4%) 87 (34,5%) 61 (24,2%) 27 (10,7%) 
Β  ́Λυκείου 166 (63,6%) 126 (48,3%) 85 (32,6%) 58 (22,2%) 

Διαιρέσεις με 
αρνητικές δυνάμεις 

του 10 και του 
τύπου 2,4:0,3 

Φοιτητές 209 (85,7%) 188 (77,07%) 149 (61,07%) 106 (43,4%) 
 

Παρατηρούμε ότι σε τουλάχιστον 2 από τα 4 ερωτήματα στους πολλαπλασιασμούς και 
τις διαιρέσεις με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 
1<ν<100 και μΖ- πολύ μικρό ποσοστό από την Ε  ́ και την Στ  ́Δημοτικού καταφέρνει να 
επιτύχει. Το ίδιο ισχύει και για την Α  ́Λυκείου στις διαιρέσεις με αρνητικές δυνάμεις του 10 

και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ- όπου μόνο το 1
3

 των 

μαθητών καταφέρνουν να επιτύχουν. 
Σύμφωνα με την εφαρμογή του t-test στις διάφορες υποπεριοχές των ακριβών νοερών 

υπολογισμών έχουμε:   
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α) Πολλαπλασιασμοί με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 και μΖ+ 

 
Πίνακας 141: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων 
στους πολλαπλασιασμούς με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 και μΖ+ 
 

F=46,389 
p<0,001 

Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
t p 

Ε  ́Δημοτικού 2,3 1,49 Ε  ́Δημοτικού - 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 2,57 1,42 

-2,358 0,019 

Στ  ́Δημοτικού 2,57 1,42 Στ  ́Δημοτικού - 
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 2,95 1,25 

-3,462 <0,001 

Α΄ Λυκείου 2,95 1,25 Α΄ Λυκείου - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 3,26 1,11 

-2,924 0,004 

Β  ́Λυκείου 3,26 1,11 Β  ́Λυκείου - 
Φοιτητές Φοιτητές 3,58 0,77 

-3,751 <0,001 

 
 
β) Πολλαπλασιασμοί με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 και μΖ- 

 

Πίνακας 142: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων 
στους πολλαπλασιασμούς με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 και μΖ- 

 

F=137,548 
p<0,001 

Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
t p 

Ε  ́Δημοτικού 0,79 1,02 Ε  ́Δημοτικού - 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 1,26 1,23 

-5,214 <0,001 

Στ  ́Δημοτικού 1,26 1,23 Στ  ́Δημοτικού - 
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 1,91 1,43 

-5,779 <0,001 

Α΄ Λυκείου 1,91 1,43 Α΄ Λυκείου - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 2,37 1,44 

-3,627 <0,001 

Β  ́Λυκείου 2,37 1,44 Β  ́Λυκείου - 
Φοιτητές Φοιτητές 3,07 1,25 

-5,898 <0,001 
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γ) Διαιρέσεις  με θετικές  δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 
1<ν<100 και μΖ+ 

 

Πίνακας 143: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στις 
διαιρέσεις με θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 
και μΖ+ 

 

F=71,634 
p<0,001 

Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
t p 

Ε  ́Δημοτικού 1,49 1,36 Ε  ́Δημοτικού - 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 1,72 1,41 

-2,027 0,043 

Στ  ́Δημοτικού 1,72 1,41 Στ  ́Δημοτικού - 
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 2,36 1,46 

-5,33 <0,001 

Α΄ Λυκείου 2,36 1,46 Α΄ Λυκείου - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 2,67 1,39 

-2,488 0,013 

Β  ́Λυκείου 2,67 1,39 Β  ́Λυκείου - 
Φοιτητές Φοιτητές 3,19 1,14 

-4,629 <0,001 

 
 
δ) Διαιρέσεις με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 
1<ν<100 και μΖ- 

 

Πίνακας 144: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων 
στις διαιρέσεις με αρνητικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 
1<ν<100 και μΖ+ 
 

F=120,388 
p<0,001 

Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
t p 

Ε  ́Δημοτικού 0,39 0,72 Ε  ́Δημοτικού - 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 0,94 1,24 

-6,783 <0,001 

Στ  ́Δημοτικού 0,94 1,24 Στ  ́Δημοτικού - 
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 1,22 1,43 

-2,497 0,013 

Α΄ Λυκείου 1,22 1,43 Α΄ Λυκείου - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 1,74 1,55 

-3,995 <0,001 

Β  ́Λυκείου 1,74 1,55 Β  ́Λυκείου - 
Φοιτητές Φοιτητές 2,67 1,46 

-6,93 <0,001 

 
Έτσι, παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση κάθε ανώτερης 

ηλικιακής ομάδας από την αμέσως προηγούμενή της σε όλες τις υποπεριοχές. 
Ας δούμε τώρα αναλυτικά την επίδοση μαθητών και φοιτητών σε κάθε ερώτημα της 

περιοχής των ακριβών νοερών υπολογισμών. 
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3,85·10000 
 
Πίνακας 145: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 3,85·10000 
 

3,85·10000 x2=107,23 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

125 179 304 
Ε  ́Δημοτικού 

41,1% 58,9% 100,0% 
110 219 329 

Στ  ́Δημοτικού 
33,4% 66,6% 100,0% 

55 197 252 
Α΄ Λυκείου 

21,8% 78,2% 100,0% 
40 221 261 

Β  ́Λυκείου 
15,3% 84,7% 100,0% 

19 225 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
7,8% 92,2% 100,0% 
349 1041 1390 

Σύνολο 
25,1% 74,9% 100% 

 
Πίνακας 146: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
3,85·10000 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 3,996 0,046 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 9,458 0,002 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 23,426 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 3,59 0,058 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 6,946 0,008 
 

Στο συγκεκριμένο πολλαπλασιασμό με θετική δύναμη του 10 παρατηρούμε μια συνεχή 
αύξηση του ποσοστού επιτυχίας των μαθητών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η διαφορά 
μεταξύ κάθε ηλικιακής ομάδας με την αμέσως προηγούμενή της είναι στατιστικά σημαντική, 
εκτός από τη Β΄ Λυκείου όπου η διαφορά από την Α΄ Λυκείου απέχει λίγο από το να είναι 
στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
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0,046·1000 
 
Πίνακας 147: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 0,046·1000 
 

0,046·1000 x2=46,352 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

118 186 304 
Ε  ́Δημοτικού 

38,8% 61,2% 100,0% 
101 228 329 

Στ  ́Δημοτικού 
30,7% 69,3% 100,0% 

78 174 252 
Α΄ Λυκείου 

31% 69% 100,0% 
53 208 261 

Β  ́Λυκείου 
20,3% 79,7% 100,0% 

38 206 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
15,6% 84,4% 100,0% 

388 1002 1390 
Σύνολο 

27,9% 72,1% 100% 
 
Πίνακας 148: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
0,046·1000 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 4,6 0,032 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 0,004 0,948 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 3,733 0,053 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 7,642 0,006 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 1,912 0,167 
 
Στο δεύτερο πολλαπλασιασμό με θετική δύναμη του 10, που είναι και ο ευκολότερος 

καθώς δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση στο τέλος του πολλαπλασιαστέου με μηδενικά 
(βλ. ενότητα 7.3.1.1), παρατηρούμε στατιστικά  σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας, 
στην Στ  ́ Δημοτικού και στη Β  ́ Λυκείου. Στην Α  ́ Λυκείου δεν παρατηρείται αύξηση του 
ποσοστού επιτυχίας, ενώ οι φοιτητές δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά από τη 
Β  ́Λυκείου.  
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4623·0,01 
 
Πίνακας 149: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 4623·0,01 
 

4623·0,01 x2=165,002 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

177 127 304 
Ε  ́Δημοτικού 

58,2% 41,8% 100,0% 
146 183 329 

Στ  ́Δημοτικού 
44,4% 55,6% 100,0% 

85 167 252 
Α΄ Λυκείου 

33,7% 66,3% 100,0% 
54 207 261 

Β  ́Λυκείου 
20,7% 79,3% 100,0% 

29 215 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
11,9% 88,1% 100,0% 

491 899 1390 
Σύνολο 

35,3% 64,7% 100% 
 

Πίνακας 150: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
4623·0,01 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 12,123 <0,001 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 6,316 0,012 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 33,174 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 11,037 0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 7,188 0,008 
 
Στον πρώτο πολλαπλασιασμό με αρνητική δύναμη του 10 παρατηρούμε στατιστικά 

σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και μάλιστα 
μεγαλύτερη απ’ ότι στους πολλαπλασιασμούς με θετικές δυνάμεις του 10. 
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25,4·0,0001 
 
Πίνακας 151: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 25,4·0,0001 
 

25,4·0,0001 x2=207,426 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

262 42 304 
Ε  ́Δημοτικού 

86,2% 13,8% 100,0% 
242 87 329 

Στ  ́Δημοτικού 
73,6% 26,4% 100,0% 

152 100 252 
Α΄ Λυκείου 

60,3% 39,7% 100,0% 
127 134 261 

Β  ́Λυκείου 
48,7% 51,3% 100,0% 

78 166 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
32,0% 68,0% 100,0% 

861 529 1390 
Σύνολο 

61,9% 38,1% 100% 
 
Πίνακας 152: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
25,4·0,0001 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 15,528 <0,001 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 11,459 0,001 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 48,478 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 7,025 0,008 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 14,57 <0,001 
 
Στο δεύτερο πολλαπλασιασμό με αρνητική δύναμη του 10, που είναι και ο 

δυσκολότερος καθώς απαιτείται η συμπλήρωση με μηδενικά κατά τη μετακίνηση της 
υποδιαστολής προς τα αριστερά (βλ. ενότητα 7.3.3.1), παρατηρούμε στατιστικά σημαντική 
αύξηση του ποσοστού επιτυχίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με ποσοστό αύξησης όμοιο με 
τον προηγούμενο πολλαπλασιασμό, με εξαίρεση τους φοιτητές όπου η αύξηση είναι σχεδόν 
διπλάσια. Βέβαια, τα ποσοστά επιτυχίας είναι, όπως αναμενόταν, χαμηλότερα σε σχέση με 
την προηγούμενη περίπτωση.  
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1596,76:10000 
 
Πίνακας 153: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 1596,76:10000 
 

1596,76:10000 x2=94,701 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

150 154 304 
Ε  ́Δημοτικού 

49,3% 50,7% 100,0% 
159 170 329 

Στ  ́Δημοτικού 
48,3% 51,7% 100,0% 

90 162 252 
Α΄ Λυκείου 

35,7% 64,3% 100,0% 
96 165 261 

Β  ́Λυκείου 
36,8% 63,2% 100,0% 

55 189 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
22,5% 77,5% 100,0% 

550 840 1390 
Σύνολο 

39,6% 60,4% 100% 
 
Πίνακας 154: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη 
διαίρεση1596,76:10000  
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,065 0,799 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 9,271 0,002 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 10,43 0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 0,063 0,802 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 12,201 <0,001 
 

Στην πρώτη διαίρεση με θετική δύναμη του 10 παρατηρούμε στατιστικά σημαντική 
αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Α΄ Λυκείου και στους φοιτητές, ενώ δεν παρατηρείται 
στατιστικά σημαντική αύξηση στην Στ  ́Δημοτικού και στη Β  ́Λυκείου. 
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5,37:100 
 
Πίνακας 155: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 5,37:100 
 

5,37:100 x2=43,781 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

168 136 304 
Ε  ́Δημοτικού 

55,3% 44,7% 100,0% 
181 148 329 

Στ  ́Δημοτικού 
55,0% 45,0% 100,0% 

108 144 252 
Α΄ Λυκείου 

42,9% 57,1% 100,0% 
108 153 261 

Β  ́Λυκείου 
41,4% 58,6% 100,0% 

78 166 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
32,0% 68,0% 100,0% 

643 747 1390 
Σύνολο 

46,3% 53,7% 100% 
 
 

Πίνακας 156: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 5,37:100 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,004 0,95 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 8,438 0,004 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 8,483 0,004 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 0,115 0,735 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 4,802 0,028 
 
Στη δεύτερη διαίρεση με θετική δύναμη του 10, που είναι και η δυσκολότερη καθώς 

απαιτείται η συμπλήρωση επιπλέον μηδενικών κατά τη μετακίνηση της υποδιαστολής προς 
τα αριστερά (βλ. ενότητα 7.3.3.1), μπορούμε να κάνουμε τις ίδιες παρατηρήσεις με την 
προηγούμενη διαίρεση. Όμοια και σ’ αυτή την περίπτωση στατιστικά σημαντική αύξηση του 
ποσοστού επιτυχίας έχουμε στην Α  ́ Λυκείου και στους φοιτητές και η αύξηση σε κάθε 
ηλικιακή ομάδα είναι περίπου ίδια όπως και προηγουμένως. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι 
χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη διαίρεση.  
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67:0,01 
 
Πίνακας 157: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 67:0,01 
 

67:0,01 x2=207,576 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

286 18 304 
Ε  ́Δημοτικού 

94,1% 5,9% 100,0% 
236 93 329 

Στ  ́Δημοτικού 
71,7% 28,3% 100,0% 

171 81 252 
Α΄ Λυκείου 

67,9% 32,1% 100,0% 
155 106 261 

Β  ́Λυκείου 
59,4% 40,6% 100,0% 

92 152 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
37,7% 62,3% 100,0% 

940 450 1390 
Σύνολο 

67,6% 32,4% 100% 
 
Πίνακας 158: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 67:0,01 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 54,563 <0,001 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 1,022 0,312 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 64,733 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 3,971 0,046 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 23,725 <0,001 
 

Στην πρώτη διαίρεση με αρνητική δύναμη του 10 παρατηρούμε πολύ μεγάλη αύξηση 
του ποσοστού επιτυχίας στην Στ΄ Δημοτικού, πολύ μικρή αύξηση στην Α  ́ Λυκείου μη 
στατιστικά σημαντική, στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στη Β΄ 
Λυκείου και πολύ μεγάλη αύξηση στους φοιτητές.  
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3,57:0,001 
 
Πίνακας 159: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 3,57:0,001 
 

3,57:0,001 x2=201,893 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

281 23 304 
Ε  ́Δημοτικού 

92,4% 7,6% 100,0% 
235 94 329 

Στ  ́Δημοτικού 
71,4% 28,6% 100,0% 

167 85 252 
Α΄ Λυκείου 

66,3% 33,7% 100,0% 
161 100 261 

Β  ́Λυκείου 
61,7% 38,3% 100,0% 

88 156 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
36,1% 63,9% 100,0% 

932 458 1390 
Σύνολο 

67,1% 32,9% 100% 
 
Πίνακας 160: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη 
διαίρεση3,57:0,001 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 46,271 <0,001 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 1,781 0,182 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 60,265 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 1,168 0,28 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 33,117 <0,001 
 

Όμοιες παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε και για τη δεύτερη διαίρεση με αρνητική 
δύναμη του 10 με μόνη διαφορά ότι στη Β  ́Λυκείου η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας δεν 
είναι στατιστικά σημαντική.  
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600·700 
 
Πίνακας 161: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 600·700 
 

600·700 x2=136,355 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

144 160 304 
Ε  ́Δημοτικού 

47,4% 52,6% 100,0% 
132 197 329 

Στ  ́Δημοτικού 
40,1% 59,9% 100,0% 

67 185 252 
Α΄ Λυκείου 

26,6% 73,4% 100,0% 
48 213 261 

Β  ́Λυκείου 
18,4% 81,6% 100,0% 

19 225 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
7,8% 92,2% 100,0% 
410 980 1390 

Σύνολο 
29,5% 70,5% 100% 

 
Πίνακας 162: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
600·700 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 3,374 0,066 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 11,607 0,001 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 25,269 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 4,953 0,026 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 12,323 <0,001 
 

Στον πρώτο πολλαπλασιασμό με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και 
μ  Ζ+ παρατηρούμε μικρή αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ΄ Δημοτικού, μη 
στατιστικά σημαντική και στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Α΄ 
Λυκείου, στη Β  ́Λυκείου και στους φοιτητές. 
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90·80000 
 
Πίνακας 163: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 90·80000 
 

90·80000 x2=97,195 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

131 173 304 
Ε  ́Δημοτικού 

43,1% 56,9% 100,0% 
128 201 329 

Στ  ́Δημοτικού 
38,9% 61,1% 100,0% 

64 188 252 
Α΄ Λυκείου 

25,4% 74,6% 100,0% 
52 209 261 

Β  ́Λυκείου 
19,9% 80,1% 100,0% 

26 218 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
10,7% 89,3% 100,0% 

401 989 1390 
Σύνολο 

28,8% 71,2% 100% 
 

Πίνακας 164: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
90·80000 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 1,145 0,285 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 11,77 0,001 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 18,946 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 2,195 0,138 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 8,293 0,004 
 

Όμοια εξέλιξη έχουμε και στη δεύτερη διαίρεση αυτού του τύπου. Ωστόσο, 
παρατηρούμε ότι η διαφορά μεταξύ Α  ́και Β  ́Λυκείου δεν είναι στατιστικά σημαντική.  
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0,02·0,004 
 
Πίνακας 165: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 0,02·0,004 
 

0,02·0,004 x2=294,0,64 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

274 30 304 
Ε  ́Δημοτικού 

90,1% 9,9% 100,0% 
261 68 329 

Στ  ́Δημοτικού 
79,3% 20,7% 100,0% 

151 101 252 
Α΄ Λυκείου 

59,9% 40,1% 100,0% 
124 137 261 

Β  ́Λυκείου 
47,5% 52,5% 100,0% 

67 177 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
27,5% 72,5% 100,0% 

877 513 1390 
Σύνολο 

63,1% 36,9% 100% 
 
Πίνακας 166: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
0,02·0,004 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 14,085 <0,001 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 26,066 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 69,826 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 7,941 0,005 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 21,558 <0,001 
 

Στον πρώτο πολλαπλασιασμό με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και 
μ Ζ- παρατηρούμε στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας σε όλες τις 
ηλικιακές ομάδες, με τη μεγαλύτερη αύξηση να πραγματοποιείται στην Α΄ Λυκείου και στους 
φοιτητές. 
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0,06·0,07 
  

Πίνακας 167: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 0,06·0,07 
 

0,06·0,07 x2=299,491 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

262 42 304 
Ε  ́Δημοτικού 

86,2% 13,8% 100,0% 
253 76 329 

Στ  ́Δημοτικού 
76,9% 23,1% 100,0% 

139 113 252 
Α΄ Λυκείου 

55,2% 44,8% 100,0% 
121 140 261 

Β  ́Λυκείου 
46,4% 53,6% 100,0% 

52 192 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
21,3% 78,7% 100,0% 

827 563 1390 
Σύνολο 

59,5% 40,5% 100% 
 
Πίνακας 168: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον πολλαπλασιασμό 
0,06·0,07 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 8,981 0,003 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 30,731 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 65,964 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 3,971 0,046 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 35,132 <0,001 
 

Όμοια εξέλιξη έχουμε και στο δεύτερο πολλαπλασιασμό με αριθμούς του τύπου νx10μ, 
όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ-, με μόνη διαφορά ότι η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας 
στους φοιτητές είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση. Επίσης, τα 
ποσοστά επιτυχίας είναι λίγο μεγαλύτερα στο δεύτερο πολλαπλασιασμό αυτού του τύπου. 
Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι μαθητές θεωρούν ότι το γινόμενο έχει τόσα 
μηδενικά δεκαδικά ψηφία όσο το σύνολο των μηδενικών δεκαδικών ψηφίων των δύο 
παραγόντων. Έτσι, με βάση αυτό το λανθασμένο κανόνα πιθανόν βρίσκουν ως αποτέλεσμα 
0,0008 στο γινόμενο 0,02·0,004 και ως αποτέλεσμα 0,0042 στο γινόμενο 0,06·0,07 που 
τυχαία είναι και το σωστό.  
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4900:70 
 
Πίνακας 169: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 4900:70 
 

4900:70 x2=266,043 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

220 84 304 
Ε  ́Δημοτικού 

72,4% 27,6% 100,0% 
192 137 329 

Στ  ́Δημοτικού 
58,4% 41,6% 100,0% 

97 155 252 
Α΄ Λυκείου 

38,5% 61,5% 100,0% 
65 196 261 

Β  ́Λυκείου 
24,9% 75,1% 100,0% 

31 213 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
12,7% 87,3% 100,0% 

605 785 1390 
Σύνολο 

43,5% 56,5% 100% 
 
 
Πίνακας 170: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 4900:70 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 13,647 <0,001 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 22,529 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 64,519 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 10,956 <0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 12,19 <0,001 
 
Στην πρώτη διαίρεση με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+ 

παρατηρούμε στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες, με τη μεγαλύτερη αύξηση να πραγματοποιείται στην Α  ́Λυκείου. 
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320000:800 
 
Πίνακας 171: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 320000:800 
 

320000:800 x2=276,078 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

224 80 304 
Ε  ́Δημοτικού 

73,7% 26,3% 100,0% 
219 110 329 

Στ  ́Δημοτικού 
66,6% 33,4% 100,0% 

119 133 252 
Α΄ Λυκείου 

47,2% 52,8% 100,0% 
78 183 261 

Β  ́Λυκείου 
29,9% 70,1% 100,0% 

33 211 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
13,5% 86,5% 100,0% 

673 717 1390 
Σύνολο 

48,4% 51,6% 100% 
 
Πίνακας 172: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 
320000:800 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 3,812 0,051 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 21,943 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 40,824 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 16,292 <0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 19,683 <0,001 
 

Στη δεύτερη διαίρεση αυτού του τύπου διαπιστώνουμε μικρότερη αύξηση του 
ποσοστού επιτυχίας στην Στ  ́τάξη σε σχέση με την προηγούμενη διαίρεση αυτού του τύπου η 
οποία απέχει πολύ λίγο από το να είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 
0,05, μεγάλη αύξηση στην Α  ́ Λυκείου, όπως και προηγουμένως, στατιστικά σημαντική 
αύξηση στην Α  ́Λυκείου όπως και προηγουμένως και πολύ μεγάλη αύξηση στους φοιτητές. 
Τα ποσοστά επιτυχίας σ’ αυτή τη διαίρεση είναι μικρότερα σε σχέση με την προηγούμενη, με 
τις μεγαλύτερες αποκλίσεις να εμφανίζονται στην Στ΄ Δημοτικού, στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, 
γεγονός που πιθανόν οφείλεται στο ότι οι όροι της πράξης είναι μεγαλύτερης τάξης σε σχέση 
με την προηγούμενη πράξη αυτού του τύπου.  
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2,4:0,03 
 
Πίνακας 173: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 2,4:0,03 
 

2,4:0,03 x2=377,341 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

285 19 304 
Ε  ́Δημοτικού 

93,8% 6,3% 100,0% 
282 47 329 

Στ  ́Δημοτικού 
85,7% 14,3% 100,0% 

192 60 252 
Α΄ Λυκείου 

76,2% 23,8% 100,0% 
146 115 261 

Β  ́Λυκείου 
55,9% 44,1 % 100,0% 

62 182 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
25,4% 74,6% 100,0% 

967 423 1390 
Σύνολο 

69,6% 30,4% 100% 
 

Πίνακας 174: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 2,4:0,03 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 10,924 0,001 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 8,615 0,003 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 34,852 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 23,395 <0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 48,52 <0,001 
 

Στην πρώτη διαίρεση με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ-, 
που είναι και δυσκολότερη καθώς το πηλίκο είναι φυσικός μεγαλύτερος και από τους δύο 
όρους (βλ. ενότητα 7.3.3.1), παρατηρούμε στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες με τη μεγαλύτερη αύξηση να συμβαίνει στους 
φοιτητές και στη Β  ́Λυκείου. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
303 

0,021:7 
 
Πίνακας 175: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 0,021:7 
 

0,021:7 x2=185,049 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

244 60 304 
Ε  ́Δημοτικού 

80,3% 19,7% 100,0% 
255 74 329 

Στ  ́Δημοτικού 
77,5% 22,5% 100,0% 

171 81 252 
Α΄ Λυκείου 

67,9% 32,1% 100,0% 
127 134 261 

Β  ́Λυκείου 
48,7% 51,3% 100,0% 

82 162 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
33,6% 66,4% 100,0% 

879 511 1390 
Σύνολο 

63,2% 36,8% 100% 
 
 

Πίνακας 176: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη διαίρεση 0,021:7 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,719 0,396 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 6,794 0,009 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 11,203 0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 19,41 <0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 11,779 0,001 
 

Στη δεύτερη διαίρεση αυτού του τύπου, που είναι και ευκολότερη, παρατηρούμε μικρή 
αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ  ́τάξη μη στατιστικά σημαντική και έκτοτε εξέλιξη 
περίπου όμοια με την προηγούμενη περίπτωση με εξαίρεση τους φοιτητές, όπου η αύξηση 
είναι αρκετά μικρότερη σε σχέση με την πρώτη διαίρεση, αλλά και πάλι στατιστικά 
σημαντική. Στη δεύτερη διαίρεση αυτού του τύπου τα ποσοστά επιτυχίας είναι αρκετά 
υψηλότερα, με εξαίρεση τους φοιτητές όπου το ποσοστό επιτυχίας είναι χαμηλότερο.  
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9.5.2 Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στα 
προβλήματα αναλόγων ποσών 
 
1ο πρόβλημα αναλόγων ποσών  
 
Πίνακας 177: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 1ο πρόβλημα αναλόγων ποσών 
  

1ο πρόβλημα 
αναλόγων ποσών 

x2=379,957 
p<0,001 

0 1 
Σύνολο 

295 9 304 
Ε  ́Δημοτικού 

97,0% 3,0% 100,0% 
308 21 329 

Στ  ́Δημοτικού 
93,6% 6,4% 100,0% 

195 57 252 
Α΄ Λυκείου 

77,4% 22,6% 100,0% 
156 105 261 

Β  ́Λυκείου 
59,8% 40,2% 100,0% 

85 159 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
34,8% 65,2% 100,0% 
1039 351 1390 

Σύνολο 
74,7% 25,3% 100% 

 
Πίνακας 178: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 1ο πρόβλημα 
αναλόγων ποσών 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 4,099 0,043 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 32,365 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 50,899 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 18,403 <0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 31,426 <0,001 
 

Στο 1ο πρόβλημα αναλόγων ποσών, που είναι και το απλούστερο (βλ. ενότητα 7.3.3.1), 
παρατηρούμε ότι υπάρχει μικρή αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ  ́Δημοτικού η οποία 
είναι στατιστικά σημαντική, μεγάλη αύξηση στην Α΄ Λυκείου, μεγαλύτερη αύξηση στη Β΄ 
Λυκείου και ακόμη μεγαλύτερη στους φοιτητές. Τα ποσοστά επιτυχίας ωστόσο για όλες τις 
ηλικιακές ομάδες είναι πολύ χαμηλά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Στ  ́ Δημοτικού 
διδάσκονται οι αναλογίες και μάλιστα διδάσκονταν την περίοδο που δόθηκαν τα τεστ στους 
μαθητές. Στην Ε  ́Δημοτικού οι μαθητές μπορούσαν να επιλύσουν το πρόβλημα με εφαρμογή 
αναγωγής στη μονάδα. Μολαταύτα, η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ  ́ τάξη είναι 
μόλις 3,4%.  
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Πίνακας 179: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εφαρμογή σωστής μεθόδου 
επίλυσης του 1ου προβλήματος  αναλόγων ποσών  
 

Μέθοδος 1ου 
προβλήματος  

αναλόγων ποσών 
x2=446,649 

p<0,001 
0 1 

Σύνολο 

278 26 304 
Ε  ́Δημοτικού 

91,4% 8,6% 100,0% 
175 154 329 

Στ  ́Δημοτικού 
53,2% 46,8% 100,0% 

114 138 252 
Α΄ Λυκείου 

45,2% 54,8% 100,0% 
55 206 261 

Β  ́Λυκείου 
21,1% 78,9% 100,0% 

26 218 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
10,7% 89,3% 100,0% 

648 742 1390 
Σύνολο 

46,6% 53,4% 100% 
 

 
Πίνακας 180: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εφαρμογή 
σωστής μεθόδου επίλυσης του 1ου προβλήματος  αναλόγων ποσών  
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 113,632 <0,001 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 3,611 0,057 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 141,474 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 33,892 <0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 10,162 0,001 
 

Σε ό,τι αφορά την επιλογή της σωστής μεθόδου για την επίλυση του προβλήματος 
αναλόγων ποσών (ανεξάρτητα από το αν η εκτέλεση των πράξεων είναι σωστή ή όχι) 
παρατηρούμε μια θεαματική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ  ́ Δημοτικού που 
προφανώς οφείλεται στη διδασκαλία των αναλόγων ποσών το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα επίδοσης του τεστ. Έτσι, ενώ στην Ε  ́ Δημοτικού μοναδική επιλογή είναι η 
αναγωγή στη μονάδα, στην Στ  ́Δημοτικού μπορούν να εφαρμόσουν τον πίνακα αναλογιών 
τον οποίο διδάχτηκαν πρόσφατα. Στην Α  ́Λυκείου επίσης έχουμε μια αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας αλλά μη στατιστικά σημαντική και μια πολύ μεγάλη αύξηση στη Β  ́ Λυκείου. Η 
βελτίωση αυτή ενδεχομένως οφείλεται στο ότι οι μαθητές στο Λύκειο χρησιμοποιούν 
συχνότατα τις αναλογίες στο μάθημα της Χημείας και της Φυσικής και επομένως υπάρχει 
πρακτική εξάσκηση. Επίσης, σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας παρατηρείται και 
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στους φοιτητές, οι οποίοι επίσης διδάχτηκαν τα ανάλογα ποσά κατά το Β  ́εξάμηνο κατά το 
οποίο δόθηκε το τεστ.  

Μια άλλη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι η μεγάλη απόκλιση των 
ποσοστών επιτυχίας στη σωστή επίλυση του προβλήματος αναλόγων ποσών (σωστή επιλογή 
μεθόδου και σωστή εκτέλεση πράξεων) και στη σωστή επιλογή της μεθόδου επίλυσης. Αυτό 
αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι ακόμα και μαθητές μεγάλων τάξεων και φοιτητές αστοχούν στο 
να εκτελέσουν σωστά στοιχειώδεις πράξεις.  
 
2ο πρόβλημα αναλόγων ποσών  
 
Πίνακας 181: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 2ο πρόβλημα αναλόγων ποσών  
 

2ο πρόβλημα 
αναλόγων ποσών 

x2=56,822 
p<0,001 

0 1 
Σύνολο 

207 45 252 
Α΄ Λυκείου 

82,1% 17,9% 100,0% 
196 65 261 

Β  ́Λυκείου 
75,1% 24,9% 100,0% 

128 116 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
52,5% 47,5% 100,0% 

531 226 757 
Σύνολο 

70,1% 29,9% 100% 
 
Πίνακας 182: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 2ο πρόβλημα 
αναλόγων ποσών 
 

 x2 p 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 3,78 0,052 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 28,101 <0,001 
 

Στο 2ο πρόβλημα αναλόγων ποσών, το οποίο είναι σύνθετο και δόθηκε μόνο στους 
μαθητές Α  ́και Β  ́Λυκείου και στους φοιτητές, παρατηρούμε μικρή αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας στη Β  ́Λυκείου, μη στατιστικά σημαντική και μεγάλη αύξηση στους φοιτητές. Τα 
ποσοστά επιτυχίας είναι μικρότερα από το στοιχειώδες πρόβλημα αναλόγων ποσών, όπως 
άλλωστε ήταν αναμενόμενο.  
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Πίνακας 183: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εφαρμογή σωστής μεθόδου 
επίλυσης του 2ου προβλήματος  αναλόγων ποσών  
 

Μέθοδος 2ου 
προβλήματος 

αναλόγων ποσών 
x2=47,314 
p<0,001 

0 1 

Σύνολο 

182 70 252 
Α΄ Λυκείου 

72,2% 27,8% 100,0% 
141 120 261 

Β  ́Λυκείου 
54% 46% 100,0% 
102 142 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
41,8% 58,2% 100,0% 

425 332 757 
Σύνολο 

56,1% 43,9% 100% 
 

Πίνακας 184: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην εφαρμογή 
σωστής μεθόδου επίλυσης του 2ου προβλήματος  αναλόγων ποσών  
 

 x2 p 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 18,21 <0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 7,543 0,006 
 

Στην επιλογή της σωστής μεθόδου επίλυσης του 2ου προβλήματος αναλόγων ποσών 
παρατηρούμε σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στους μαθητές της Β΄ Λυκείου, 
αλλά και στους φοιτητές. Και πάλι διαπιστώνουμε απόκλιση των ποσοστών επιτυχίας από τη 
σωστή επίλυση του 2ου προβλήματος αναλόγων ποσών (σωστή επιλογή μεθόδου και σωστή 
εκτέλεση πράξεων), γεγονός που μάλλον υποδηλώνει την αδυναμία των μαθητών και των 
φοιτητών να εκτελούν σωστά πράξεις.  

Σύμφωνα με την εφαρμογή t-test για τη σύγκριση των μέσων όρων και στα δύο 
προβλήματα αναλόγων ποσών για την Α΄ και Β  ́Λυκείου και τους φοιτητές έχουμε: 
 
Πίνακας 185: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στα 
προβλήματα αναλόγων ποσών 
 

F=64,3 
p<0,001 

Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
t p 

Α΄ Λυκείου 0,4 0,64 Α΄ Λυκείου - 
     Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 0,65 0,74 

-4,051 <0,001 

Β  ́Λυκείου 0,65 0,74 Β  ́Λυκείου - 
Φοιτητές Φοιτητές 1,13 0,78 

-7,056 <0,001 
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Για την επιλογή σωστής μεθόδου επίλυσης και για τα δύο προβλήματα αναλόγων 
ποσών σύμφωνα με το t-test έχουμε: 

 
Πίνακας 186: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην 
εφαρμογή της σωστής μεθόδου επίλυσης των προβλημάτων αναλόγων ποσών 
 

F=50,353 
p<0,001 

Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
t p 

Α΄ Λυκείου 0,83 0,81 Α΄ Λυκείου - 
     Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 1,25 0,74 

-6,197 <0,001 

Β  ́Λυκείου 1,25 0,74 Β  ́Λυκείου - 
Φοιτητές Φοιτητές 1,48 0,64 

-3,667 <0,001 
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9.5.3 Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη γραπτή 
εκτέλεση πράξεων 
 
i) Αφαιρέσεις  

 
Όσον αφορά στην επιτυχία και στις δύο αφαιρέσεις σύμφωνα με την εφαρμογή t-test 

ανά δύο τάξεις έχουμε: 
 

Πίνακας 187: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη 
γραπτή εκτέλεση αφαιρέσεων 
 

F=42,952 
p<0,001 

Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
t p 

Ε  ́Δημοτικού 0,87 0,88 Ε  ́Δημοτικού - 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 0,98 0,88 

-1,665 0,096 

Στ  ́Δημοτικού 0,98 0,88 Στ  ́Δημοτικού - 
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 1,13 0,86 

-2,096 0,037 

Α΄ Λυκείου 1,13 0,86 Α΄ Λυκείου - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 1,27 0,82 

2,104 0,036 

Β  ́Λυκείου 1,27 0,82 Β  ́Λυκείου - 
Φοιτητές Φοιτητές 1,72 0,62 

-6,599 <0,001 

 
Δηλαδή διαπιστώνουμε ότι στις αφαιρέσεις η Στ  ́ Δημοτικού δεν διαφέρει με 

στατιστικά σημαντική διαφορά από την Ε  ́ Δημοτικού, ενώ στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση παρατηρείται στην Α  ́Λυκείου αλλά και στη Β  ́Λυκείου και στους φοιτητές 
σε σχέση με την αμέσως προηγούμενή τους ηλικιακή ομάδα. 
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Αναλυτικά σε κάθε αφαίρεση έχουμε:  
 
1η αφαίρεση 
 
Πίνακας 188: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην 1η αφαίρεση 
 

826-9,64 x2=125,568 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

171 133 304 
Ε  ́Δημοτικού 

56,3% 43,8% 100,0% 
169 160 329 

Στ  ́Δημοτικού 
51,4% 48,6% 100,0% 

112 140 252 
Α΄ Λυκείου 

44,4% 55,6% 100,0% 
91 170 261 

Β  ́Λυκείου 
34,9% 65,1% 100,0% 

37 207 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
15,2% 84,8% 100,0% 

580 810 1390 
Σύνολο 

41,7% 58,3% 100% 
 

 
Πίνακας 189: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην 1η αφαίρεση 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 1,515 0,218 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 2,739 0,098 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 7,684 0,006 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 4,919 0,027 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 25,87 <0,001 
 
Στην 1η αφαίρεση παρατηρούμε μικρή αύξηση του ποσοστού επιτυχίας περίπου, 5 

ποσοστιαίες μονάδες, στην Στ  ́τάξη οποία είναι μη στατιστικά σημαντική, ανάλογη αύξηση 
στην Α  ́ Λυκείου επίσης μη στατιστικά σημαντική, μεγαλύτερη αύξηση, στατιστικά 
σημαντική, στη Β  ́Λυκείου και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στους φοιτητές. 
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2η αφαίρεση 
 
Πίνακας 190: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη 2η αφαίρεση 
 

35,5-8,745 x2=126,371 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

174 130 304 
Ε  ́Δημοτικού 

57,2% 42,8% 100,0% 
166 163 329 

Στ  ́Δημοτικού 
50,5% 49,5% 100,0% 

106 146 252 
Α΄ Λυκείου 

42,1% 57,9% 100,0% 
94 167 261 

Β  ́Λυκείου 
36% 64% 100,0% 
32 212 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
13,1% 86,9% 100,0% 

572 818 1390 
Σύνολο 

41,2% 58,8% 100% 
 

Πίνακας 191: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη 2η αφαίρεση 
  

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 2,922 0,087 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 4,037 0,045 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 12,69 0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 1,972 0,016 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 35,319 <0,001 
 
Στη 2η αφαίρεση τα ποσοστά επιτυχίας είναι περίπου ίδια με την 1η αφαίρεση, όπως 

και ο ρυθμός βελτίωσης. Η διαφορά είναι ότι στην Α΄ Λυκείου η αύξηση του ποσοστού 
επιτυχίας είναι στατιστικά σημαντική. 
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ii) Πολλαπλασιασμοί 
 
Σε ό,τι αφορά και τους δύο πολλαπλασιασμούς με την εφαρμογή του t-test ανά δύο 

τάξεις έχουμε: 
 
Πίνακας 192: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη γραπτή εκτέλεση 
πολλαπλασιασμών  
 

F=75,512 
p<0,001 

Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
t p 

Ε  ́Δημοτικού 0,64 0,8 Ε  ́Δημοτικού - 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 0,68 0,83 

-0,658 0,511 

Στ  ́Δημοτικού 0,68 0,83 Στ  ́Δημοτικού - 
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 0,95 0,88 

-3,772 <0,001 

Α΄ Λυκείου 0,95 0,88 Α΄ Λυκείου - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 1,23 0,82 

-3,636 <0,001 

Β  ́Λυκείου 1,23 0,82 Β  ́Λυκείου - 
Φοιτητές Φοιτητές 1,64 0,66 

-6,31 <0,001 

 
Έτσι, διαπιστώνουμε ότι στους πολλαπλασιασμούς στην Στ  ́ Δημοτικού υπάρχει 

σταθερότητα σε σχέση με την Ε  ́ Δημοτικού, ενώ στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 
παρατηρείται στην Α΄ Λυκείου, αλλά και στη Β  ́Λυκείου και στους φοιτητές σε σχέση με 
την αμέσως προηγούμενή τους ηλικιακή ομάδα. 

Αναλυτικά σε κάθε πολλαπλασιασμό έχουμε:  
 
1ος πολλαπλασιασμός 
 
Πίνακας 193: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον 1ο πολλαπλασιασμό  
 

11,42·3,7 x2=166,493 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

213 91 304 
Ε  ́Δημοτικού 

70,1% 29,9% 100,0% 
218 111 329 

Στ  ́Δημοτικού 
66,3% 33,7% 100,0% 

138 114 252 
Α΄ Λυκείου 

54,8% 45,2% 100,0% 
114 147 261 

Β  ́Λυκείου 
43,7% 56,3 % 100,0% 

52 192 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
21,3% 78,7% 100,0% 

735 655 1390 
Σύνολο 

52,9% 47,1% 100% 
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Πίνακας 194: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στον 1ο 
πολλαπλασιασμό 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 1,052 0,305 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 7,952 0,005 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 13,864 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 6,302 0,012 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 28,59 <0,001 
 
Στον 1ο πολλαπλασιασμό παρατηρούμε μικρή αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην 

Στ  ́Δημοτικού, μη στατιστικά σημαντική, μεγαλύτερη στην Α  ́Λυκείου, ακόμη μεγαλύτερη 
στη Β  ́Λυκείου και ακόμα μεγαλύτερη στους φοιτητές.  
 
2ος πολλαπλασιασμός  
 
Πίνακας 195: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 2ο πολλαπλασιασμό  
 

27,8·0,03 x2=210,74 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

200 104 304 
Ε  ́Δημοτικού 

65,8% 34,2% 100,0% 
215 114 329 

Στ  ́Δημοτικού 
65,3% 34,7% 100,0% 

126 126 252 
Α΄ Λυκείου 

50% 50% 100,0% 
88 173 261 

Β  ́Λυκείου 
33,7% 66,3% 100,0% 

35 209 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
14,3% 85,7% 100,0% 

664 726 1390 
Σύνολο 

47,8% 52,2% 100% 
 
Πίνακας 196: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 2ο 
πολλαπλασιασμό  
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,014 0,907 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 13,867 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 14,162 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 13,892 0,001 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 25,687 <0,001 
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Στο δεύτερο πολλαπλασιασμό παρατηρούμε σταθερότητα στην Στ  ́ Δημοτικού σε 
σχέση με την Ε  ́ Δημοτικού, αρκετά μεγάλη αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στην Α΄ 
Λυκείου και στη συνέχεια έχουμε ρυθμό βελτίωσης όμοιο με τον προηγούμενο 
πολλαπλασιασμό. Γενικότερα στο 2ο πολλαπλασιασμό τα ποσοστά επιτυχίας είναι 
μεγαλύτερα, γεγονός που μάλλον οφείλεται στο ότι είναι ευκολότερος, καθώς ο 
πολλαπλασιαστής έχει μόνο ένα μη μηδενικό ψηφίο.  

 
iii) Διαιρέσεις  
 

Όσον αφορά και στις δύο διαιρέσεις σύμφωνα με την εφαρμογή του t-test έχουμε: 
 

Πίνακας 197: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη γραπτή εκτέλεση 
διαιρέσεων  
 

F=57,858 
p<0,001 

Μ.Ο. 
Τυπική 

απόκλιση 
t p 

Ε  ́Δημοτικού 0,62 0,68 Ε  ́Δημοτικού - 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 0,68 0,76 

-1,155 0,248 

Στ  ́Δημοτικού 0,68 0,76 Στ  ́Δημοτικού - 
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 0,77 0,77 

1,459 0,145 

Α΄ Λυκείου 0,77 0,77 Α΄ Λυκείου - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 1,02 0,81 

3,527 <0,001 

Β  ́Λυκείου 1,02 0,81 Β  ́Λυκείου - 
Φοιτητές Φοιτητές 1,47 0,71 

6,69 <0,001 
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Αναλυτικά σε κάθε διαίρεση έχουμε: 
 
1η διαίρεση  
 
Πίνακας 198: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην 1η διαίρεση  
 

6682:26 x2=111,84 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

164 140 304 
Ε  ́Δημοτικού 

53,9% 46,1% 100,0% 
179 150 329 

Στ  ́Δημοτικού 
54,4% 45,6% 100,0% 

119 133 252 
Α΄ Λυκείου 

47,2% 52,8% 100,0% 
91 170 261 

Β  ́Λυκείου 
34,9% 65,1% 100,0% 

40 204 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
16,4% 83,6% 100,0% 

593 797 1390 
Σύνολο 

42,7% 57,3% 100% 
 
 

Πίνακας 199: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στην 1η διαίρεση  
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 0,013 0,908 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 2,949 0,086 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 2,493 0,114 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 8,096 0,004 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 22,399 <0,001 
 
Στην πρώτη διαίρεση, που είναι και η ευκολότερη (βλ. ενότητα 7.3.3.1), παρατηρούμε 

μικρή μείωση του ποσοστού επιτυχίας στην Στ  ́Δημοτικού, μη στατιστικά σημαντική, μικρή 
αύξηση στην Α  ́ Λυκείου, επίσης μη στατιστικά σημαντική, στατιστικά σημαντική αύξηση 
στη Β  ́Λυκείου και ακόμη μεγαλύτερη αύξηση στους φοιτητές.  
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Πίνακας 200: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη 2η διαίρεση  
 

1081:19 x2=174,303 
p<0,001 0 1 

Σύνολο 

257 47 304 
Ε  ́Δημοτικού 

84,5% 15,5% 100,0% 
255 74 329 

Στ  ́Δημοτικού 
77,5% 22,5% 100,0% 

190 62 252 
Α΄ Λυκείου 

75,4% 24,6% 100,0% 
165 96 261 

Β  ́Λυκείου 
63,2% 36,8% 100,0% 

89 155 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
36,5% 63,5% 100,0% 

956 434 1390 
Σύνολο 

68,2% 31,2% 100% 
 
Πίνακας 201: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στη 2η διαίρεση  
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 5,059 0,025 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 0,355 0,552 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 7,307 0,007 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 8,922 0,003 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 36,077 <0,001 
 
Στη 2η διαίρεση, που είναι και η δυσκολότερη (βλ. ενότητα 7.3.3.1), παρατηρούμε μια 

μικρή αύξηση του ποσοστού επιτυχίας (7%) στην Στ΄ Δημοτικού η οποία είναι στατιστικά 
σημαντική, πολύ μικρή αύξηση στην Α  ́Λυκείου μη στατιστικά σημαντική, μεγάλη αύξηση 
στη Β  ́Λυκείου όμοια περίπου με την προηγούμενη διαίρεση και πολύ μεγάλη αύξηση στους 
φοιτητές. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι αισθητά μικρότερα σε σχέση με την προηγούμενη 
διαίρεση για όλες τις ηλικιακές ομάδες.  

 
Συνολικά επομένως στις πράξεις διαπιστώνουμε ότι στις διαιρέσεις αξιόλογη μεταβολή 

παρατηρείται στη Β΄ Λυκείου αλλά και στους φοιτητές, με εξαίρεση ίσως τη δύσκολη 
διαίρεση στην οποία υπάρχει μικρή αύξηση του ποσοστού επιτυχίας και στην Στ  ́Δημοτικού. 
Στις αφαιρέσεις και στους πολλαπλασιασμούς η στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε 
σχέση με την αμέσως προηγούμενη ηλικιακή ομάδα εμφανίζεται στην Α  ́ Λυκείου και 
συνεχίζεται στη Β΄ Λυκείου και στους φοιτητές, με όμοιο περίπου ρυθμό όπως και στις 
διαιρέσεις: μικρότερη βελτίωση στην Α  ́ και Β  ́ Λυκείου και μεγαλύτερη στους φοιτητές. 
Στην Α  ́Λυκείου παρατηρούμε ότι σε όλες τις πράξεις οι μαθητές τείνουν να έχουν το ίδιο 
περίπου ποσοστό επιτυχίας με εξαίρεση τη δύσκολη διαίρεση. Αυτό ενδεχομένως σημαίνει 
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ότι έχουν πλέον ενοποιήσει τις διαδικασίες εκτέλεσης των πράξεων, κάτι που δεν έχει ακόμα 
συμβεί στην Στ  ́Δημοτικού. 

 
 
9.5.4 Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στα 

προβλήματα προσθετικών δομών 
 
Σε ό,τι αφορά την επιτυχία και στα δύο προβλήματα προσθετικών δομών εφαρμόστηκε 

t-test προκειμένου να συγκρίνουμε τους μέσους όρους των τάξεων ανά δύο. Σύμφωνα με τη 
σύγκριση έχουμε: 

 
Πίνακας 202: Σύγκριση των μέσων όρων επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στα 
προβλήματα προσθετικών δομών 
 

F=70,986 
p<0,001 

Μ.Ο. 
(2 ερωτ.) 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Ε  ́Δημοτικού 0,8 0,74 Ε  ́Δημοτικού - 
Στ  ́Δημοτικού Στ  ́Δημοτικού 0,85 0,67 

-0,978 0,329 

Στ  ́Δημοτικού 0,85 0,67 Στ  ́Δημοτικού - 
Α΄ Λυκείου Α΄ Λυκείου 1,34 0,66 

-8,786 <0,001 

Α΄ Λυκείου 1,34 0,66 Α΄ Λυκείου - 
Β  ́Λυκείου Β  ́Λυκείου 1,38 0,66 

-0,787 0,431 

Β  ́Λυκείου 1,38 0,66 Β  ́Λυκείου - 
Φοιτητές Φοιτητές 1,53 0,58 

-2,71 0,007 

 
Έτσι, παρατηρούμε μη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ Ε  ́και Στ  ́Δημοτικού, 

όπως και μεταξύ Α  ́και Β  ́Λυκείου.  
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Αναλυτικά σε κάθε πρόβλημα προσθετικών δομών έχουμε: 
 
1ο πρόβλημα προσθετικών δομών 
 

Πίνακας 203: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 1ο πρόβλημα προσθετικών 
δομών  
 

1ο πρόβλημα 
προσθετικών δομών 

x2=163,78 
p<0,001 

0 1 
Σύνολο 

131 173 304 
Ε  ́Δημοτικού 

43,1% 56,9% 100,0% 
107 222 329 

Στ  ́Δημοτικού 
32,5% 67,5% 100,0% 

36 216 252 
Α΄ Λυκείου 

14,3% 85,7% 100,0% 
28 233 261 

Β  ́Λυκείου 
10,7% 89,3% 100,0% 

13 231 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
5,3% 94,7% 100,0% 
315 1075 1390 

Σύνολο 
22,7% 77,3% 100,0% 

 
Πίνακας 204: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 1ο πρόβλημα 
προσθετικών δομών 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 7,523 0,006 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 25,578 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 54,408 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 1,486 0,223 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 4,93 0,026 
 

Στο 1ο πρόβλημα προσθετικών δομών, το οποίο είναι και το ευκολότερο (βλ. ενότητα 
7.3.1.1), παρατηρούμε μια στατιστικά σημαντική αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στους 
μαθητές της Στ  ́Δημοτικού καθώς και στους μαθητές της Α  ́Λυκείου, στη συνέχεια στη Β΄ 
Λυκείου παρατηρείται σταθερότητα (μη στατιστικά σημαντική διαφορά σύμφωνα με το 
κριτήριο x2) και στους φοιτητές διαπιστώνουμε στατιστικά σημαντική αύξηση.   
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2ο πρόβλημα προσθετικών δομών 
 
Πίνακας 205: Επίδοση των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 2ο πρόβλημα προσθετικών 
δομών 
 

2ο πρόβλημα 
προσθετικών δομών 

x2=157,209 
p<0,001 

0 1 
Σύνολο 

235 69 304 
Ε  ́Δημοτικού 

77,3% 22,7% 100,0% 
271 58 329 

Στ  ́Δημοτικού 
82,4% 17,6% 100,0% 

131 121 252 
Α΄ Λυκείου 

52% 48% 100,0% 
101 143 261 

Β  ́Λυκείου 
41,4% 58,6% 100,0% 

101 143 244 

Τά
ξη

 

Φοιτητές 
41,4% 58,6% 100,0% 

871 519 1390 
Σύνολο 

62,7% 37,3% 100% 
 
Πίνακας 206: Σύγκριση της επίδοσης των διάφορων ηλικιακών ομάδων στο 1ο πρόβλημα 
προσθετικών δομών 
 

 x2 p 
Ε  ́Δημοτικού - Στ  ́Δημοτικού 2,531 0,112 
Στ  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 61,81 <0,001 
Ε  ́Δημοτικού - Α  ́Λυκείου 39,264 <0,001 
Α΄ Λυκείου - Β  ́Λυκείου 0,054 0,816 

Β  ́Λυκείου - Φοιτητές 6,946 0,008 
 

Στο 2ο πρόβλημα προσθετικών δομών, το δυσκολότερο από τα δύο (βλ. 7.3.1.1), 
παρατηρούμε γενικά πολύ χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με το 1ο πρόβλημα. Στην 
Στ  ́ Δημοτικού μάλιστα το ποσοστό επιτυχίας ελαττώνεται λίγο σε σχέση με την Ε΄ 
Δημοτικού, έχουμε μεγάλη αύξηση στην Α  ́ Λυκείου, μικρή αύξηση στη Β  ́ Λυκείου, μη 
στατιστικά σημαντική και στατιστικά σημαντική αύξηση στους φοιτητές.  

Έτσι λοιπόν και στα δύο προβλήματα προσθετικών δομών παρατηρούμε ότι η 
βελτίωση εμφανίζεται στην Α  ́Λυκείου.  
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9.6 Ανακεφαλαίωση αποτελεσμάτων σε σχέση με το τεστ 
 

Έπειτα από την επισκόπηση των αποτελεσμάτων που αφορούν στο τεστ, προκύπτουν 
οι εξής παρατηρήσεις: 

 Η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων φαίνεται ότι έχει μια πολύ αργή εξέλιξη. Ουσιαστικά, μέχρι και την 
αρχή της Α  ́Λυκείου υπάρχει σταθερότητα και πολύ καλύτερη επίδοση παρατηρείται στη Β΄ 
Λυκείου, αλλά και στους φοιτητές. Πρόκειται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 
για μια ικανότητα που δεν ακολουθεί τη συνήθη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. 

 Η επίδοση μαθητών και φοιτητών είναι ιδιαίτερα χαμηλή στην περιοχή των 
προσεγγιστικών υπολογισμών, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα 
ερευνών σε διεθνές επίπεδο (βλ. ενότητα 2.4.5). Αυτό πιθανόν υποδεικνύει ότι η 
ενσωμάτωση ορισμένων κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου στα ισχύοντα διδακτικά εγχειρίδια 
και η διδακτική αντιμετώπιση του θέματος δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

 Η καλύτερη επίδοση που εμφανίζεται στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στη Β΄ 
Λυκείου ενδεχομένως οφείλεται στην καλή επίδοση στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με 
δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ, που 
αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση για την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, αλλά και στην πρακτική εξάσκηση 
πάνω σε αυτούς. 

 Η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων σχετίζεται με όλες τις υπόλοιπες περιοχές του τεστ. Η μεγαλύτερη 
συσχέτιση παρατηρείται με τους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με αριθμούς του τύπου 
νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ, αλλά και με το πρόβλημα αναλόγων ποσών. Αυτό 
είναι λογικό, καθώς οι δύο περιοχές αυτές εντάσσονται στις πολλαπλασιαστικές δομές όπως 
και οι προσεγγιστικοί υπολογισμοί που υπήρχαν στο τεστ και η πρώτη μάλιστα αποτελεί 
προαπαιτούμενη γνώση για την ικανότητα εκτέλεσης προσεγγιστικών υπολογισμών. 
Επιπλέον, οι “ικανοί” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς διαφέρουν με στατιστικά 
σημαντική διαφορά από τους “αδύνατους” σε όλες τις περιοχές του τεστ. Επίσης, μαθητές και 
φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης διαφέρουν με στατιστικά σημαντική 
διαφορά από τους μαθητές και φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς όπως και σε όλες τις περιοχές του τεστ. Έτσι, προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις 
ότι η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων σχετίζεται με το γενικότερο μαθηματικό υπόβαθρο των μαθητών και 
των φοιτητών.  

 Η πιο δύσκολη υποπεριοχή των προσεγγιστικών υπολογισμών είναι οι 
προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών όπου τα ποσοστά επιτυχίας σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες είναι πολύ χαμηλά. Χαμηλή επίδοση επίσης εμφανίζεται και στους προσεγγιστικούς 
πολλαπλασιασμούς δεκαδικών, ενώ καλύτερη επίδοση παρατηρείται στις προσεγγιστικές 
διαιρέσεις ακεραίων και ακόμα καλύτερη στους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς 
ακεραίων. Ωστόσο, σε όλες τις υποπεριοχές η επίδοση είναι πολύ χαμηλή και μάλιστα πολύ 
χαμηλότερη σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές του τεστ.  
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 Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες καλύτερη επίδοση παρατηρείται στα ανοιχτά 
ερωτήματα προσεγγιστικών υπολογισμών (8ο θέμα) σε σχέση με τα ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής (7ο θέμα).  Αυτό πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι στα ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής τα υποκείμενα πρέπει: α) να βρουν το αποτέλεσμα προσεγγιστικά και β) να βρουν 
κατάλληλες δυνάμεις του 10 οι οποίες θα είναι άνω και κάτω φράγμα του αποτελέσματος. 
Έτσι, πρόκειται για μια πιο σύνθετη δραστηριότητα η οποία ενδεχομένως είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη για ορισμένα υποκείμενα.  

 Όσον αφορά στην επίδοση στις υπόλοιπες περιοχές του τεστ: 
α) Στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου 
νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ  παρατηρείται στατιστικά σημαντική αύξηση του 
ποσοστού των “ικανών” σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού 
ως προς την επιτυχία σε 12-16 ερωτήματα της περιοχής αυτής εμφανίζεται στους φοιτητές, 
στη συνέχεια στη Β  ́ Λυκείου και έπειτα στην Α΄ Λυκείου ενώ η μικρότερη αύξηση 
παρατηρείται στην Στ  ́ Δημοτικού. Η αξιόλογη αύξηση του ποσοστού επιτυχίας που 
παρατηρείται στο Λύκειο ενδεχομένως σχετίζεται και με την πρακτική εξάσκηση στο πλαίσιο 
της Φυσικής, αλλά και στο γεγονός ότι στα διδακτικά εγχειρίδια της Α΄, Γ  ́Γυμνασίου και Α΄ 
Λυκείου συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία των δυνάμεων και των ιδιοτήτων τους. 
β) Στο πρόβλημα αναλόγων ποσών παρατηρείται μεγάλη αύξηση του ποσοστού επιτυχίας 
στους φοιτητές αλλά και στην Α΄ και Β΄ Λυκείου. Όσον αφορά στην εφαρμογή της σωστής 
μεθόδου επίλυσης παρατηρούμε αύξηση του ποσοστού επιτυχίας από την Στ  ́ Δημοτικού, 
όπου υπάρχει διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας, η οποία συνεχίζεται μέχρι και τους 
φοιτητές. Η απόκλιση των ποσοστών επιτυχίας στη σωστή επίλυση του προβλήματος 
αναλόγων ποσών και στην εφαρμογή της σωστής μεθόδου επίλυσης αποτελεί ισχυρή ένδειξη 
για την ανικανότητα εκτέλεσης στοιχειωδών αριθμητικών πράξεων.  
γ) Στη γραπτή εκτέλεση διαιρέσεων παρατηρείται σταθερότητα μέχρι την Α΄ Λυκείου και 
στατιστικά σημαντική αύξηση των ποσοστών επιτυχίας στη Β  ́Λυκείου και στους φοιτητές. 
Στη γραπτή εκτέλεση αφαιρέσεων και πολλαπλασιασμών παρατηρείται καλύτερη επίδοση 
στην Α  ́Λυκείου η οποία γίνεται ακόμα καλύτερη στη Β  ́Λυκείου και στους φοιτητές.  

 Στα προβλήματα προσθετικών δομών σημαντικά καλύτερη επίδοση παρατηρείται 
στην Α  ́ Λυκείου σε σχέση με την Στ  ́ Δημοτικού και στους φοιτητές σε σχέση με τη Β΄ 
Λυκείου. Αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι η ικανότητα επίλυσης της συγκεκριμένης 
κατηγορίας προβλημάτων προσθετικών δομών αργεί πολύ να εξελιχθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Α΄ 

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 

 
Προκειμένου να γίνει ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την 

πραγματοποίηση της συνέντευξης, τα 106 υποκείμενα ταξινομήθηκαν σε 2 ομάδες με βάση 
την επίδοσή τους στο τεστ και συγκεκριμένα στην περιοχή των προσεγγιστικών υπολογισμών 
(βλ. παράρτημα, 7ο και 8ο θέμα). Την ομάδα Α (ομάδα των “ικανών”) αποτέλεσαν άτομα που 
είχαν πολύ καλή ή καλή επίδοση στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και την ομάδα Β 
(ομάδα των “αδύνατων”) αποτέλεσαν άτομα που είχαν μέτρια ή χαμηλή επίδοση στην 
περιοχή αυτή (βλ. ενότητα 7.2.2, πίνακα 16 και υποσημείωση 39). Συγκεκριμένα, οι δύο 
ομάδες είναι οι εξής: 

Ομάδα Α (37 υποκείμενα): έχουν 14-18 επιτυχίες στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς (18 ερωτήματα είχαν τεθεί) και έχουν τουλάχιστον 3 επιτυχίες στους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων (6 ερωτήματα είχαν τεθεί) και τουλάχιστον 2 
επιτυχίες σε καθεμιά από τις υπόλοιπες περιοχές προσεγγιστικών υπολογισμών 
(προσεγγιστικοί πολλαπλασιασμοί δεκαδικών, προσεγγιστικές διαιρέσεις ακεραίων, 
προσεγγιστικές διαιρέσεις δεκαδικών, σε καθεμιά από τις οποίες είχαν τεθεί 4 ερωτήματα).  

Ομάδα Β (69 υποκείμενα): έχουν 0-13 επιτυχίες στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς.  
Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των δύο ομάδων με βάση τις απαντήσεις τους στα 

ερωτήματα της συνέντευξης.  
Επίσης, τα υποκείμενα ταξινομήθηκαν με βάση την κατεύθυνση την οποία είχαν 

επιλέξει στο Λύκειο σε δύο ομάδες:  
Θετική/τεχνολογική (74 υποκείμενα): είχαν επιλέξει θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση 

στο Λύκειο. 
Θεωρητική (32 υποκείμενα): είχαν επιλέξει θεωρητική κατεύθυνση στο Λύκειο. 
Αρχικά επιλέχθηκαν μόνο τα υποκείμενα της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης και 

έγινε σύγκριση των ατόμων που ανήκουν στην ομάδα Α και των ατόμων που ανήκουν στην 
ομάδα Β όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω και στη συνέχεια επιλέχθηκαν μόνο τα 
υποκείμενα της θεωρητικής κατεύθυνσης και έγινε παρόμοια σύγκριση. Ουσιαστικά λοιπόν 
έγιναν 3 ειδών συγκρίσεις: 

1η σύγκριση (σύνολο υποκειμένων): σύγκριση ομάδας Α (37 υποκείμενα) με ομάδα Β 
(69 υποκείμενα).  

2η σύγκριση (θετική/τεχνολογική κατεύθυνση) : σύγκριση ομάδας Α (19 υποκείμενα) 
με ομάδα Β (13 υποκείμενα).  

3η σύγκριση (θεωρητική κατεύθυνση): σύγκριση ομάδας Α (18 υποκείμενα) με ομάδα 
Β (56 υποκείμενα). 

Ο διαχωρισμός αυτός σε κατευθύνσεις έγινε προκειμένου να διαπιστωθεί αν φοιτητές 
διαφορετικών κατευθύνσεων με ικανότητα στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 
έχουν κοινό ή διαφορετικό προφίλ.  

Παραθέτουμε αρχικά τα αποτελέσματα που αφορούν στο Α΄ μέρος της συνέντευξης, 
και στη συνέχεια τα αποτελέσματα που αφορούν στο Β΄ μέρος της συνέντευξης. 
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10.1  Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στα διάφορα ερωτήματα του Α΄ μέρους 
της συνέντευξης  

 
Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων που αφορούν στο Α  ́μέρος της συνέντευξης, 

διαφαίνεται ότι πολλοί είναι οι παράγοντες εκείνοι που διαφοροποιούν τους “ικανούς” 
(ομάδα Α) από των “αδύνατους” (ομάδα Β) στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. 

Έτσι για το σύνολο των φοιτητών οι παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να έχουν 
στατιστικά σημαντική επίδραση και να διαφοροποιούν τις δύο ομάδες, παρατηρώντας 
υπεροχή των “ικανών” είναι:  

α) Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
 Φύλο (αγόρι) 
 Γραμματικό επίπεδο του πατέρα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 
 Γραμματικό επίπεδο και των δύο γονέων (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 

           β) Υπόβαθρο  
 Συνολική βαθμολογία στο τεστ (εκτός προσεγγιστικών υπολογισμών)75 
 Κατεύθυνση (θετική ή τεχνολογική) 
 Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου (≥18) 
 Βαθμοί στα Μαθηματικά στο Λύκειο (19-2076) 
 Βαθμοί στη Φυσική στο Λύκειο (19-20) 
 Βαθμός στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (α) ≥8,5 και β) ≥9) 

          γ) Στάσεις - Προτιμήσεις 
 Μάθημα που άρεσε περισσότερο στο σχολείο (Μαθηματικά) 
 Μάθημα που άρεσε περισσότερο στο σχολείο (Θετικών Επιστημών) 
 Μάθημα που αρέσει περισσότερο στο Πανεπιστήμιο (Μαθηματικά) 
 Μάθημα που αρέσει περισσότερο στο Πανεπιστήμιο (Θετικών Επιστημών) 
 Αρέσκεια στα Μαθηματικά 
 Αναφορά περισσότερων από ένα λόγους για τη σημαντικότητα της εκτίμησης 
 Λόγοι σημαντικότητας ελέγχου (άλλοι λόγοι εκτός από επαλήθευση) 

           δ) Αυτοαντίληψη 
            - Για την ικανότητά τους στα Μαθηματικά: 

 Αν πιστεύουν ότι είναι καλοί στα Μαθηματικά (ναι) 
 Μάθημα στο οποίο πιστεύουν ότι είναι καλοί (Μαθηματικά) 

            - Για την ικανότητά τους στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 
 Έχουν ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων 

             - Για την ικανότητά τους να εκτελούν ακριβείς νοερούς υπολογισμούς: 

                                                
75 Δεν πρόκειται για ερώτημα του Α΄ μέρους της συνέντευξης, αλλά επειδή αφορά στο μαθηματικό 
υπόβαθρο έγινε σύγκριση μεταξύ των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τη συνολική βαθμολογία στο τεστ (εκτός των προσεγγιστικών υπολογισμών).   
76 Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων ως προς τους βαθμούς στα Μαθηματικά και στη Φυσική 
στο Λύκειο γίνεται στο σημείο που διαφαίνεται η μέγιστη διακριτική ικανότητα στα μαθήματα αυτά, 
δηλαδή σε βαθμούς 19-20.  
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 Έχουν ευχέρεια 
 Ηλικία που μπορούσαν να κάνουν ακριβείς νοερούς υπολογισμούς (α) πρώτες 

τάξεις του Δημοτικού και β) Ε  ́- Στ  ́Δημοτικού) 
              - Για την ικανότητα μνήμης που έχουν:  

 Μνήμη (καλή/πολύ καλή)  
 Μνήμη τηλεφωνικών αριθμών (θυμούνται αρκετούς/πολλούς) 

             ε) Ακαδημαϊκές φιλοδοξίες 
 Ακαδημαϊκές φιλοδοξίες για παρακολούθηση δεύτερης σχολής ή μεταπτυχιακού 

προγράμματος.  
 

Παράγοντας ως προς τον οποίο υπερέχουν οι “αδύνατοι” με στατιστικά σημαντική 
διαφορά είναι: 

 Στάση για τη σημαντικότητα του ελέγχου (πολύ σημαντικός) 
 

Για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης οι παράγοντες ως προς 
στους οποίους υπερέχουν οι “ικανοί” με στατιστικά σημαντική διαφορά είναι:  

α) Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
 Φύλο (αγόρι) 
 Γραμματικό επίπεδο του πατέρα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 
 Γραμματικό επίπεδο και των δύο γονέων (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 

           β) Υπόβαθρο  
 Συνολική βαθμολογία στο τεστ (εκτός προσεγγιστικών υπολογισμών) 

           γ) Στάσεις 
 Μάθημα που αρέσει περισσότερο στο Πανεπιστήμιο (Μαθηματικά) 
 Λόγοι σημαντικότητας ελέγχου (άλλοι λόγοι εκτός από επαλήθευση) 

           δ) Αυτοαντίληψη 
            - Για την ικανότητά τους στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 

 Έχουν ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων 
             - Για την ικανότητά τους να εκτελούν ακριβείς νοερούς υπολογισμούς: 

 Έχουν ευχέρεια 
              - Για την ικανότητα μνήμης που έχουν:  

 Μνήμη (καλή/πολύ καλή)  
 Μνήμη τηλεφωνικών αριθμών (θυμούνται αρκετούς/πολλούς) 

 
Παράγοντας ως προς τον οποίο υπερέχουν οι “αδύνατοι” με στατιστικά σημαντική 

διαφορά είναι: 
 Βαθμός στη Φυσική στο Πανεπιστήμιο (α) ≥8,5 και β) ≥9) 
 

Για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης οι παράγοντες ως προς στους οποίους 
υπερέχουν οι “ικανοί” με στατιστικά σημαντική διαφορά είναι:  
           α) Υπόβαθρο  

 Συνολική βαθμολογία στο τεστ (εκτός προσεγγιστικών υπολογισμών) 
 Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου (≥18,5) 
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 Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου (α) ≥18 και β) ≥18,5) 
 Βαθμοί στα Μαθηματικά στο Λύκειο (19-20) 
 Βαθμός στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (≥9) 
 Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας 

          β) Στάσεις - Προτιμήσεις 
 Μάθημα που άρεσε περισσότερο στο σχολείο (Μαθηματικά) 
 Μάθημα που άρεσε περισσότερο στο σχολείο (Θετικών Επιστημών) 
 Μάθημα που αρέσει περισσότερο στο Πανεπιστήμιο (Μαθηματικά) 
 Μάθημα που αρέσει περισσότερο στο Πανεπιστήμιο (Θετικών Επιστημών) 
 Αρέσκεια στα Μαθηματικά  
 Αναφορά περισσότερων από ένα λόγους για τη σημαντικότητα της εκτίμησης 

           γ) Αυτοαντίληψη 
            - Για την ικανότητά τους στα Μαθηματικά: 

 Αν πιστεύουν ότι είναι καλοί στα Μαθηματικά (ναι) 
 Μάθημα που πιστεύουν ότι είναι καλοί (Μαθηματικά) 

            - Για την ικανότητά τους στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 
            - Για την ικανότητά τους να εκτελούν ακριβείς νοερούς υπολογισμούς: 

 Έχουν ευχέρεια 
 Ηλικία που μπορούσαν να κάνουν ακριβείς νοερούς υπολογισμούς (α) πρώτες 

τάξεις του Δημοτικού και β) Ε  ́- Στ  ́Δημοτικού) 
              - Για την ικανότητα μνήμης που έχουν:  

 Μνήμη τηλεφωνικών αριθμών (θυμούνται αρκετούς/πολλούς) 
  
Παράγοντας ως προς τον οποίο υπερέχουν οι “αδύνατοι” με στατιστικά σημαντική 

διαφορά είναι: 
 Στάση για τη σημαντικότητα του ελέγχου (πολύ σημαντικός) 

 
Παρατηρούμε ότι στο σύνολο των φοιτητών και στους φοιτητές της θεωρητικής 

κατεύθυνσης οι φοιτητές των ομάδων Α και Β διαφοροποιούνται σε πολλούς κοινούς 
παράγοντες, γεγονός που είναι λογικό καθώς το σύνολο των φοιτητών αποτελείται σε 
ποσοστό 69,81% (74 φοιτητές) από φοιτητές θεωρητικής κατεύθυνσης και σε ποσοστό 
30,19% (32 φοιτητές) από φοιτητές θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης.  

 
Κοινοί παράγοντες που εμφανίζονται να έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση 

στο σύνολο των φοιτητών, στη θετική/τεχνολογική και στη θεωρητική κατεύθυνση: 
 Συνολική βαθμολογία στο τεστ (εκτός προσεγγιστικών υπολογισμών) 
• Μάθημα που αρέσει περισσότερο στο Πανεπιστήμιο (Μαθηματικά) 
• Ευχέρεια στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς 
• Θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 

πράξεων 
• Θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών 
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Έτσι, οι παράγοντες οι οποίοι είναι κοινοί στο σύνολο, στη θετική/τεχνολογική και στη 
θεωρητική κατεύθυνση αφορούν: α) στο μαθηματικό υπόβαθρο, β) σε προτίμηση για το 
μάθημα των Μαθηματικών, γ) στην αυτοαντίληψη που έχουν για την ικανότητα εκτέλεσης 
ακριβών νοερών υπολογισμών, δ) στην αυτοαντίληψη που έχουν για την ικανότητα 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων  και ε) στην αυτοαντίληψη για την ικανότητα 
μνήμης αριθμητικών δεδομένων. 
 

Παράγοντες οι οποίοι δεν είναι κοινοί στη θετική/τεχνολογική και στη θεωρητική 
κατεύθυνση: 

Εμφανίζονται να έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στη θετική/τεχνολογική και τα 
ποσοστά είναι μεγαλύτερα προς την ίδια κατεύθυνση (υπέρ της ομάδας των “ικανών”) στη 
θεωρητική 

• Θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων  

• Θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης  
• Λόγοι σημαντικότητας ελέγχου (άλλοι λόγοι εκτός από επαλήθευση)  

 
Εμφανίζονται να έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στη θετική/τεχνολογική 

κατεύθυνση και στους οποίους οι δύο ομάδες δεν διαφοροποιούνται στη θεωρητική 
κατεύθυνση:  

• Φύλο  
• Γραμματικό επίπεδο πατέρα  
• Βαθμός στη Φυσική στο Πανεπιστήμιο 
 

     Εμφανίζονται να έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στη θεωρητική και τα ποσοστά 
είναι μεγαλύτερα προς την ίδια κατεύθυνση (υπέρ της ομάδας των “ικανών”) στη 
θετική/τεχνολογική  

• Ηλικία που μπορούσαν να εκτελούν ακριβείς νοερούς υπολογισμούς (α) πρώτες 
τάξεις Δημοτικού και β) Ε -́Στ  ́Δημοτικού) 

• Μάθημα που αρέσει περισσότερο στο Πανεπιστήμιο (Θετικών Επιστημών) 
• Αναφορά περισσότερων από ένα λόγους για τη σημαντικότητα εκτίμησης  
• Σημαντικότητα ελέγχου (πολύ σημαντικός) 
 

      Εμφανίζονται να έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στη θεωρητική και τα ποσοστά 
είναι μεγαλύτερα προς την αντίθετη κατεύθυνση (υπέρ της ομάδας των “αδύνατων”) στη 
θετική/τεχνολογική  

• Μ.Ο. Β  ́Λυκείου (≥18,5) 
• Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου (≥18,5) 

 
Εμφανίζονται να έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στη θεωρητική κατεύθυνση και 

στους οποίους οι δύο ομάδες δεν διαφοροποιούνται στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση:  
• Βαθμοί στα Μαθηματικά στο σχολείο 
• Βαθμός στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (≥9)  



 
327 

• Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας 
• Μάθημα που πιστεύουν ότι είναι καλοί (Μαθηματικά) 
• Μάθημα το οποίο άρεσε περισσότερο στο σχολείο (Μαθηματικά) 
• Μάθημα που άρεσε περισσότερο στο σχολείο (Θετικών Επιστημών) 
• Αρέσκεια στα Μαθηματικά 
 
Παρατηρούμε επομένως ότι οι παράγοντες στους οποίους στη θετική/τεχνολογική 

κατεύθυνση δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων Α και Β 
αφορούν κυρίως στο γενικότερο μορφωτικό επίπεδο και το μαθηματικό υπόβαθρο, στις 
προτιμήσεις τους για τα Μαθηματικά στο σχολείο και γενικότερα μαθήματα Θετικών 
Επιστημών και στην αυτοαντίληψη που έχουν για τη μαθηματική τους ικανότητα. Η λιγότερο 
έντονη διαφοροποίηση των ομάδων Α και Β της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης στους 
παράγοντες αυτούς ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι οι φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης έχουν καλό μαθηματικό υπόβαθρο λόγω της επαφής τους 
με τα Μαθηματικά κατεύθυνσης και πιθανότατα επέλεξαν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση 
λόγω της ικανότητάς τους στα Μαθηματικά και λόγω της αρέσκειάς τους στο συγκεκριμένο 
μάθημα. Στη θεωρητική κατεύθυνση υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 
των ομάδων Α και Β ως προς το Μ.Ο. στο Λύκειο, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στο ότι 
είναι καλοί και σε μαθήματα Θετικών Επιστημών και γενικότερα σε πολλά γνωστικά 
αντικείμενα.  

Στη θεωρητική κατεύθυνση δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 
των ομάδων Α και Β σε παράγοντες που αφορούν στο φύλο, στο γραμματικό επίπεδο των 
γονέων, στον τόπο καταγωγής, στην αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης και στη 
βαθμολογία στο μάθημα της Φυσικής στο Πανεπιστήμιο. 

Όσον αφορά στο φύλο, τα αγόρια έχουν καλύτερη επίδοση στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, ενώ στη θεωρητική κατεύθυνση, δεν 
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων. Ένας πιθανός λόγος 
που θα μπορούσε να εξηγήσει τη διαφορά αυτή μεταξύ των δύο κατευθύνσεων ως προς την 
επίδραση του φύλου, είναι ότι το φύλο για να είναι σημαντικός παράγοντας που συνεισφέρει 
στην ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων θα πρέπει ίσως να συνυπάρχει 
με το μαθηματικό υπόβαθρο. Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι το πλήθος των αγοριών στη 
θεωρητική κατεύθυνση είναι πολύ μικρό (6 αγόρια, 8,1% στη θεωρητική κατεύθυνση και 9 
αγόρια, 28,13% στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση). 

Ως προς το γραμματικό επίπεδο, μια πιθανή εξήγηση της μη στατιστικά σημαντικής 
διαφοροποίησης των ομάδων Α και Β στη θεωρητική κατεύθυνση είναι ότι οι περισσότεροι 
μορφωμένοι γονείς συνήθως εξασκούν περισσότερο τα παιδιά τους από μικρά στους νοερούς 
υπολογισμούς, αλλά και γενικότερα σε δραστηριότητες μαθηματικού περιεχομένου. Ωστόσο, 
κατ’ αυτό τον τρόπο, τα παιδιά αυτά οδηγούνται συνήθως στην επιλογή θετικής ή 
τεχνολογικής κατεύθυνσης, έχοντας πιθανόν καλό μαθηματικό υπόβαθρο και ενισχυμένη 
αυτοαντίληψη τα Μαθηματικά.  

Σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία στο μάθημα της Φυσικής στο Πανεπιστήμιο φαίνεται ότι 
οι φοιτητές της Β ομάδας της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης έχουν καλύτερη 
βαθμολογία, επειδή ενδεχομένως προτιμούν το μάθημα της Φυσικής σε σχέση με τα 
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Μαθηματικά, ασχολούνται περισσότερο και πιθανόν επέλεξαν θετική/τεχνολογική 
κατεύθυνση κυρίως λόγω της κλίσης τους στη Φυσική και όχι τόσο στα Μαθηματικά. 
Αντίθετα οι φοιτητές της  Α ομάδας στη θεωρητική κατεύθυνση υπερέχουν, πιθανόν λόγω 
του μαθηματικού υπόβαθρου που διαθέτουν. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η υπεροχή της Α ή της Β ομάδας (των ικανών ή των 
αδύνατων στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς). Με γκρι είναι σκιασμένα τα κελιά όπου η 
διαφορά είναι στατιστικά σημαντική υπέρ της ομάδας Α και με κόκκινο υπέρ της ομάδας Β. 
Πίνακας 207: Υπεροχή των “ικανών” ή των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς στα διάφορα ερωτήματα του Α΄ μέρους της συνέντευξης  
 

Περιοχή 
ερωτημάτων Ερωτήματα Απαντήσεις Σύνολο 

Θετική 
Τεχνο-
λογική 

Θεωρητική 

Φύλο Αγόρι Α Α Α 
Γραμματικό επίπεδο 

πατέρα ΑΕΙ/ΤΕΙ Α Α Α Κοινωνικά 
χαρακτηριστικά 

Γραμματικό επίπεδο 
και των 2 γονέων ΑΕΙ/ΤΕΙ Α Α Α 

Βαθμολογία στο τεστ 
(εκτός προσεγγιστικών 

υπολογισμών) 
7 ή 8 Α Α Α 

Κατεύθυνση Θετική/τεχνολογική Α - - 
≥18,5 Α Β Α Μ.Ο. Β  ́Λυκείου 
≥18    

≥18,5 Α Β Α Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου 
≥18 Α Β Α 

Βαθμοί στα 
Μαθηματικά στο 

σχολείο 
19-20 Α Α Α 

Βαθμοί στη Φυσική 
στο σχολείο 19-20 Α = Α 

≥8,5 Α Α Α Βαθμός στα 
Μαθηματικά στο 

Πανεπιστήμιο ≥9 Α Α Α 

≥8,5 Β Β Α Βαθμός στη Φυσική 
στο Πανεπιστήμιο ≥9 Β Β Α 

Υπόβαθρο 

Άριστη γνώση 
τουλάχιστον μιας  
ξένης γλώσσας 

Επίπεδο Γ2 Α Β Α 

Μαθηματικά Α Α Α Μάθημα που άρεσε 
περισσότερο στο 

σχολείο Θετικών επιστημών Α - Α 

Μαθηματικά Α Α Α Μάθημα που αρέσει 
περισσότερο στο 

Πανεπιστήμιο Θετικών επιστημών Α Α Α 

Αν τους αρέσουν τα 
Μαθηματικά Ναι Α Α Α 

Λόγοι  για τη 
σημαντικότητα της 

εκτίμησης 

Αναφέρουν 
περισσότερους από 

ένα 
Α Α Α 

Σημαντικότητα 
ελέγχου 

Αρκετά ή πολύ 
σημαντικός Β Β Β 

Στάσεις και 
προτιμήσεις 

Λόγοι  για τη 
σημαντικότητα του 

ελέγχου 

Άλλοι λόγοι εκτός 
από επαλήθευση Α Α Α 
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Περιοχή 
ερωτημάτων Ερωτήματα Απαντήσεις Σύνολο 

Θετική 
Τεχνο-
λογική 

Θεωρητική 

Μαθηματικά Α Α Α Μάθημα που 
πιστεύουν ότι είναι 

καλοί 
Θετικών 

Επιστημών Α = Α 

Αν πιστεύουν ότι είναι 
καλοί στα 

Μαθηματικά 
Ναι Α Α Α 

Ευχέρεια στους 
ακριβείς νοερούς 

υπολογισμούς 
Ναι Α Α Α 

Πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού Α Α Α Ηλικία που 

μπορούσαν να κάνουν 
ακριβείς νοερούς 

υπολογισμούς Ε΄- Στ  ́Δημοτικού Α Α Α 

Ικανότητα στην 
εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων των 
πράξεων 

Ναι Α Α Α 

Μνήμη Καλή/πολύ καλή Α Α Α 

Αυτοαντίληψη 

Μνήμη τηλεφωνικών 
αριθμών Αρκετούς/πολλούς Α Α Α 

Ακαδημαϊκές 
φιλοδοξίες 

Ακαδημαϊκές 
φιλοδοξίες 

2η σχολή ή 
μεταπτυχιακό Α Α Α 

 
 

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τη σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς σε όλα τα ερωτήματα του Α΄ μέρους της συνέντευξης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
331 

Α) Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
 
1) Φύλο 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 208: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το φύλο για το σύνολο των φοιτητών 
 
 

 
Σε ό,τι αφορά το φύλο, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των αγοριών της Α ομάδας είναι 

μεγαλύτερο από το ποσοστό των αγοριών της Β ομάδας, διαφορά η οποία είναι στατιστικά 
σημαντική. Επίσης, παρατηρούμε ότι τα περισσότερα αγόρια ανήκουν στην Α ομάδα. 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 209: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το φύλο για τους φοιτητές θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση παρατηρούμε επίσης το ποσοστό των αγοριών της 

Α ομάδας είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό των αγοριών της Β ομάδας, διαφορά η 
οποία είναι στατιστικά σημαντική. Επίσης, φαίνεται από τον πίνακα ότι τα αγόρια θετικής/ 
τεχνολογικής κατεύθυνσης έχουν μεγάλη πιθανότητα να επιτυγχάνουν στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς. 
 
 
 
 
 
 
 

Φύλο x2= 7,757 
p= 0,005 Αγόρι Κορίτσι 

Σύνολο 

Α 10 
27% 

27 
73% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 5 
7,2% 

64 
92,8% 

69 
100% 

Σύνολο 15 
14,2% 

91 
85,8% 

106 
100% 

Φύλο  Fisher exact 
test 

p=0,05 Αγόρι  Κορίτσι  
Σύνολο 

Α 8  
42,1% 

11  
57,6% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 1  
7,7% 

12  
92,3% 

13 
100% 

Σύνολο 9  
28,13% 

23  
71,87% 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 210: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το φύλο για τους φοιτητές θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη θεωρητική κατεύθυνση διακρίνουμε πάλι υπεροχή του ποσοστού των αγοριών της 

Α ομάδας, χωρίς όμως η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Παρόλο που ο αριθμός των 
αγοριών είναι πολύ μικρός, παρατηρούμε ότι τα περισσότερα αγόρια ανήκουν στη Β ομάδα.  

Συνολικά λοιπόν, παρατηρούμε τα αγόρια έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
επιτύχουν στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς σε σχέση με τα κορίτσια και ιδιαιτέρως αν 
είναι θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης. Μια πιθανή εξήγηση της διαφοράς μεταξύ των δύο 
κατευθύνσεων ως προς την επίδραση του φύλου, είναι ότι το φύλο ίσως πρέπει να 
συνυπάρχει με το μαθηματικό υπόβαθρο για να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα επιτυχίας 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. 

 
2) Μορφωτικό επίπεδο γονέων 
 
i) Γραμματικές γνώσεις πατέρα  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 211: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σε ό,τι αφορά τις γραμματικές γνώσεις του πατέρα παρατηρούμε ότι οι φοιτητές της Α 

ομάδας έχουν πατέρα απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους 

Φύλο  Fisher exact 
test 

p=0,629 Αγόρι  Κορίτσι  
Σύνολο 

Α 2 
11,2% 

16  
88,9% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 4 
7,1% 

52  
92,9% 

56 
100% 

Σύνολο 6  
8,1% 

68  
91,9% 

74 
100% 

Γραμματικές γνώσεις 
πατέρα x2= 7,872 

p= 0,005 Όχι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Σύνολο 

Α 22 
59,5% 

15 
40,5% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 58 
84,1% 

11 
15,9% 

69 
100% 

Σύνολο 80 
75,5% 

26 
24,5% 

106 
100% 
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φοιτητές της Β ομάδας, διαφορά η οποία είναι στατιστικά σημαντική. Επίσης, παρατηρούμε 
ότι οι περισσότεροι πατέρες οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ έχουν παιδιά τα οποία 
επιτυγχάνουν στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στην τάση 
που έχουν οι γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο να εξασκούν τα παιδιά τους από μικρή 
ηλικία στους νοερούς υπολογισμούς, κάτι που μπορεί να γίνει και σε μια βόλτα όπου δεν 
υπάρχουν υλικά υποστηρίγματα όπως χαρτί και μολύβι. Επίσης, αυτό μπορεί να γίνει και από 
την προνηπιακή ή νηπιακή ηλικία στην οποία τα παιδιά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
χαρτί και μολύβι. Ιδιαίτερα ο πατέρας ασχολείται συνήθως περισσότερο με τις μαθηματικές 
γνώσεις του παιδιού (συνήθως νοερά) σε σχέση με τη μητέρα, η οποία συνήθως βρίσκεται 
περισσότερο χρόνο μαζί με το παιδί στο σπίτι και έχει τη δυνατότητα να το εξασκήσει και σε 
άλλες δεξιότητες.  
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 212: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα για τους φοιτητές 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Τα ίδια συμπεράσματα εξάγουμε και για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης. Εδώ βέβαια φαίνεται πολύ πιο έντονα η τάση οι μορφωμένοι γονείς να έχουν 
παιδιά με καλή επίδοση στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Είναι πολύ πιθανό, οι πατέρες 
με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, έχοντας εξασκήσει από νωρίς τα παιδιά τους στους νοερούς 
υπολογισμούς, να τα έχουν παρωθήσει σε επιλογή μαθημάτων θετικών επιστημών 
καλλιεργώντας τους θετική στάση απέναντι σ’ αυτά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραμματικές γνώσεις πατέρα Fisher exact 
test 

p=0,011 
Όχι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Σύνολο 

Α 9 
47,4% 

10 
52,6% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 12 
% 

1  
7,7% 

13 
100% 

Σύνολο 22 
68,75% 

10 
31,25% 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 213: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα για τους φοιτητές θεωρητικής 
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη θεωρητική κατεύθυνση παρατηρούμε πάλι ότι το ποσοστό των φοιτητών με πατέρα 
υψηλού μορφωτικού επιπέδου είναι μεγαλύτερο στην Α ομάδα σε σχέση με τη Β, χωρίς 
ωστόσο η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει επειδή οι 
γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο που εξασκούν τα παιδιά τους στους νοερούς 
υπολογισμούς, καλλιεργούν πιθανόν σε αυτά θετική στάση προς τις θετικές επιστήμες και 
συνήθως τα παρωθούν ίσως ασυνείδητα να επιλέξουν κατεύθυνση θετικών επιστημών, με 
αποτέλεσμα η διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων Α και Β ως προς το γραμματικό επίπεδο 
του πατέρα στη θεωρητική κατεύθυνση να μην είναι τόσο έντονη και στατιστικά σημαντική.  
 
ii) Γραμματικές γνώσεις μητέρας  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 214: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας  για το σύνολο των φοιτητών  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στο σύνολο των φοιτητών δεν παρατηρούμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 

Α και της Β ομάδας ως προς το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, παρά μόνο μια μικρή 
υπεροχή των φοιτητών με μητέρες υψηλού μορφωτικού επιπέδου Α ομάδας σε σχέση με τη Β 
ομάδα. Αυτό, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως πιθανόν να οφείλεται στο ότι η μητέρα 

Γραμματικές γνώσεις πατέρα Fisher exact 
test 

p=0,5 
Όχι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Σύνολο 

Α 13 
72,2% 

5 
27,8% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 46 
82,1 

10 
17,9% 

56 
100% 

Σύνολο 59 
79,7% 

15 
20,3% 

74 
100% 

Γραμματικές γνώσεις μητέρας  x2=0.035 
p=0,852 Όχι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Σύνολο 

Α 24 
64,9% 

13 
35,1% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 46 
66,7% 

23 
33,3% 

69 
100% 

Σύνολο 70 
66,04% 

36 
33,96% 

106 
100% 
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βρίσκεται συνήθως περισσότερο χρόνο με το παιδί στο σπίτι οπότε έχει τη δυνατότητα να 
εξασκήσει πολλές διαφορετικές δεξιότητες. 

 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 215: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας για τους φοιτητές 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη θετική κατεύθυνση παρατηρούμε ότι το ποσοστό των φοιτητών με μητέρες υψηλού 
μορφωτικού επιπέδου Α ομάδας είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τη Β ομάδα, χωρίς 
ωστόσο η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Όμοια με την περίπτωση του γραμματικού 
επιπέδου του πατέρα (βλ. πίνακα 212) μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτό οφείλεται στην 
εξάσκηση που κάνουν οι μορφωμένες μητέρες στα παιδιά τους σε νοερές πράξεις από πολύ 
μικρή ηλικία και ασυνείδητα ίσως τα έχουν οδηγήσει στην επιλογή μαθημάτων Θετικών 
Επιστημών.  
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 216: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας για τους φοιτητές θεωρητικής 
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Στη θεωρητική κατεύθυνση το ποσοστό των φοιτητών με μητέρες υψηλού μορφωτικού 
επιπέδου είναι μεγαλύτερο στη Β ομάδα, ίσως επειδή, όπως αναφέρθηκε, οι μητέρες έχουν 
καλλιεργήσει ισόρροπα και άλλες δεξιότητες στα παιδιά τους, λόγω του χρόνου που έχουν 
συνήθως στο σπίτι μαζί τους.  

Γραμματικές γνώσεις μητέρας  Fisher exact 
test 

p=0,45 
Όχι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Σύνολο 

Α 11 
57,6 

8 
42,1 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 10 
76,9 

3 
23,1 

13 
100% 

Σύνολο 21 
65,63 

11 
34,37 

32 
100% 

Γραμματικές γνώσεις μητέρας  x2=0,984 
p=0,536 Όχι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Σύνολο 

Α 13 
72,2 

5 
27,8% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 36 
64,4% 

20 
35,7% 

56 
100% 

Σύνολο 49 
66,2% 

25 
33,8% 

74 
100% 
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iii) Γραμματικές γνώσεις και των 2 γονέων 
 
α) Τουλάχιστον ένας απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 217: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο των δύο γονέων  για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των φοιτητών που έχουν τουλάχιστον ένα γονιό 
απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ είναι υψηλότερο στην Α ομάδα σε σχέση με τη Β, χωρίς όμως η 
διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 218: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο των δύο γονέων για τους φοιτητές 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το ίδιο συμπέρασμα συνάγουμε και για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση.  
 
 
 
 
 
 
 

Γραμματικές γνώσεις και 
των 2 γονέων x2= 0,893 

  p= 0,345 Κανένας 
απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Τουλάχιστον 
1 απόφοιτος 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Σύνολο 

Α 19 
51,4% 

18 
48,6% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
  

Β 42 
60,9% 

27 
39,1% 

69 
100% 

Σύνολο 61 
57,55% 

45 
42,45 

106 
100% 

Γραμματικές γνώσεις και των 
2 γονέων x2=2,281 

p=0,131 Κανένας 
απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Τουλάχιστον 1 
απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Σύνολο 

Α 8 
42,11% 

11 
57,89% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 9 
69,23% 

4 
30,77% 

13 
100% 

Σύνολο 17 
53,13% 

15 
46,87% 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 219: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο των δύο γονέων για τους φοιτητές θεωρητικής 
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη θεωρητική κατεύθυνση παρατηρούμε ότι είναι υψηλότερο το ποσοστό των 

φοιτητών της Β ομάδας με τουλάχιστον ένα μορφωμένο γονιό σε σχέση με την Α ομάδα.  
 
β) Και οι 2 γονείς απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 220: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο και των δύο γονέων για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο σύνολο παρατηρούμε ότι η διαφορά μεταξύ των φοιτητών Α και Β ομάδας ως προς 
το μορφωτικό επίπεδο και των δύο γονέων είναι στατιστικά σημαντική. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραμματικές γνώσεις και των 
2 γονέων x2=0,027 

p=0,87 Κανένας 
απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Τουλάχιστον 1 
απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Σύνολο 

Α 11 
61,1% 

7 
38,9% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 33 
58,9% 

23 
41,1% 

56 
100% 

Σύνολο 44 
59,5% 

30 
40,5% 

74 
100% 

Γραμματικές γνώσεις και 
των 2 γονέων x2= 5,098 

  p= 0,024 Όχι και οι 2  
απόφοιτοι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Και οι 2  
απόφοιτοι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Σύνολο 

Α 27 
73% 

10 
27% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
  

Β 62 
89,9% 

7 
10,1% 

69 
100% 

Σύνολο 89 
84% 

17 
16% 

106 
69,8% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 221: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο και των δύο γονέων για τους φοιτητές 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης, όπου μάλιστα 

παρατηρούμε ότι όλοι οι φοιτητές με μορφωμένους και τους δύο γονείς επιτυγχάνουν στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς.  
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 222: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μορφωτικό επίπεδο και των δύο γονέων για τους φοιτητές 
θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Και στη θεωρητική κατεύθυνση το ποσοστό των φοιτητών Α ομάδας που έχουν και 

τους δύο γονείς απόφοιτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τη Β ομάδα, χωρίς 
όμως η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. Η πιθανή εξήγηση είναι όμοια με την 
περίπτωση του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα (βλ. παραπάνω σ. 334).  
 
 
 
 
 

Γραμματικές γνώσεις και των 
2 γονέων Fisher exact 

test 
p=0,025 

Όχι και οι 2  
απόφοιτοι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Και οι 2  
απόφοιτοι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Σύνολο 

Α 12 
63,16% 

7 
36,84% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 13 
100% 

0 
0% 

13 
100% 

Σύνολο 25 
78,13% 

7 
21,87% 

32 
100% 

Γραμματικές γνώσεις και των 
2 γονέων Fisher exact 

test 
p=0,697 

Όχι και οι 2  
απόφοιτοι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Και οι 2  
απόφοιτοι 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Σύνολο 

Α 15 
83,3% 

3 
16,7% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 49 
87,7% 

7 
12,5% 

56 
100% 

Σύνολο 64 
86,5% 

10 
13,5% 

74 
100% 
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3) Τόπος καταγωγής 
 
i) Ημιαστική/αστική περιοχή 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 223: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον τόπο καταγωγής  (αγροτική περιοχή ή ημιαστική/αστική περιοχή) για 
το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Σε ό,τι αφορά τον τόπο καταγωγής παρατηρούμε ότι οι φοιτητές της Α ομάδας σε 
μεγαλύτερο ποσοστό κατάγονται από αστικές ή ημιαστικές περιοχές σε σχέση με τους 
φοιτητές της Β ομάδας. 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 224: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον τόπο καταγωγής  (αγροτική περιοχή ή ημιαστική/αστική περιοχή) για 
τους φοιτητές θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση παρατηρούμε αντίστοιχο φαινόμενο, με 

μεγαλύτερη ένταση όμως. Η διαφορά μεταξύ των ομάδων Α και Β απέχει λίγο από το να 
είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Αν εξετάσουμε τη συσχέτιση 
μεταξύ του αριθμού επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και του τόπου 
καταγωγής (ημιαστική/αστική περιοχή) βλέπουμε ότι στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση 
είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο του 0,05 όπως φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα: 

Τόπος καταγωγής  1,005 
p=0,316 Αγροτική 

περιοχή 
Ημιαστική/αστική 

περιοχή 
Σύνολο 

Α 6 
16,2% 

31 
83,8% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 17 
24,6% 

52 
75,4% 

69 
100% 

Σύνολο 23 
21,7% 

83 
88,3% 

106 
100% 

Τόπος καταγωγής  Fisher 
exact test 
p=0,072 

Αγροτική 
περιοχή 

Ημιαστική/αστική 
περιοχή 

Σύνολο 

Α 4 
21,05% 

15 
78,95% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 7 
53,85% 

6 
46,15% 

13 
100% 

Σύνολο 11 
34,38% 

21 
65,62% 

32 
100% 
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Πίνακας 225: Συσχέτιση μεταξύ του αριθμού επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
και του τόπου καταγωγής  

 
Τόπος καταγωγής (αγροτική ή ημιαστική/αστική περιοχή) Pearson r 

Σύνολο Θετική/τεχνολογική Θεωρητική 
Προσεγγιστικοί 

υπολογισμοί 0,144/ p=0,14 0,473/ p=0,006 0,143/p=0,223 

  
Αυτό πιθανόν οφείλεται στο ότι άτομα που ζουν σε πόλεις ή κωμοπόλεις δέχονται 

περισσότερα ερεθίσματα, έχουν περισσότερες ευκαιρίες για νοερούς υπολογισμούς και 
μπορούν να είναι καλύτεροι στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 226: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον τόπο καταγωγής  (αγροτική περιοχή ή ημιαστική/αστική περιοχή) για 
τους φοιτητές θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παρατηρούμε ότι στη θεωρητική κατεύθυνση τόσο οι φοιτητές της Α ομάδας όσο και 

οι φοιτητές της Β ομάδας κατάγονται κυρίως από ημιαστικές/αστικές περιοχές και δεν 
υπάρχει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων ως προς αυτόν τον παράγοντα. 
Ωστόσο, στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση παρατηρούμε ότι οι δύο ομάδες τείνουν να 
διαφοροποιηθούν ως προς τον τόπο καταγωγής, καθώς οι φοιτητές της Α ομάδας κατάγονται 
σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ημιαστικές/αστικές περιοχές (βλ. πίνακα 224), ενώ η 
συσχέτιση μεταξύ του αριθμού επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και του 
τόπου καταγωγής είναι στατιστικά σημαντική. Μια πιθανή ερμηνεία για τη διαφορετική 
εικόνα που παρατηρούμε στη θεωρητική κατεύθυνση σε σχέση με τη θετική/τεχνολογική ως 
προς τη διαφοροποίηση των ομάδων Α και Β με βάση τον τόπο καταγωγής είναι ότι οι 
φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης που ζουν σε ημιαστικές/αστικές περιοχές έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν στη συγκεκριμένη σχολή που είχε υψηλή βάση 
εισαγωγής καθώς έχουν δέχονται περισσότερα ερεθίσματα και έχουν καλύτερες 
προσλαμβάνουσες από άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Στις θετικές επιστήμες 
πιθανόν δεν τόσο απαραίτητο το πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον της πόλης. Όμως, 
φαίνεται ότι επιτυγχάνουν περισσότερο στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς άτομα της 

Τόπος καταγωγής  Fisher 
exact test 
p=0,718 

Αγροτική 
περιοχή 

Ημιαστική/αστική 
περιοχή 

Σύνολο 

Α 2 
11,1% 

16 
88,9% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 10 
17,9% 

46 
82,1% 

56 
100% 

Σύνολο 12 
16,2% 

62 
83,8% 

74 
100% 
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θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης που ζουν σε ημιαστικές/αστικές περιοχές καθώς πιθανόν 
έχουν περισσότερες ευκαιρίες για νοερό υπολογισμό.  

 
 
ii) Αστική περιοχή  
 

Ανάλογα συμπεράσματα συνάγουμε και για τους φοιτητές που κατάγονται από αστικές 
περιοχές, για το σύνολο των φοιτητών, για τους φοιτητές θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης  
και για τους φοιτητές θεωρητικής κατεύθυνσης, όπως φαίνεται στους πίνακες 227, 228, 230.  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 227: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον τόπο καταγωγής  (αγροτική/ημιαστική περιοχή ή αστική περιοχή) για 
το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 228: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον τόπο καταγωγής  (αγροτική/ημιαστική περιοχή ή αστική περιοχή) για 
τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση παρατηρούμε ότι η διαφορά μεταξύ των ομάδων 
Α και Β ως προς τον τόπο καταγωγής δεν είναι στατιστικά σημαντική. Όμως, η συσχέτιση 
μεταξύ του αριθμού επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και του τόπου 
καταγωγής (αγροτική/ημιαστική ή αστική περιοχή) είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 

Τόπος καταγωγής  0,941 
p=0,392 Αγροτική/ημιαστική 

περιοχή 
Αστική 
περιοχή  

Σύνολο 

Α 8 
21,6% 

29 
78,4% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 21 
30,4% 

48 
69,6% 

69 
100% 

Σύνολο 29 
27,36% 

77 
72,64% 

106 
100% 

Τόπος καταγωγής Fisher 
exact test 
p=0,15 

Αγροτική/ημιαστική 
περιοχή 

Αστική 
περιοχή  

Σύνολο 

Α 5 
26,32% 

14 
73,68% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 7 
53,85% 

6 
46,15% 

13 
100% 

Σύνολο 12 
37,5% 

20 
62,5% 

32 
100% 
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σημαντικότητας 0,05 για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 

Πίνακας 229: Συσχέτιση μεταξύ του αριθμού επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
και του τόπου καταγωγής  

 
Τόπος καταγωγής (αγροτική/ημιαστική ή αστική περιοχή) Pearson r 

Σύνολο Θετική/τεχνολογική Θεωρητική 
Προσεγγιστικοί 

υπολογισμοί 0,11/ p=0,263 0,497/ p=0,004 0,109/p=0,355 

  
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 230: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον τόπο καταγωγής  (αγροτική/ημιαστική περιοχή ή αστική περιοχή) για 
τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για τη θεωρητική κατεύθυνση, η εικόνα που φαίνεται στον παραπάνω πίνακα είναι 
ανάλογη με αυτή του πίνακα 226.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Τόπος καταγωγής Fisher 
exact test 
p=0,54 

Αγροτική/ημιαστική 
περιοχή 

Αστική 
περιοχή  

Σύνολο 

Α 3 
16,7% 

15 
83,3% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 14 
25% 

42 
75% 

56 
100% 

Σύνολο 17 
23% 

57 
77% 

74 
100% 
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Β) Υπόβαθρο 
 
1) Συνολική βαθμολογία στο τεστ (εκτός προσεγγιστικούς υπολογισμούς) 

 
Η συνολική βαθμολογία στο τεστ, εκτός από τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, 

υπολογίστηκε ως εξής:  
 
Πίνακας 231: Υπολογισμός της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ εκτός από τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς (με το 2ο πρόβλημα αναλόγων ποσών) 
 

Βαθμολογία σε κάθε περιοχή Αριθμός 
ερωτημάτων 

Περιοχή ερωτημάτων 
0 βαθμοί 1 βαθμός  2 βαθμοί 

2 
Προβλήματα προσθετικών 

δομών 
0 επιτυχίες 1 επιτυχία 2 επιτυχίες 

6 Γραπτή εκτέλεση πράξεων 0-2 επιτυχίες 3 ή 4 επιτυχίες 5 ή 6 επιτυχίες 

16 
Ακριβείς νοεροί 

υπολογισμοί 
0-7 επιτυχίες 8-11 επιτυχίες 12-16 επιτυχίες 

2 
Προβλήματα αναλόγων 

ποσών 
0 επιτυχίες 1 επιτυχία 2 επιτυχίες 

 
Έτσι η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να πάρει ένας φοιτητής σε κάθε περιοχή είναι 2 

και συνολικά σε όλες τις περιοχές 8.  
Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία των δύο ομάδων 

στο τεστ, εκτός από τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 232: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τη συνολική βαθμολογία τους στο τεστ (εκτός από τους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στο σύνολο των φοιτητών παρατηρούμε σημαντική διαφορά μεταξύ των φοιτητών των 

δύο ομάδων ως προς τη συνολική βαθμολογία τους στο τεστ (εκτός από τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς). Αυτό φαίνεται και με τη σύγκριση των μέσων όρων των δύο 
ομάδων και εφαρμογή t-test: 
 

Συνολική βαθμολογία 
στο τεστ x2= 24,47 

  p<0,001 Όχι άριστη 
(<7) 

Άριστη  
(7 ή 8) 

Σύνολο 

Α 5 
13,5% 

32 
86,5% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
  

Β 44 
63,8% 

25 
36,2% 

69 
100% 

Σύνολο 49 
46,23% 

57 
53,77% 

106 
100% 
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Πίνακας 233: Σύγκριση των μέσων όρων της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ (εκτός από τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς) των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς με την εφαρμογή t-test για το σύνολο των φοιτητών 
 

Συνολική βαθμολογία (εκτός από τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς) 
t=7,254 
p<0,001 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Ομάδα Α (Ν=37) 7,41 0,8 
Ομάδα Β (Ν=69) 5,38 2,05 

 
Εξάλλου, υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ του αριθμού επιτυχιών στους 

προσεγγιστικούς υπολογισμούς και της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ - εκτός από τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς (εύρος 0-8) αφού ο δείκτης pearson r είναι 0,674 σε επίπεδο 
σημαντικότητας μικρότερο από 0,001:  
 
Πίνακας 234: Συσχέτιση της βαθμολογίας στο τεστ (εκτός από τους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς) με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς για το σύνολο των φοιτητών 
 

Pearson r Συνολική βαθμολογία στο τεστ 
Προσεγγιστικοί υπολογισμοί 0,674 / p<0,001 

 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση 
 
Πίνακας 235: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τη συνολική βαθμολογία τους στο τεστ (εκτός από τους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση παρατηρούμε ότι η Α ομάδα έχει σε μεγαλύτερο 

ποσοστό άριστη βαθμολογία στο τεστ και η διαφορά απέχει λίγο από το να είναι στατιστικά 
σημαντική. Ωστόσο, σ’ αυτό τον πίνακα παρατηρούμε ότι η επίδοση της Β ομάδας δεν είναι 
ιδιαίτερα χαμηλή σε σύγκριση με το σύνολο των φοιτητών αλλά και με τη θεωρητική 
κατεύθυνση (βλ. πίνακες 232, 237). Αυτό πιθανόν οφείλεται στο ότι οι φοιτητές της Β 
ομάδας της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης έχουν καλύτερο μαθηματικό υπόβαθρο σε 
σχέση με τη Β ομάδα της θεωρητικής κατεύθυνσης. Η εφαρμογή του t-test δείχνει στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων όρων των δύο ομάδων: 
 

Συνολική βαθμολογία στο 
τεστ 

 
Fisher exact 

test 
p=0,058 

Όχι άριστη 
(<7) 

Άριστη  
(7 ή 8) 

Σύνολο 

Α 0 
0% 

19 
100% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 3 
23,1% 

10 
76,9% 

13 
100% 

Σύνολο 3 
9,38% 

29 
90,62% 

32 
100% 
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Πίνακας 236: Σύγκριση των μέσων όρων της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ (εκτός από τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς) των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης  
 

Συνολική βαθμολογία (εκτός από τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς) 
t=2,772 
p=0,009 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Ομάδα Α (Ν=19) 7,68 0,478 
Ομάδα Β (Ν=13) 7 0,913 

 
Ο δείκτης pearson r δείχνει ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

του αριθμού επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και της συνολικής βαθμολογίας 
στο τεστ (εκτός από τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς): 

 
Πίνακας 237: Συσχέτιση της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ με τους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Pearson r  Συνολική βαθμολογία στο τεστ 
Προσεγγιστικοί υπολογισμοί 0,278 / p=0,123 

 
 
Θεωρητική κατεύθυνση 
  
Πίνακας 238: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τη συνολική βαθμολογία τους στο τεστ (εκτός από τους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς) για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη θεωρητική κατεύθυνση ισχύουν τα ίδια συμπεράσματα με το σύνολο των 
φοιτητών, τόσο με την εφαρμογή του κριτηρίου x2, όσο και με την εφαρμογή του t-test..  
 
 
 
 
 
 

Συνολική βαθμολογία στο 
τεστ x2=11,956 

p<0,001 Όχι άριστη 
(<7) 

Άριστη  
(7 ή 8) 

Σύνολο 

Α 5 
27,8% 

13 
72,2% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 41 
73,2% 

15 
26,8% 

56 
100% 

Σύνολο 46 
62,16% 

28 
37,84% 

106 
100% 
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Πίνακας 239: Σύγκριση των μέσων όρων της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ (εκτός από τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς) των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης  
 

Συνολική βαθμολογία (εκτός από τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς) 
t=5,911 
p<0,001 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Ομάδα Α (Ν=18) 7,11 0,963 
Ομάδα Β (Ν=56) 5 2,063 

 
Σύμφωνα με την τιμή του δείκτη pearson r (0,656) υπάρχει μια υψηλή συσχέτιση 

μεταξύ του αριθμού επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και της συνολικής 
βαθμολογίας στο τεστ (εκτός από τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς) σε επίπεδο 
σημαντικότητας μικρότερο του 0,001.  
 
Πίνακας 240: Συσχέτιση της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ με τους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 

Pearson r Συνολική βαθμολογία στο τεστ 
Προσεγγιστικοί υπολογισμοί 0,656/ p<0,001 

 
 Επομένως, στο σύνολο των φοιτητών, στη θεωρητική κατεύθυνση και λιγότεροo 
έντονα στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, οι ομάδες Α και Β διαφέρουν με στατιστικά 
σημαντική διαφορά ως προς το Μ.Ο. συνολικής βαθμολογίας στο τεστ, εκτός των 
προσεγγιστικών υπολογισμών. 
 
2) Κατεύθυνση 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 241: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την κατεύθυνση που επέλεξαν στο Λύκειο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση, παρατηρούμε ότι οι φοιτητές της Α ομάδας 
προέρχονται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση σε σχέση 
με τους φοιτητές της Β ομάδας.  

Επίσης, στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση το ποσοστό των “ικανών” στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς (ομάδα Α) είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το ποσοστό 

Κατεύθυνση x2= 12,079 
  p= 0,001 Θεωρητική  Θετ./τεχν. 

Σύνολο 

Α 18 
48,6% 

19 
51,4% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
  

Β 56 
81,2% 

13 
18,8% 

69 
100% 

Σύνολο 74 
69,8% 

32 
30,2% 

106 
100% 
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των “ικανών” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στη θεωρητική κατεύθυνση, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 242: Κατανομή των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ανά κατεύθυνση 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, γεγονός 
που αποτελεί σημαντική ένδειξη για τη μεγάλη σημασία του καλού μαθηματικού υπόβαθρου 
το οποίο πιθανότατα διαθέτουν οι φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
 
3) Μ.Ο. Β΄ Λυκείου 
 
i) Μεγαλύτερος ή ίσος με 18,5 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 243: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μέσο όρο στη Β΄ Λυκείου (<18,5 ή ≥18,5) για το σύνολο των 
φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο σύνολο των φοιτητών παρατηρούμε ότι το ποσοστό των φοιτητών που έχουν 
γενικό μέσο όρο στη Β΄ Λυκείου μεγαλύτερο ή ίσο με 18,5 είναι υψηλότερο στην Α ομάδα, 
χωρίς ωστόσο η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. 
 
 
 
 
 
 
 

Ομάδα  x2= 12,079 
  p= 0,001 Α Β 

Σύνολο 

Θεωρητική 
κατεύθυνση 

18 
24,3% 

56 
75,7% 74 

Θετική/τεχνολογική 
κατεύθυνση 

19 
59,4% 

13 
40,6% 32 

Σύνολο 37 
34,9% 

69 
65,1% 106 

Μ.Ο. Β  ́Λυκείου x2= 2,536 
p=0,111 <18,5 ≥18,5 

Σύνολο 

Α 16 
43,2% 

21 
56,8% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 41 
59,4% 

28 
40,6% 

69 
100% 

Σύνολο 57 
53,77% 

49 
46,23% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 244: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μέσο όρο στη Β΄ Λυκείου (<18,5 ή ≥18,5) για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς το ποσοστό 
αυτών που αρίστευσαν στη Β΄ Λυκείου είναι μεγαλύτερο στη Β ομάδα. Σ’ αυτή την 
περίπτωση το γενικό μορφωτικό επίπεδο δεν φαίνεται να παίζει ρόλο στην επίδοση στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Από το γενικό μέσο όρο ενδεχομένως αυτό που έχει σημασία 
είναι το μαθηματικό υπόβαθρο (βαθμοί στα Μαθηματικά και στις Θετικές Επιστήμες 
γενικότερα) το οποίο όλοι οι φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης μάλλον έχουν, 
έχοντας καταφέρει να εισαχθούν και σε σχολή με υψηλή βάση.  
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 245: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μέσο όρο στη Β΄ Λυκείου (<18,5 ή ≥18,5) για τους φοιτητές της 
θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Στη θεωρητική κατεύθυνση η διαφορά μεταξύ των ομάδων Α και Β ως προς το Μ.Ο. 

στη Β  ́ Λυκείου (Μ.Ο.≥18,5) είναι στατιστικά σημαντική. Σε σύγκριση με τη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των φοιτητών της Α ομάδας 
της θεωρητικής κατεύθυνσης που αρίστευσαν στη Β  ́Λυκείου είναι μεγαλύτερο σε σχέση με 
το αντίστοιχο ποσοστό των φοιτητών της Α ομάδας της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι φοιτητές της θεωρητικής που επιτυγχάνουν στους 

Μ.Ο. Β  ́Λυκείου Fisher exact 
test 

p=0,267 <18,5 ≥18,5 
Σύνολο  

Α 9 
47,4% 

10 
52,6% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 3 
23,1% 

10 
76,9% 

56 
100% 

Σύνολο 12 
37,5% 

20 
62,5% 

74 
100% 

Μ.Ο. Β  ́Λυκείου x2=4,797 
p=0,029 <18,5 ≥18,5 

Σύνολο  

Α 7 
38,9% 

11 
61,1% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 38 
67,9% 

18 
32,1% 

56 
100% 

Σύνολο 45 
60,8% 

29 
39,2% 

74 
100% 
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προσεγγιστικούς υπολογισμούς είναι καλοί όχι μόνο σε θεωρητικά μαθήματα αλλά και σε 
μαθήματα Θετικών Επιστημών.  

Μια άλλη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι το ποσοστό των φοιτητών 
της Β ομάδας της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης που αρίστευσαν στη Β  ́Λυκείου είναι 
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό της Β ομάδας της θεωρητικής κατεύθυνσης. Αυτό 
ίσως οφείλεται στο ότι για την επιτυχία μέσω θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης στο 
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης που είχε υψηλή βάση εισαγωγής, είναι απαραίτητο να 
γράψει κάποιος καλό βαθμό και στη Νεοελληνική Γλώσσα77, που δεν είναι μάθημα Θετικών 
Επιστημών και απαιτεί ικανότητα σε μια σειρά από δραστηριότητες όπως κατανόηση 
κειμένου, περίληψη κειμένου, γλωσσικές ασκήσεις, παραγωγή γραπτού λόγου κ.ά. Έτσι, θα 
μπορούσε να δικαιολογηθεί ένας υψηλός Μ.Ο. με βάση την υψηλή βαθμολογία όχι μόνο σε 
μαθήματα Θετικών Επιστημών, αλλά και σε φιλολογικά μαθήματα.  

 
ii) ≥18 
 

Για το μέσο όρο στη Β  ́ Λυκείου με κριτήριο το αν είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 18 
εξάγουμε παρόμοια συμπεράσματα με την προηγούμενη περίπτωση (Μ.Ο.≥ 18,5).  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 246: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μέσο όρο στη Β΄ Λυκείου (<18 ή ≥18) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
77 Αν κάποιος υποψήφιος της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης θέλει να επιλέξει το 1ο επιστημονικό 
πεδίο όπου ανήκει και το Π.Τ.Δ.Ε. πρέπει να εξεταστεί υποχρεωτικά στη Νεοελληνική Γλώσσα. Οι 
φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης επιλέγουν υποχρεωτικά το 1ο επιστημονικό πεδίο και 
επιλέγοντας και κάποιο άλλο επιστημονικό πεδίο πρέπει να επιλέξουν Μαθηματικά και Στοιχεία 
Στατιστικής - 2ο ή 4ο επιστημονικό πεδίο - ή Βιολογία - 3ο επιστημονικό πεδίο - ή Μαθηματικά και 
Στοιχεία Στατιστικής και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - 5ο επιστημονικό πεδίο (www.anodiko.gr). Οι 
φοιτητές λοιπόν της θεωρητικής κατεύθυνσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν Βιολογία, μάθημα 
στο οποίο μάλλον μπορούν να ανταποκριθούν σχετικά εύκολα, αφού δεν απαιτεί ιδιαίτερο υπόβαθρο. 

Μ.Ο. Β  ́Λυκείου x2= 0,27 
p=0,604 <18 ≥18 

Σύνολο 

Α 10 
27% 

27 
73% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 22 
21,9% 

47 
68,1% 

69 
100% 

Σύνολο 32 
30,19% 

74 
69,81% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 247: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μέσο όρο στη Β΄ Λυκείου (<18 ή ≥18) για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 248: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μέσο όρο στη Β΄ Λυκείου (<18 ή ≥18) για τους φοιτητές της 
θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ωστόσο, στην περίπτωση της θεωρητικής κατεύθυνσης, η διαφορά μεταξύ των δύο 

ομάδων ως προς το αν ο Μ.Ο. της Β  ́ Λυκείου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 18 δεν είναι 
στατιστικά σημαντική. Αυτό είναι λογικό, καθώς το κριτήριο είναι πιο χαλαρό σε σχέση με 
την προηγούμενη περίπτωση και πρόκειται σε γενικές γραμμές μάλλον για καλούς φοιτητές, 
αφού μπόρεσαν να εισαχθούν στη συγκεκριμένη σχολή η οποία είχε υψηλή βάση εισαγωγής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ.Ο. Β  ́Λυκείου Fisher exact 
test 

p=0,195 <18 ≥18 
Σύνολο  

Α 6 
31,6% 

13 
68,4% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 1 
7,7% 

12 
92,3% 

13 
100% 

Σύνολο 7 
21,9% 

25 
78,1% 

32 
100% 

Μ.Ο. Β  ́Λυκείου x2=1,421 
p=0,233 <18 ≥18 

Σύνολο  

Α 4 
22,2 

14 
77,8 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 21 
37,5 

35 
62,5 

56 
100% 

Σύνολο 25 
33,8 

49 
66,2 

74 
100% 
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4) M.O. Γ΄ Λυκείου 
i) ≥18,5 
 
Σύνολο φοιτητών 
 

Για το μέσο όρο στη Γ  ́Λυκείου μπορούμε να κάνουμε παρόμοιες παρατηρήσεις με το 
μέσο όρο στη Β  ́Λυκείου. 

 
Πίνακας 249: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μέσο όρο στη Γ΄ Λυκείου (<18,5 ή ≥18,5) για το σύνολο των 
φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 250: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μέσο όρο στη Γ΄ Λυκείου (<18,5 ή ≥18,5) για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου x2= 3,769 
p=0,052 <18,5 ≥18,5 

Σύνολο 

Α 10 
27% 

27 
73% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 32 
46,4% 

37 
53,6% 

69 
100% 

Σύνολο 42 
39,62% 

64 
60,38% 

106 
100% 

Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου Fisher exact 
test 

p=0,42 <18,5 ≥18,5 
Σύνολο  

Α 6 
31,6% 

13 
68,4% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 2 
15,4% 

11 
84,6% 

56 
100% 

Σύνολο 8 
25% 

24 
75% 

74 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 251: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μέσο όρο στη Γ΄ Λυκείου (<18,5 ή ≥18,5) για τους φοιτητές της 
θεωρητικής κατεύθυνσης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) ≥18 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 252: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μέσο όρο στη Γ΄ Λυκείου (<18 ή ≥18) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρατηρούμε ότι στο σύνολο η διαφορά των δύο ομάδων ως προς το μέσο όρο στη Γ΄ 
Λυκείου με κριτήριο αν είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 18 είναι στατιστικά σημαντική. Για τη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση και για τη θεωρητική κατεύθυνση τα συμπεράσματα είναι 
ανάλογα με όσα ισχύουν για το μέσο όρο στη Β  ́Λυκείου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου x2=5,39 
p=0,02 <18,5 ≥18,5 

Σύνολο  

Α 4 
22,2% 

14 
77,8% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 30 
53,57% 

26 
46,43% 

56 
100% 

Σύνολο 34 
45,95% 

74 
100% 

74 
100% 

Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου x2= 6,73 
p=0,009 <18 ≥18 

Σύνολο 

Α 2 
5,4% 

35 
94,6% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 18 
26,1% 

51 
73,9% 

69 
100% 

Σύνολο 20 
18,87% 

86 
81,13% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική  κατεύθυνση  
 
Πίνακας 253: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μέσο όρο στη Γ΄ Λυκείου (<18 ή ≥18) για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 254: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μέσο όρο στη Γ΄ Λυκείου (<18 ή ≥18) για τους φοιτητές της 
θεωρητικής κατεύθυνσης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Βαθμοί στα Μαθηματικά στο Λύκειο 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 255: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τους βαθμούς στα Μαθηματικά στο Λύκειο για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου Fisher exact 
test 
p=1 <18 ≥18 

Σύνολο  

Α 2 
10,5% 

17 
89,5% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 1 
7,7% 

12 
92,3% 

56 
100% 

Σύνολο 3 
9,4% 

29 
90,6% 

74 
100% 

Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου Fisher exact 
test 

p=0,008 <18 ≥18 
Σύνολο  

Α 0 18 
100% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 17 
30,36% 

39 
69,64% 

56 
100% 

Σύνολο 17 
22,97% 

57 
77,03% 

74 
100% 

Βαθμοί στα Μαθηματικά 
στο Λύκειο  x2= 22,216 

p<0,001 
<19 19-20   

Σύνολο 

Α 8 
21,6% 

29 
78,4% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 48 
69,6% 

21 
30,4% 

69 
100% 

Σύνολο 56 
52,83% 

50 
47,17% 

106 
100% 
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Στο σύνολο των φοιτητών, παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο ομάδων σε σχέση με τους βαθμούς στα Μαθηματικά στο Λύκειο. Οι 
φοιτητές της Α ομάδας έχουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό βαθμούς 19-20, γεγονός που 
αποτελεί ένδειξη ότι έχουν στέρεο μαθηματικό υπόβαθρο. Οι φοιτητές των δύο ομάδων 
διαφοροποιούνται ως προς τους βαθμούς τους στα Μαθηματικά στο Λύκειο στο σημείο που 
δείχνει τη μέγιστη διακριτική ικανότητα, δηλαδή σε βαθμολογία 19-20.  
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 256: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τους βαθμούς στα Μαθηματικά στο Λύκειο για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση δεν παρατηρείται ανάλογη διαφορά, γεγονός που 

είναι μάλλον αναμενόμενο, καθώς η πλειοψηφία των φοιτητών πιθανόν θα είχαν καλούς 
βαθμούς στα Μαθηματικά, αφού είναι μάθημα κατεύθυνσης.   
 
Θεωρητική 
 
Πίνακας 257: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τους βαθμούς στα Μαθηματικά στο Λύκειο για τους φοιτητές της 
θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Βαθμοί στα Μαθηματικά στο  
Λύκειο 

Fisher exact 
test  
p=1 <19 19-20 

Σύνολο 

Α 2 
10,5 

17 
89,5 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 2 
15,4 

11 
84,6 

13 
100% 

Σύνολο 4 
12,5 

28 
87,5 

32 
100% 

Βαθμοί στα Μαθηματικά στο 
Λύκειο x2=15,534 

p<0,001 <19 19-20 
Σύνολο 

Α 6 
33,33% 

12 
66,67% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 46 
82,14% 

10 
17,86% 

56 
100% 

Σύνολο 52 
70,27% 

22 
29,73% 

74 
100% 
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Στη θεωρητική η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων είναι στατιστικά σημαντική, 
γεγονός που δίνει μεγαλύτερη αξία στη βαρύτητα που ενδεχομένως έχει το μαθηματικό 
υπόβαθρο στην ικανότητα προσεγγιστικών υπολογισμών.  

 
6) Βαθμοί στη Φυσική στο Λύκειο 
 

Ανάλογα συμπεράσματα ισχύουν και για τους βαθμούς στη Φυσική στο Λύκειο, που 
σχετίζονται με ένα γενικότερο υπόβαθρο στις Θετικές Επιστήμες. Οι φοιτητές των δύο 
ομάδων στο σύνολο των φοιτητών διαφοροποιούνται ως προς τους βαθμούς τους στη Φυσική 
στο Λύκειο, κατ’ αναλογία με τα Μαθηματικά, στο σημείο που δείχνει τη μέγιστη διακριτική 
ικανότητα, δηλαδή σε βαθμολογία 19-20 (βλ. πίνακα 258). Στη θεωρητική κατεύθυνση η 
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων απέχει πολύ λίγο από το να είναι στατιστικά σημαντική σε 
επίπεδο σημαντικότητας 0,05 (βλ. πίνακα 260).  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 258: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τους βαθμούς στη Φυσική στο Λύκειο για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 259: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τους βαθμούς στη Φυσική στο Λύκειο για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαθμοί στη Φυσική στο 
Λύκειο   x2= 10,995 

p<0,001 <19  19-20 
Σύνολο 

Α 14 
37,8% 

23 
62,2% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 49 
71% 

20 
29% 

69 
100% 

Σύνολο 63 
59,43% 

43 
40,57% 

106 
100% 

Βαθμοί στη Φυσική  στο 
Λύκειο   

Fisher exact 
test  
p=1 <19 19-20 

Σύνολο 

Α 3 
15,8% 

16 
84,2% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 2 
15,4% 

11 
84,6% 

13 
100% 

Σύνολο 5 
15,6% 

27 
84,4% 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 260: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τους βαθμούς στη Φυσική στο Λύκειο για τους φοιτητές της θεωρητικής 
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Βαθμός στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο 
 
i) ≥8,5 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 261: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (<8,5 ή ≥8,5) για το 
σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στο σύνολο των φοιτητών, παρατηρούμε ότι οι φοιτητές της Α ομάδας έχουν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 8,5 στα Μαθηματικά στο 
Πανεπιστήμιο και η διαφορά από τη Β ομάδα είναι στατιστικά σημαντική.  Θα πρέπει να 
πούμε ότι το συγκεκριμένο μάθημα έχει τίτλο “Ενότητες από τα Μαθηματικά του Δημοτικού  
Σχολείου” και περιλαμβάνει θέματα όπως ανάλογα ποσά, θεωρία αριθμών.  
 
 
 
 
 
 
 

Βαθμοί στη Φυσική  στο 
Λύκειο   

Fisher exact 
test 

p=0,058 <19 19-20 
Σύνολο 

Α 11 
61,1% 

7 
38,9% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 47 
83,9% 

9 
16,1% 

56 
100% 

Σύνολο 58 
78,4% 

16 
21,6% 

74 
100% 

Βαθμός στα Μαθηματικά 
στο Πανεπιστήμιο x2= 6,219 

p=0,014 
<8,5 ≥8,5 

Σύνολο 

Α 9 
24,3% 

28 
75,7% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 34 
49,3% 

35 
50,7% 

69 
100% 

Σύνολο 43 
40,57% 

63 
59,43% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 262: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (<8,5 ή ≥8,5) για τους 
φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση παρατηρούμε ότι ενώ το ποσοστό των φοιτητών 

της Α ομάδας που έχουν πάρει βαθμό ≥8,5 στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο είναι 
μεγαλύτερο σε σχέση με τη Β ομάδα, η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Εδώ 
παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων (έστω και μη στατιστικά 
σημαντική) ως προς τη βαθμολογία σε αντίθεση με τους βαθμούς στα Μαθηματικά στο 
Λύκειο (βλ. πίνακα 256). Σε συνδυασμό με την προτίμηση που έχουν οι φοιτητές της Α 
ομάδας στο μάθημα των Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο (βλ. παρακάτω πίνακα 308) 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο ότι πρόκειται για ένα 
πολύ συγκεκριμένο μάθημα με συγκεκριμένη ύλη, ενώ στο σχολείο διδάσκονταν 
Μαθηματικά με ποικίλη θεματολογία. Επιπλέον, η ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος 
περιλαμβάνει ενότητες που ευνοούν τη χρήση κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, όπως π.χ. προβλήματα αναλόγων ποσών.  

 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 263: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (<8,5 ή ≥8,5) για τους 
φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Βαθμός στα Μαθηματικά στο 
Πανεπιστήμιο 

Fisher exact 
test 

p=0,219 <8,5 ≥8,5 
Σύνολο 

Α 3 
15,8% 

16 
84,2% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 5 
38,5% 

8 
61,5% 

13 
100% 

Σύνολο 8 
25% 

24 
75% 

32 
100% 

Βαθμός στα Μαθηματικά στο 
Πανεπιστήμιο x2=1,861 

p=0,173 
<8,5 ≥8,5 

Σύνολο 

Α 6 
33,33% 

12 
66,67% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 29 
51,79% 

27 
48,21% 

56 
100% 

Σύνολο 35 
47,3% 

39 
52,7% 

74 
100% 
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Το ίδιο ισχύει και για τη θεωρητική κατεύθυνση, όπου η Α ομάδα έχει σε υψηλότερο 
ποσοστό σε σχέση με τη Β ομάδα βαθμό ≥8,5 στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο, χωρίς 
όμως η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. 
 
ii)≥9 

Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν για τη βαθμολογία στο μάθημα Μαθηματικών 
στο Πανεπιστήμιο με κριτήριο αν είναι μεγαλύτερη ή ίση με 9.  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 264: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (<9 ή ≥9) για το σύνολο 
των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 265: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (<9 ή ≥9) για τους 
φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαθμός στα Μαθηματικά 
στο Πανεπιστήμιο x2= 4,916 

p=0,027 
<9 ≥9 

Σύνολο 

Α 11 
29,7% 

26 
70,3% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 36 
52,2% 

33 
47,8% 

69 
100% 

Σύνολο 47 
44,34% 

59 
55,66% 

106 
100% 

Βαθμός στα Μαθηματικά 
στο Πανεπιστήμιο 

Fisher exact 
test 

p=0,699 <9 ≥9 
Σύνολο 

Α 5 
26,3% 

14 
73,7% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 5 
38,5% 

8 
61,5% 

13 
100% 

Σύνολο 10 
31,3% 

20 
68,7% 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 266: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (<9 ή ≥9) για τους 
φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη θεωρητική κατεύθυνση παρατηρούμε ότι η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ως 

προς τη βαθμολογία στα Μαθηματικά είναι στατιστικά σημαντική.  
 
8) Βαθμός στη Φυσική στο Πανεπιστήμιο 
i) ≥8,5 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 267: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (<8,5 ή ≥8,5) για το 
σύνολο των φοιτητών  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για το σύνολο παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων 

ως προς τη βαθμολογία στη Φυσική στο Πανεπιστήμιο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαθμός στα Μαθηματικά 
στο Πανεπιστήμιο x2= 2,643 

p=0,175 
<9 ≥9 

Σύνολο 

Α 6 
33,3% 

12 
66,7% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 31 
55,4% 

25 
44,6% 

56 
100% 

Σύνολο 37 
50% 

37 
50% 

74 
100% 

Βαθμός στη Φυσική στο 
Πανεπιστήμιο x2=0,259 

p=0,611 
<8,5 ≥8,5 

Σύνολο 

Α 29 
78,4% 

8 
21,6% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 51 
73,9% 

18 
26,1% 

69 
100% 

Σύνολο 80 
75,47% 

26 
24,53% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 268: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (<8,5 ή ≥8,5) για τους 
φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση παρατηρούμε ότι η Β ομάδα υπερέχει με 

στατιστικά σημαντική διαφορά στη βαθμολογία στη Φυσική στο Πανεπιστήμιο (βαθμός 
μεγαλύτερος ή ίσος με 8,5). Σε συνδυασμό με το βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο 
(βλ. πίνακες 262, 265) και με την προτίμηση στο μάθημα των Μαθηματικών στο 
Πανεπιστήμιο (βλ. πίνακα 311) μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι φοιτητές της Β ομάδας 
προτιμούν τη Φυσική στο Πανεπιστήμιο, μάθημα το οποίο είναι ποικίλης ύλης, σε σχέση με 
τα Μαθηματικά και γι’ αυτό το λόγο ίσως ασχολούνται περισσότερο με τη Φυσική και έχουν 
καλύτερη επίδοση σε σύγκριση με τα Μαθηματικά. Επίσης, ενδεχομένως επέλεξαν τη θετική 
ή τεχνολογική κατεύθυνση λόγω της ικανότητας που είχαν στη Φυσική και όχι τόσο στα 
Μαθηματικά. 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 269: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (<8,5 ή ≥8,5) για τους 
φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης παρατηρούμε μια πολύ μικρή υπεροχή 
της Α ομάδας, χωρίς όμως η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική.  
 
 

Βαθμός στη Φυσική στο  
Πανεπιστήμιο x2=7,938 

p=0,005 
<8,5 ≥8,5 

Σύνολο 

Α 14 
73,68% 

5 
26,32% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 3 
23,08% 

10 
76,92% 

13 
100% 

Σύνολο 17 
53,13% 

15 
46,87% 

32 
100% 

Βαθμός στη Φυσική στο  
Πανεπιστήμιο 

Fisher exact 
test 
p=1 <8,5 ≥8,5 

Σύνολο 

Α 15 
83,3% 

3 
16,7% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 48 
85,7% 

8 
14,3% 

56 
100% 

Σύνολο 63 
85,1% 

11 
14,9% 

74 
100% 
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ii) ≥9 
 

Ανάλογα συμπεράσματα έχουμε για τη βαθμολογία στο μάθημα της Φυσικής στο 
Πανεπιστήμιο με κριτήριο αν είναι μεγαλύτερη ή ίση με 9. 

 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 270: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (<9 ή ≥9) για το σύνολο 
των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 271: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (<9 ή ≥9) για τους 
φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαθμός στη Φυσική στο  
Πανεπιστήμιο x2=0,26 

p=0,609 
<9 ≥9 

Σύνολο 

Α 31 
83,8% 

6 
16,2% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 55 
79,7% 

14 
20,3% 

69 
100% 

Σύνολο 86 
81,13% 

20 
18,87% 

106 
100% 

Βαθμός στη Φυσική στο  
Πανεπιστήμιο 

Fisher exact 
test 

p=0,004 <9 ≥9 
Σύνολο 

Α 16 
84,2% 

3 
15,8% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 4 
30,8% 

9 
69,2% 

13 
100% 

Σύνολο 20 
62,5% 

12 
37,5% 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 272: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (<9 ή ≥9) για τους 
φοιτητές της θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση του βαθμού στα 
Μαθηματικά και στη Φυσική στο Πανεπιστήμιο των δύο ομάδων, στο σύνολο των φοιτητών, 
στη θετική/τεχνολογική και στη θεωρητική κατεύθυνση. Επίσης φαίνεται η τιμή t και το 
επίπεδο σημαντικότητας p που προκύπτουν από την εφαρμογή του t-test:  
 
t-test στους βαθμούς στα Μαθηματικά και στη Φυσική στο Πανεπιστήμιο  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 273: Σύγκριση των μέσων όρων των “ικανών” και των “αδύνατων” στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά και στη Φυσική στο 
Πανεπιστήμιο για το σύνολο των φοιτητών 
 

Βαθμός στη 
Φυσική/ 

Μαθηματικά 
Ομάδα N Μ.Ο. 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

A 37 7,15 1,64 Βαθμός στη 
Φυσική B 67 6,58 2,27 

1,463 0,147 

A 37 8,88 1,69 Βαθμός στα 
Μαθηματικά B 66 8,4 1,69 

1,373 0,173 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βαθμός στη Φυσική στο  
Πανεπιστήμιο 

Fisher exact 
test 

p=0,393 <9 ≥9 
Σύνολο 

Α 15 
83,3% 

3 
16,7% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 51 
91,1% 

5 
8,9% 

56 
100% 

Σύνολο 66 
89,2% 

8 
10,8% 

74 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση 
  
Πίνακας 274: Σύγκριση των μέσων όρων των “ικανών” και των “αδύνατων” στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά και στη Φυσική στο 
Πανεπιστήμιο για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Βαθμός στη 
Φυσική/ 

Μαθηματικά 
Ομάδα N Μ.Ο. 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

A 19 7,37 1,37 Βαθμός στη 
Φυσική B 13 8,65 1,33 

-2,635 0,013 

A 19 9,29 1,23 Βαθμός στα 
Μαθηματικά B 13 8,96 1,27 

0,733 0,469 

 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 275: Σύγκριση των μέσων όρων των “ικανών” και των “αδύνατων” στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς ως προς το βαθμό στα Μαθηματικά και στη Φυσική στο 
Πανεπιστήμιο για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 

Βαθμός στη 
Φυσική/ 

Μαθηματικά 
Ομάδα N Μ.Ο. 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

A 18 6,92 1,9 Βαθμός στη 
Φυσική B 54 6,08 2,18 

0,361 0,719 

A 18 8,44 2,02 Βαθμός στα 
Μαθηματικά B 53 8,26 1,76 

1,45 0,151 

 
Παρατηρούμε ότι οι δύο ομάδες δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά στο 

βαθμό στα Μαθηματικά, παρόλο που η Α ομάδα έχει σε όλες τις περιπτώσεις υψηλότερο 
μέσο όρο. Ωστόσο, στη Φυσική η Β ομάδα έχει υψηλότερο μέσο όρο στο σύνολο και στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση και μάλιστα η διαφορά από την Α ομάδα είναι στατιστικά 
σημαντική στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση. Στη θεωρητική κατεύθυνση η Α ομάδα έχει 
υψηλότερο μέσο όρο. Αυτό είναι μάλλον λογικό για τη θεωρητική, καθώς η Α ομάδα έχει 
πιθανόν καλύτερο μαθηματικό υπόβαθρο, εφόσον έχει καλύτερη συνολική βαθμολογία στο 
τεστ (εκτός προσεγγιστικών υπολογισμών) και είχε καλύτερους βαθμούς τόσο στα 
Μαθηματικά όσο και στη Φυσική στο σχολείο (βλ. πίνακες 238, 257, 260). Στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση εκείνο που διαφοροποιεί σημαντικά τις ομάδες Α και Β είναι 
ότι η Α ομάδα προτιμά τα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο (βλ. πίνακα 311) ενώ η Β πιθανόν 
σε σχέση με τα Μαθηματικά δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη Φυσική, ένα από τα μαθήματα 
της κατεύθυνσης που είχαν επιλέξει και πιθανόν έχει καλύτερη επίδοση στη Φυσική.  
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7) Άριστη γνώση τουλάχιστον 1 ξένης γλώσσας  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 276: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας για το σύνολο των φοιτητών  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για το σύνολο παρατηρούμε ότι οι φοιτητές της Α ομάδας κατέχουν άριστα 

τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα (επίπεδο Γ2) σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση με τη Β 
ομάδα, γεγονός που αποτελεί ένδειξη για τη βαρύτητα που έχει το γενικότερο μορφωτικό 
επίπεδο στην ικανότητα προσεγγιστικών υπολογισμών, σε συνδυασμό και με τις διαφορές 
που παρατηρήσαμε στο μέσο όρο Β  ́και Γ  ́Λυκείου μεταξύ των δύο ομάδων.  
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 277: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση δεν παρατηρείται η ίδια εικόνα, κάτι που έρχεται 

σε συμφωνία με τις παρατηρήσεις μας από τη σύγκριση των δύο ομάδων στους μέσους όρους 
Β  ́και Γ  ́Λυκείου. 
 
 
 
 
 
 
 

γνώση τουλάχιστον 1 
ξένης γλώσσας x2= 2,281 

p= 0,09 Όχι άριστη Άριστη 
Σύνολο 

Α 19 
51,4% 

18 
48,6% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 47 
68,1% 

22 
31,4% 

69 
100% 

Σύνολο 66 
62,3% 

40 
37,7% 

106 
100% 

Γνώση τουλάχιστον 1 ξένης 
γλώσσας  x2=0,051 

p=0,821 
Όχι άριστη Άριστη 

Σύνολο 

Α 11 
57,9% 

8 
42,1% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 7 
53,8% 

6 
46,2% 

13 
100% 

Σύνολο 18 
56,25% 

14 
53,75% 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 278: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας για τους φοιτητές της 
θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη θεωρητική κατεύθυνση παρατηρούμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δύο ομάδων ως προς την άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας. Φαίνεται 
ενδεχομένως ότι οι φοιτητές της Α ομάδας είναι καλοί σε πολλά γνωστικά αντικείμενα.  

Έπειτα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν στο γενικότερο 
μορφωτικό επίπεδο μπορούμε να εικάσουμε ότι αυτό παίζει σημαντικό ρόλο για τους 
φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης, οι οποίοι όντας καλοί σε πολλά γνωστικά 
αντικείμενα, πιθανόν να μπορούν να είναι καλοί και στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. 
Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να έχει το μαθηματικό υπόβαθρο, καθώς φοιτητές οι οποίοι είχαν 
καλούς βαθμούς στο Λύκειο και έχουν καλό βαθμό στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο, 
έχουν καλύτερη επίδοση στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Ωστόσο, στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία το μαθηματικό 
υπόβαθρο, αφού ενδεχομένως όλοι οι φοιτητές το έχουν λόγω των μαθημάτων της 
κατεύθυνσής τους που έχουν διδαχθεί στο Λύκειο. Όμως, φαίνεται να έχει σημασία η 
επίδοσή τους στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο, γεγονός που μπορεί να σχετίζεται με το 
περιεχόμενο του μαθήματος και την προτίμησή τους σ’ αυτό.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γνώση τουλάχιστον 1 ξένης 
γλώσσας  x2=4,352 

p=0,037 
Όχι άριστη Άριστη 

Σύνολο 

Α 8 
44,4% 

10 
55,6% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 40 
71,43% 

16 
28,57% 

56 
100% 

Σύνολο 48 
64,86% 

26 
35,14% 

74 
100% 
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Γ) Αυτοαντίληψη 
 
α) Αυτοαντίληψη σε σχέση με την ικανότητά στα Μαθηματικά 
 
1) i) Μάθημα που πιστεύουν ότι είναι καλοί (Μαθηματικά) 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 279: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μάθημα που πιστεύουν ότι είναι καλοί για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στο σύνολο παρατηρούμε ότι οι φοιτητές της Α ομάδας σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 

δηλώνουν ότι ένα από τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι καλοί είναι τα 
Μαθηματικά και διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά από τη Β ομάδα. 

 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση 
  
Πίνακας 280: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μάθημα που πιστεύουν ότι είναι καλοί για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση δεν παρατηρούμε διαφορά μεταξύ των δύο 

ομάδων ως προς την αυτοαντίληψή τους για το μάθημα των Μαθηματικών, γεγονός που 
ερμηνεύεται πιθανόν από την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, η οποία περιλαμβάνει τα 
Μαθηματικά, με σύνηθες κριτήριο την επίδοση στα μαθήματα της κατεύθυνσης. 
 
 
 

Μάθημα που πιστεύουν ότι 
είναι καλοί x2= 23,326 

p<0,001 
Άλλο  Μαθηματικά 

Σύνολο 

Α 7 
18,9% 

30 
81,1% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 47 
68,1% 

22 
31,9% 

69 
100% 

Σύνολο 54 
50,94% 

52 
49,06% 

106 
100% 

Μάθημα που πιστεύουν ότι 
είναι καλοί 

Fisher exact 
test 
p=1 Άλλο  Μαθηματικά 

Σύνολο 

Α 1 
5,3% 

18 
94,7% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 1 
7,7% 

12 
92,3% 

13 
100% 

Σύνολο 2 
6,3% 

30 
93,8% 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 281: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μάθημα που πιστεύουν ότι είναι καλοί για τους φοιτητές της 
θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη θεωρητική κατεύθυνση παρατηρούμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

δύο ομάδων σχετικά με το αν δηλώνουν τα Μαθηματικά ως ένα από τα μαθήματα στα οποία 
πιστεύουν ότι είναι καλοί. Βέβαια, το ποσοστό αυτών που δηλώνουν τα Μαθηματικά ως ένα 
από τα μαθήματα στα οποία είναι καλοί είναι υψηλότερο στην Α ομάδα της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης (βλ. πίνακα 280) σε σχέση με την Α ομάδα της 
θεωρητικής κατεύθυνσης, γεγονός που πιθανόν αποδίδεται στο ότι έχουν επιλέξει θεωρητική 
κατεύθυνση και δεν έχουν επαφή και εξοικείωση με μαθήματα Θετικών Επιστημών.  
 
ii) Αν πιστεύουν ότι είναι καλοί στα Μαθηματικά  
 

Παρόμοια εικόνα παρατηρούμε και στις απαντήσεις των φοιτητών (σύνολο, 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, θεωρητική κατεύθυνση) για το ερώτημα αν πιστεύουν ότι 
είναι καλοί στα Μαθηματικά.  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 282: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το αν πιστεύουν ότι είναι καλοί για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μάθημα που πιστεύουν ότι 
είναι καλοί x2=15,534 

p<0,001 
Άλλο  Μαθηματικά 

Σύνολο 

Α 6 
33,33% 

12 
66,67% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 46 
82,14% 

10 
17,86% 

56 
100% 

Σύνολο 52 
92,86% 

22 
7,14% 

74 
100% 

Αν πιστεύει ότι είναι 
καλός/ή στα Μαθηματικά x2= 26,685 

p<0,001 
Όχι  Ναι 

Σύνολο 

Α 8 
21,6% 

29 
78,4% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 57 
73,9% 

12 
26,1% 

69 
100% 

Σύνολο 65 
61,32% 

41 
38,68% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 283: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το αν πιστεύουν ότι είναι καλοί για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 284: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το αν πιστεύουν ότι είναι καλοί για τους φοιτητές της θεωρητικής  
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βέβαια, στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση παρατηρούμε μια πιο διευρυμένη 
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα (βλ. πίνακα 280), 
χωρίς ωστόσο να είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι κάποιοι δεν έχουν 
σαφή εικόνα σε σχέση με την ικανότητά τους στα Μαθηματικά, με αποτέλεσμα σε αυτό το 
ερώτημα που είναι πιο άμεσο από το προηγούμενο να δίνουν διαφορετική απάντηση.  

Γενικότερα, παρατηρούμε ότι στο σύνολο των φοιτητών και στη θεωρητική 
κατεύθυνση έχει μεγάλη βαρύτητα η αυτοαντίληψη για τη μαθηματική ικανότητα, γεγονός 
που έρχεται σε συμφωνία με τα πορίσματα των ερευνών των Sowder (1989), Gliner (1991) 
ενώ αντιτίθεται στις διαπιστώσεις της έρευνας των Boz & Bulut (2012).  
 
2) Μάθημα που πιστεύουν ότι είναι καλοί (Θετικών Επιστημών) 
 

Στο ερώτημα για το μάθημα που πιστεύουν ότι είναι καλοί, παρατηρούμε ότι πολύ 
μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών της Α ομάδας δηλώνει μάθημα Θετικών Επιστημών σε 

Αν πιστεύουν ότι είναι καλοί 
στα μαθηματικά  

Fisher exact 
test 

p=0,552 Όχι  Ναι 
Σύνολο 

Α 1 
5,3% 

18 
94,7% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 2 
15,4% 

11 
84,6% 

13 
100% 

Σύνολο 3 
9,4% 

29 
90,6% 

32 
100% 

Αν πιστεύουν ότι είναι καλοί 
στα Μαθηματικά  

Fisher exact 
test 

p<0,001 Όχι  Ναι 
Σύνολο 

Α 7 
38,89% 

11 
61,11% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 49 
87,5% 

7 
12,5% 

56 
100% 

Σύνολο 56 
75,68% 

18 
24,32% 

74 
100% 
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σχέση με τη Β ομάδα για το σύνολο των φοιτητών, αλλά και για τη θεωρητική κατεύθυνση 
(πίνακες 285, 287). Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, όπως ήταν αναμενόμενο, όλοι οι 
φοιτητές δηλώνουν ότι ένα από τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι καλοί είναι 
Θετικών Επιστημών (πίνακας 286), καθώς σύνηθες κριτήριο για την επιλογή μιας 
κατεύθυνσης είναι η καλή επίδοση σε μαθήματα της κατεύθυνσης αυτής. 
 
Σύνολο φοιτητών 

 
Πίνακας 285: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μάθημα που πιστεύουν ότι είναι καλοί (αν είναι Θετικών Επιστημών 
ή όχι) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 286: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μάθημα που πιστεύουν ότι είναι καλοί (αν είναι Θετικών Επιστημών 
ή όχι) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μάθημα που πιστεύει ότι 
είναι καλός/ή x2= 17,095 

p<0,001 Άλλο  Θετικών 
επιστημών 

Σύνολο 

Α 6 
16,2% 

31 
83,8% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 40 
58% 

29 
42% 

69 
100% 

Σύνολο 46 
43,4% 

60 
56,6% 

106 
100% 

Μάθημα που πιστεύουν ότι 
είναι καλοί  

Άλλο  Θετικών 
επιστημών 

Σύνολο 

Α 0 
0% 

19 
100% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 0 
0% 

13 
100% 

13 
100% 

Σύνολο 0 
0% 

32 
100% 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 287: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μάθημα που πιστεύουν ότι είναι καλοί (αν είναι Θετικών Επιστημών 
ή όχι) για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Αυτοαντίληψη σε σχέση με την ικανότητα ακριβών νοερών υπολογισμών 
 
1) Ευχέρεια στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς 
 

Σε ό,τι αφορά την αυτοαντίληψη των φοιτητών για την ευχέρεια που έχουν στους 
ακριβείς νοερούς υπολογισμούς παρατηρούμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 
δύο ομάδων και για το σύνολο των φοιτητών και για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης αλλά και για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης, γεγονός που 
συμφωνεί με τα πορίσματα των ερευνών των Sowder & Wheeler (1989), Case & Sowder 
(1990), Dowker, 1997 και Hanson & Hogan (2000) ενώ διαφωνεί με το πόρισμα της έρευνας 
των Boz & Bulut (2012b). 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 288: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το αν πιστεύουν ότι είναι καλοί στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς 
για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μάθημα που πιστεύουν ότι 
είναι καλοί x2=8,405 

p=0,004 Άλλο  Θετικών 
επιστημών 

Σύνολο 

Α 6 
33,33% 

12 
66,67% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 40 
71,43% 

16 
28,57% 

56 
100% 

Σύνολο 46 
62,16% 

28 
17,84% 

74 
100% 

Αν πιστεύουν ότι είναι 
καλοί στους ακριβείς 

νοερούς υπολογισμούς x2= 27,261 
p<0,001 

Λίγο/καθόλου 
καλοί 

Καλοί/πολύ 
καλοί 

Σύνολο 

Α 4 
10,8% 

33 
89,2% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 44 
63,8% 

25 
36,2% 

69 
100% 

Σύνολο 48 
43,28% 

58 
56,72% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 289: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το αν πιστεύουν ότι είναι καλοί στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς 
για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 290: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το αν πιστεύουν ότι είναι καλοί στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς 
για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Ηλικία που μπορούσαν να εκτελούν με ευχέρεια ακριβείς νοερούς υπολογισμούς 
 
i) Πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
 

Σε ό,τι αφορά την ηλικία που οι φοιτητές αναφέρουν ότι μπορούσαν να εκτελούν 
ακριβείς νοερούς υπολογισμούς, σε μεγαλύτερο ποσοστό οι φοιτητές της Α ομάδας έχουν την 
εντύπωση ότι μπορούσαν από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου και η διαφορά από 
τη Β ομάδα είναι στατιστικά σημαντική για το σύνολο και για τη θεωρητική κατεύθυνση (βλ. 
πίνακες 291, 293), ενώ για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η διαφορά μεταξύ των δύο 
ομάδων απέχει λίγο από το να είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 
(βλ. πίνακα 292). Αυτή η εντύπωση που έχουν για μια κατάσταση πολύ μακρινού 

Αν πιστεύουν ότι είναι καλοί 
στους  ακριβείς νοερούς 

υπολογισμούς 
Fisher 

exact test 
p=0,021 Λίγο/καθόλου 

καλοί 
Καλοί/πολύ 

καλοί 

Σύνολο 

Α 3 
15,79 

16 
84,21 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 8 
61,54 

5 
38,46 

13 
100% 

Σύνολο 11 
34,35 

21 
65,65 

32 
100% 

Αν πιστεύουν ότι είναι καλοί 
στους  ακριβείς νοερούς 

υπολογισμούς x2=18,794 
p<0,001 

Λίγο/καθόλου 
καλοί 

Καλοί/πολύ 
καλοί 

Σύνολο 

Α 1 
5,56% 

17 
94,44% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 36 
64,29% 

20 
35,71% 

56 
100% 

Σύνολο 37 
50% 

37 
50% 

74 
100% 
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παρελθόντος πιθανόν να συμβαδίζει με εξάσκηση στους νοερούς υπολογισμούς, είτε από τον 
εκπαιδευτικό του σχολείου, είτε από την οικογένεια.   

 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 291: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την ηλικία που αναφέρουν ότι μπορούσαν να εκτελούν ακριβείς νοερούς 
υπολογισμούς ( πρώτες τάξεις του Δημοτικού ή μεγαλύτερη ηλικία) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 292: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την ηλικία που αναφέρουν ότι μπορούσαν να εκτελούν ακριβείς νοερούς 
υπολογισμούς (πρώτες τάξεις του Δημοτικού ή μεγαλύτερη ηλικία) για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηλικία που μπορούσαν να  
εκτελούν με ευχέρεια νοερούς 

υπολογισμούς x2= 9,5 
p=0,002 Μεγαλύτερη 

από πρώτες 
τάξεις 

Δημοτικού   

Πρώτες τάξεις 
Δημοτικού 

Σύνολο 

Α 26 
70,3% 

11 
29,7% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 64 
92,8% 

5 
7,2% 

69 
100% 

Σύνολο 90 
84,9% 

16 
15,1% 

106 
100% 

Ηλικία που μπορούσαν να  
εκτελούν με ευχέρεια νοερούς 

υπολογισμούς  Fisher exact 
test 

p=0,064 
Μεγαλύτερη 
από πρώτες 

τάξεις 
Δημοτικού   

Πρώτες τάξεις 
Δημοτικού 

Σύνολο 

Α 14 
73,68% 

5 
26,32% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 13 
100% 0 13 

100% 

Σύνολο 27 
84,38% 

5 
15,62% 

32 
100%) 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 293: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την ηλικία που αναφέρουν ότι μπορούσαν να εκτελούν ακριβείς νοερούς 
υπολογισμούς (πρώτες τάξεις του Δημοτικού ή μεγαλύτερη ηλικία) για τους φοιτητές της 
θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) Τουλάχιστον Ε΄- Στ΄ Δημοτικού 
 

Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν για το ίδιο ερώτημα αν κατατάξουμε τις 
απαντήσεις των υποκειμένων στις κατηγορίες α) σε ηλικία μεγαλύτερη από το Δημοτικό και 
β) στο Δημοτικό. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων είναι λιγότερο έντονες, αλλά 
παραμένουν στατιστικά σημαντικές για το σύνολο και για τη θεωρητική κατεύθυνση.   
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 294: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την ηλικία που αναφέρουν ότι μπορούσαν να εκτελούν ακριβείς νοερούς 
υπολογισμούς (Ε΄ - Στ΄  Δημοτικού ή μεγαλύτερη ηλικία) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ηλικία που μπορούσαν να  
εκτελούν με ευχέρεια νοερούς 

υπολογισμούς  
Fisher exact 

test 
p=0,017 

Μεγαλύτερη 
από πρώτες 

τάξεις 
Δημοτικού   

Πρώτες τάξεις 
Δημοτικού 

Σύνολο 

Α 12 
66,67% 

6 
33,33% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 51 
91,07% 

5 
8,93% 

56 
100% 

Σύνολο 63 
85,14% 

11 
14,86% 

74 
100% 

Ηλικία που μπορούσαν να  
εκτελούν με ευχέρεια 

νοερούς υπολογισμούς x2= 6,253 
p=0,012 Μεγαλύτερη 

από 
Δημοτικό   

Δημοτικό 

Σύνολο 

Α 21 
56,8% 

16 
43,2% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 55 
79,8% 

14 
20,2% 

69 
100% 

Σύνολο 76 
71,7% 

30 
28,3% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 295: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την ηλικία που αναφέρουν ότι μπορούσαν να εκτελούν ακριβείς νοερούς 
υπολογισμούς (Ε΄ - Στ΄  Δημοτικού ή μεγαλύτερη ηλικία) για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 296: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την ηλικία που αναφέρουν ότι μπορούσαν να εκτελούν ακριβείς νοερούς 
υπολογισμούς (Ε΄ - Στ΄  Δημοτικού ή μεγαλύτερη ηλικία) για τους φοιτητές της θεωρητικής 
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ) Αυτοαντίληψη σε σχέση με την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων 
 

Σε ό,τι αφορά την αυτοαντίληψη που έχουν οι φοιτητές σχετικά με την ικανότητα 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων, διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο και στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση οι φοιτητές της Α ομάδας δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό 
ότι είναι καλοί σε σχέση με τους φοιτητές της Β ομάδας και η διαφορά είναι στατιστικά 
σημαντική (βλ. πίνακες 297, 298). Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων στη θεωρητική 
κατεύθυνση δεν είναι τόσο έντονη και στατιστικά σημαντική, γεγονός που ενδεχομένως 
σχετίζεται με το ότι κάποιοι φοιτητές δεν έχουν σαφή εικόνα για την ικανότητά τους να 

Ηλικία που μπορούσαν να  
εκτελούν με ευχέρεια νοερούς 

υπολογισμούς Fisher exact 
test 

p=0,467 Μεγαλύτερη 
από 

Δημοτικό   
Δημοτικό 

Σύνολο 

Α 12 
63,2% 

7 
36,8% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 10 
76,9% 

3 
23,1% 

13 
100% 

Σύνολο 22 
68,8% 

10 
31,3% 

32 
100% 

Ηλικία που μπορούσαν να  
εκτελούν με ευχέρεια νοερούς 

υπολογισμούς Fisher exact 
test 

p=0,02 Μεγαλύτερη 
από 

Δημοτικό   
Δημοτικό 

Σύνολο 

Α 9 
50% 

9 
50% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 45 
80,36% 

11 
19,66% 

56 
100% 

Σύνολο 54 
72,97% 

20 
27,03% 

74 
100% 
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εκτιμούν τα αποτελέσματα των αριθμητικών πράξεων, λόγω του ότι δεν έχουν συστηματική 
επαφή με τα Μαθηματικά. Ωστόσο, η συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των επιτυχιών στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς και της αυτοαντίληψης για την ικανότητα εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων (αν πιστεύουν ότι είναι λίγο/καθόλου καλοί ή καλοί/πολύ 
καλοί) είναι στατιστικά σημαντική όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 297: Συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των επιτυχιών στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς και της αυτοαντίληψης για την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων (αν πιστεύουν ότι είναι λίγο/καθόλου καλοί ή καλοί/πολύ καλοί) 

 
Αν πιστεύουν ότι είναι καλοί στην εκτίμηση 

(λίγο/καθόλου καλοί ή καλοί/πολύ καλοί) Pearson r 
Σύνολο Θετική/τεχνολογική Θεωρητική 

Προσεγγιστικοί 
υπολογισμοί 0,357/ p=0,001 0,469/ p=0,007 0,338/p=0,003 

 
Η σχέση που εμφανίζεται μεταξύ της αυτοαντίληψης για την ικανότητα εκτίμησης των 

αποτελεσμάτων των πράξεων και της ικανότητας εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων συμφωνεί με τις έρευνες των Bestgen et.al (1980) και Sowder, (1989) ενώ έρχεται 
σε αντίθεση με συμπέρασμα της έρευνας του Gliner (1991) αλλά και των Buz & Bulut 
(2012b). 

 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 298: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το αν πιστεύουν ότι είναι καλοί στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των 
πράξεων για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αν πιστεύουν ότι είναι καλοί 
στην εκτίμηση x2= 5,599 

p=0,018 Λίγο/καθόλου 
καλοί 

Καλοί/πολύ 
καλοί 

Σύνολο 

Α 12 
32,4% 

25 
67,6% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 39 
56,5% 

30 
43,5% 

69 
100% 

Σύνολο 51 
48,11% 

55 
51,89% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 299: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το αν πιστεύουν ότι είναι καλοί στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των 
πράξεων για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 300: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το αν πιστεύουν ότι είναι καλοί στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των 
πράξεων για τους φοιτητές της θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ) Αυτοαντίληψη για τη λειτουργία της μνήμης 
 
1) Καλή/Πολύ καλή 
 

Σε ό,τι αφορά την αυτοαντίληψη που έχουν οι φοιτητές για τη λειτουργία της μνήμης, 
παρατηρούμε ότι οι φοιτητές της Α ομάδας δηλώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ότι 
έχουν καλή ή πολύ καλή μνήμη σε σχέση με τους φοιτητές της Β ομάδας. Η διαφορά είναι 
στατιστικά σημαντική για το σύνολο και για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, ενώ δεν 
είναι στατιστικά σημαντική για τη θεωρητική κατεύθυνση, παρόλο που η ομάδα Α αναφέρει 
σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι έχει καλή/πολύ καλή μνήμη. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο 
γεγονός ότι αρκετοί φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης επέλεξαν την κατεύθυνση αυτή 
επειδή ακριβώς έχουν καλή μνήμη, καθώς τα μαθήματά της απαιτούν σε πολύ μεγάλο βαθμό 
απομνημόνευση.  
 
 

Αν πιστεύουν ότι είναι καλοί 
στην εκτίμηση  Fisher 

exact test 
p=0,016 Λίγο/καθόλου 

καλοί 
Καλοί/πολύ 

καλοί 

Σύνολο 

Α 5 
26,32 

14 
73,68 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 9 
69,23 

4 
30,77 

13 
100% 

Σύνολο 14 
43,75 

18 
56,25 

32 
100% 

Αν πιστεύουν ότι είναι καλοί 
στην εκτίμηση  x2=1,175 

p=0,278 Λίγο/καθόλου 
καλοί 

Καλοί/πολύ 
καλοί 

Σύνολο 

Α 7 
38,89% 

11 
61,11% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 30 
53,57% 

26 
46,43% 

56 
100% 

Σύνολο 37 
50% 

37 
50% 

74 
100% 
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Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 301: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την αυτοαντίληψή τους για την ικανότητα  μνήμης για το σύνολο των 
φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση 
 
Πίνακας 302: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την αυτοαντίληψή τους για την ικανότητα  μνήμης για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 303: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την αυτοαντίληψή τους για την ικανότητα  μνήμης για τους φοιτητές της 
θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μνήμη   x2= 8,279 
p=0,004 Λίγο/καθόλου 

καλή 
Καλή/πολύ 

καλή 
Σύνολο 

Α 3 
8,1% 

34 
91,9% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 23 
33,3% 

46 
66,7% 

69 
100% 

Σύνολο 26 
24,53% 

80 
75,47% 

106 
100% 

Μνήμη  Fisher 
exact test 
p=0,001 

Λίγο/καθόλου 
καλή 

Καλή/πολύ 
καλή 

Σύνολο 

Α 0 19 
100% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 7 
53,85% 

6 
46,15% 

13 
100% 

Σύνολο 7 
21,88% 

25 
78,12% 

32 
100% 

Μνήμη Fisher 
exact test 
p=0,372 

Λίγο/καθόλου 
καλή 

Καλή/πολύ 
καλή 

Σύνολο 

Α 3 
16,67% 

15 
93,33% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 16 
28,57% 

40 
71,43% 

56 
100% 

Σύνολο 19 
25,68% 

55 
74,32% 

74 
100% 
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2) Μνήμη τηλεφωνικών αριθμών 
 

Όσον αφορά στη μνήμη τηλεφωνικών αριθμών, οι φοιτητές της Α ομάδας δηλώνουν 
σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ότι θυμούνται πολλούς ή αρκετούς τηλεφωνικούς αριθμούς σε 
σχέση με τους φοιτητές της Β ομάδας, διαφορά η οποία είναι στατιστικά σημαντική για το 
σύνολο, για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, αλλά και για τη θεωρητική. Παρατηρούμε 
ότι στην περίπτωση μνήμης αριθμητικών δεδομένων υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων Α και Β και στη θεωρητική κατεύθυνση. Τα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα αποτελούν ένδειξη για τη σημασία της μνήμης και ειδικότερα 
της μνήμης αριθμητικών δεδομένων στην ικανότητα  εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων 
των αριθμητικών πράξεων. 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 304: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την αυτοαντίληψή τους για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών 
για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 305: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την αυτοαντίληψή τους για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών 
για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μνήμη  τηλεφωνικών αριθμών Fisher 
exact 
test 

p<0,001 Λίγους/καθόλου Αρκετούς/πολλούς  
Σύνολο 

Α 7 
18,9%  

30 
81,1% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 39 
56,5% 

30 
43,5% 

69 
100% 

Σύνολο 46 
43,4% 

60 
56,6% 

106 
100% 

Μνήμη  τηλεφωνικών αριθμών Fisher 
exact 
test 

p=0,036 
Λίγους/καθόλου Αρκετούς/πολλούς  

Σύνολο 

Α 6 
31,58 

13 
68,42 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 9 
69,23 

4 
30,77 

13 
100% 

Σύνολο 15 
46,88 

17 
53,12 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 306: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την αυτοαντίληψή τους για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών 
για τους φοιτητές της θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μνήμη  τηλεφωνικών αριθμών x2=12,901 
p<0,001 Λίγους/καθόλου Αρκετούς/πολλούς  

Σύνολο 

Α 1 
5,56% 

17 
94,44% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 30 
53,57% 

26 
46,43% 

56 
100% 

Σύνολο 31 
41,89% 

43 
58,11% 

74 
100% 
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Δ) Στάσεις – Προτιμήσεις 
 
α) Προτιμήσεις σε σχέση με τα Μαθηματικά και άλλα μαθήματα Θετικών Επιστημών 
 
1) Μάθημα που άρεσε περισσότερο στο σχολείο 
 
Σύνολο φοιτητών  
 
Πίνακας 307: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μάθημα που τους άρεσε περισσότερο στο σχολείο  για το σύνολο των 
φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για το σύνολο των φοιτητών, παρατηρούμε ότι οι φοιτητές της Α ομάδας απαντούν σε 

πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ότι ένα από τα μαθήματα που τους άρεσε περισσότερο στο 
σχολείο είναι τα Μαθηματικά και η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Πιθανόν αυτό 
ισχύει καθώς η ικανότητα που έχει ένα άτομο σε κάποιο αντικείμενο οδηγεί συνήθως και 
στην προτίμηση και αρέσκεια σε αυτό το αντικείμενο.  
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 308: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μάθημα που τους άρεσε περισσότερο στο σχολείο  για τους φοιτητές 
της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση το αντίστοιχο ποσοστό των φοιτητών της Α 

ομάδας δε διαφέρει σημαντικά από το ποσοστό της Β ομάδας. Αυτό είναι μάλλον λογικό, 

Μάθημα που άρεσε 
περισσότερο στο σχολείο x2= 23,917 

  p<0,001 
Άλλο Μαθηματικά 

Σύνολο 

Α 11 
29,7% 

26 
70,3% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
  

Β 54 
78,3% 

15 
21,7% 

69 
100% 

Σύνολο 65 
61,3% 

41 
38,7% 

106 
100% 

Μάθημα που άρεσε 
περισσότερο στο σχολείο 0,051 

p=0,821 
Άλλο Μαθηματικά 

Σύνολο 

Α 2 
10,5 

17 
89,5 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 3 
23,1 

10 
76,9 

13 
100% 

Σύνολο 5 
15,6 

27 
84,4 

32 
100% 
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καθώς συνήθως η προτίμηση που έχουν γενικότερα σε μαθήματα Θετικών επιστημών οδηγεί 
τους φοιτητές στην επιλογή θετικής/τεχνολογικής.   
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 309: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μάθημα που τους άρεσε περισσότερο στο σχολείο  για τους φοιτητές 
της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εντυπωσιακή είναι η διαφορά μεταξύ των αντίστοιχων ποσοστών Α και Β ομάδας στη 

θεωρητική κατεύθυνση. Το ποσοστό για την Α ομάδα είναι χαμηλότερο σε σχέση με την Α 
ομάδα θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης, καθώς οι φοιτητές θεωρητικής κατεύθυνσης 
συνήθως προτιμούν θεωρητικά μαθήματα περισσότερο.  
 
 
2) Μάθημα που άρεσε περισσότερο στο Πανεπιστήμιο 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 310: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μάθημα που τους αρέσει περισσότερο στο Πανεπιστήμιο  για το 
σύνολο των φοιτητών 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Παρόμοια συμπεράσματα εξάγουμε και για το μάθημα που αρέσει περισσότερο στους 

φοιτητές στο Πανεπιστήμιο.  
 

Μάθημα που άρεσε 
περισσότερο στο σχολείο p<0,001 
Άλλο Μαθηματικά 

Σύνολο 

Α 9 
50% 

9 
50% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 51 
91,07% 

5 
8,93% 

56 
100% 

Σύνολο 60 
81,08% 

14 
18,92% 

74 
100% 

Μάθημα που αρέσει 
περισσότερο στο 

Πανεπιστήμιο 
x2= 28,621 

p<0,001 
Άλλο  Μαθηματικά 

Σύνολο 

Α 12 
32,43% 

25 
67,6% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 58 
84,06% 

11 
15,9% 

69 
100% 

Σύνολο 70 
66,04% 

36 
33,96% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 311: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μάθημα που τους αρέσει περισσότερο στο Πανεπιστήμιο  για τους 
φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση το ποσοστό των φοιτητών της Α ομάδας που 

προτιμούν τα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο 
ποσοστό της Β ομάδας και η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό ίσως οφείλεται στο 
γεγονός ότι στο Πανεπιστήμιο έχουν διδαχθεί ένα μόνο μάθημα Μαθηματικών με πολύ 
συγκεκριμένο περιεχόμενο που αφορά ύλη των Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο σε 
αντίθεση με τα Μαθηματικά στο σχολείο που περιλαμβάνουν ευρεία θεματολογία. Εξάλλου, 
για πρώτη φορά διδάσκονται και άλλα μαθήματα που ενδεχομένως τους προκαλούν 
περισσότερο το ενδιαφέρον. Οι φοιτητές της Α ομάδας συνεχίζουν να δείχνουν προτίμηση 
στο μάθημα των Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο, γεγονός που ενδεχομένως υποδηλώνει μια 
γενικότερη θετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά. 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 312: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το μάθημα που τους αρέσει περισσότερο στο Πανεπιστήμιο  για τους 
φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Μάθημα που αρέσει 
περισσότερο στο 

Πανεπιστήμιο  p=0,049 

Άλλο  Μαθηματικά 

Σύνολο 

Α 3 
15,79 

16 
84,21 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 7 
53,85 

6 
46,15 

13 
100% 

Σύνολο 10 
31,25 

22 
68,75 

32 
100% 

Μάθημα που αρέσει 
περισσότερο στο 

Πανεπιστήμιο  p<0,001 

Άλλο  Μαθηματικά 

Σύνολο 

Α 9 
50% 

9 
50% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 51 
91,07% 

5 
8,93% 

56 
100% 

Σύνολο 60 
81,08% 

14 
18,92% 

74 
100% 



 
383 

Στη θεωρητική κατεύθυνση η διαφορά αυτών που προτιμούν τα Μαθηματικά στο 
Πανεπιστήμιο μεταξύ Α και Β ομάδας είναι στατιστικά σημαντική. 
 
3) Μάθημα που άρεσε περισσότερο στο σχολείο (Θετικών Επιστημών) 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 313: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το είδος του μαθήματος  που τους άρεσε περισσότερο στο σχολείο  για το 
σύνολο των φοιτητών  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Για το σύνολο των φοιτητών παρατηρούμε ότι το ποσοστό των φοιτητών της Α ομάδας 

που προτιμούσαν μάθημα Θετικών επιστημών είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το ποσοστό των 
φοιτητών της Β ομάδας και η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. 

 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 314: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το είδος του μαθήματος  που τους άρεσε περισσότερο στο σχολείο  για 
τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Είδος μαθήματος που 
άρεσε περισσότερο στο 

σχολείο x2= 23,154 
p<0,001 

Άλλο  Θετικών 
επιστημών 

Σύνολο 

Α 5 
13,5% 

32 
86,5% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 43 
62,3% 

26 
37,7% 

69 
100% 

Σύνολο 48 
45,3% 

58 
54,7% 

106 
100% 

Είδος μαθήματος που άρεσε 
περισσότερο στο σχολείο  
Άλλο  Θετικών 

επιστημών 

Σύνολο 

Α 0 
0% 

19 
100% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 0 
0% 

13 
100% 

13 
100% 

Σύνολο 0 
0% 

32 
100% 

32 
100% 
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Για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο 
ομάδων, κάτι που είναι μάλλον λογικό, καθώς πιθανόν η προτίμηση που είχαν στις Θετικές 
Επιστήμες τους οδήγησε στην επιλογή της αντίστοιχης κατεύθυνσης.  
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 315: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το είδος του μαθήματος  που τους άρεσε περισσότερο στο σχολείο  για 
τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για τη θεωρητική ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και για το σύνολο των φοιτητών.  
 

 
4) Μάθημα που αρέσει περισσότερο στο Πανεπιστήμιο (θετικών επιστημών) 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 316: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το είδος του μαθήματος  που τους αρέσει  περισσότερο στο 
Πανεπιστήμιο  για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν και για την προτίμηση στο Πανεπιστήμιο 

μαθήματος Θετικών Επιστημών. 
 
 

Είδος μαθήματος που άρεσε 
περισσότερο στο σχολείο x2=14,355 

p<0,011 Άλλο  Θετικών 
επιστημών 

Σύνολο 

Α 5 
27,8% 

13 
72,2% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 43 
76,79% 

13 
27,21% 

56 
100% 

Σύνολο 48 
64,86% 

26 
35,14% 

74 
100% 

Είδος μαθήματος που 
αρέσει περισσότερο στο 

Πανεπιστήμιο x2= 25,68 
p<0,001 

Άλλο  Θετικών 
επιστημών 

Σύνολο 

Α 9 
24,3% 

28 
75,7% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 52 
75,4% 

17 
24,6% 

69 
100% 

Σύνολο 61 
57,55% 

45 
42,45% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 317: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το είδος του μαθήματος που τους αρέσει  περισσότερο στο Πανεπιστήμιο  
για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, σε αντίθεση με την προτίμηση  στο μάθημα των 
Μαθηματικών (βλ. πίνακα 311).  
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 318: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το είδος του μαθήματος που τους αρέσει  περισσότερο στο Πανεπιστήμιο  
για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για τη θεωρητική ισχύει ότι και για το σύνολο των φοιτητών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είδος μαθήματος που αρέσει 
περισσότερο στο 

Πανεπιστήμιο 
Fisher exact 

test 
p=0,194 Άλλο  Θετικών 

επιστημών 

Σύνολο 

Α 2 
10,53 

17 
89,47 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 4 
30,77 

9 
69,23 

13 
100% 

Σύνολο 6 
18,75 

26 
81,25 

32 
100% 

Είδος μαθήματος που τους 
αρέσει περισσότερο στο 

Πανεπιστήμιο 
Fisher exact 

test 
p<0,001 Άλλο  Θετικών 

επιστημών 

Σύνολο 

Α 7 
38,89% 

11 
61,11% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 48 
85,71% 

8 
14,29% 

56 
100% 

Σύνολο 55 
74,32% 

19 
25,68% 

74 
100% 
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5) Αρέσκεια στα Μαθηματικά 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 319: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το αν τους αρέσουν τα Μαθηματικά για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στην ερώτηση “σου αρέσουν τα Μαθηματικά;” η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών 

της Α ομάδας απαντάει θετικά, σε αντίθεση με τη Β ομάδα της οποίας η πλειοψηφία απαντάει 
αρνητικά. Οι δύο ομάδες διαφέρουν σημαντικά ως προς την απάντησή τους σ’ αυτή την 
ερώτηση.  
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 320: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το αν τους αρέσουν τα Μαθηματικά για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση οι δύο ομάδες δεν διαφοροποιούνται.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρέσκεια στα Μαθηματικά x2= 26,119 
p<0,001 Όχι  Ναι 

Σύνολο 

Α 3 
8,3% 

34 
91,7% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 31 
59,4% 

28 
40,6% 

69 
100% 

Σύνολο 34 
41,51% 

62 
58,49% 

106 
100% 

Αρέσκεια στα Μαθηματικά 
p=0,406 

Όχι  Ναι 
Σύνολο 

Α 0 19 
100% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 1 
7,7 

12 
92,3 

13 
100% 

Σύνολο 1 
3,1 

31 
96,6 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 321: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς το αν τους αρέσουν τα Μαθηματικά για τους φοιτητές της θεωρητικής  
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Στη θεωρητική κατεύθυνση οι δύο ομάδες διαφέρουν με στατιστικά σημαντική 
διαφορά. Στην ίδια διαπίστωση κατέληξε και ο Gliner (1991).  
 
β) Στάσεις σε σχέση με τη σημαντικότητα εκτίμησης και ελέγχου  
 

Όσον αφορά τη σημαντικότητα της εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων, 
σχεδόν όλοι οι φοιτητές θεωρούν ότι είναι αρκετά ή πολύ σημαντική. 
 
1) Σημαντικότητα εκτίμησης 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 322: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τη σημαντικότητα της εκτίμησης για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αρέσκεια στα Μαθηματικά x2=16,781 
p<0,001 Όχι  Ναι 

Σύνολο 

Α 3 
16,67% 

15 
83,33% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 40 
71,43% 

16 
28,57% 

56 
100% 

Σύνολο 43 
58,11% 

31 
41,89% 

74 
100% 

Σημαντικότητα 
εκτίμησης     Fisher 

exact test 
 p=0,295 

Λίγο ή 
καθόλου 

σημαντική 

Αρκετά ή 
πολύ 

σημαντική   

Σύνολο 

Α 0 37 
100% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 4 
5,8% 

65 
94,2% 

69 
100% 

Σύνολο 4 
3,8% 

102 
96,2% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 323: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τη σημαντικότητα της εκτίμησης για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 324: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τη σημαντικότητα της εκτίμησης για τους φοιτητές της θεωρητικής  
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Αριθμός λόγων για τη σημαντικότητα εκτίμησης 
 

Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρείται μεταξύ των δύο ομάδων στο σύνολο και 
στη θεωρητική κατεύθυνση ως προς την αναφορά δύο ή περισσότερων λόγων για τη 
σημαντικότητα της εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων (βλ. πίνακες 326, 328). Στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική, παρόλο που η Α 
ομάδα έχει μεγαλύτερο ποσοστό ως προς την αναφορά περισσότερων από έναν λόγους για τη 
σημαντικότητα εκτίμησης (βλ. πίνακα 327). Επίσης, παρατηρούμε ότι η ομάδα Α της 
θεωρητικής κατεύθυνσης έχει υψηλότερο ποσοστό ως προς την αναφορά περισσότερων από 
έναν λόγους για τη σημαντικότητα εκτίμησης από την ομάδα Α της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης, γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται στη ευφράδεια που συνήθως έχουν οι 
μαθητές και οι φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης που συνήθως καλλιεργείται μέσα από 
τα μαθήματα που διδάσκονται. 

Σημαντικότητα 
εκτίμησης   Fisher exact 

test 
p=0,406 

Λίγο ή 
καθόλου 

σημαντική 

Αρκετά ή 
πολύ 

σημαντική   

Σύνολο 

Α 0 19 
100% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 1 
7,7% 

12 
92,3% 

13 
100% 

Σύνολο 1 
3,1% 

31 
96,9% 

32 
100% 

Σημαντικότητα 
εκτίμησης   Fisher exact 

test 
p=1 

Λίγο ή 
καθόλου 

σημαντική 

Αρκετά ή 
πολύ 

σημαντική   

Σύνολο 

Α 0 18 
100% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 3 
5,4% 

53 
94,6% 

56 
100% 

Σύνολο 3 
4,1% 

71 
95,9% 

74 
100% 
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Οι λόγοι που αναφέρουν οι φοιτητές για τη σημαντικότητα εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων είναι:  

1. Είναι απαραίτητη στην καθημερινή ζωή.  
2. Μας βοηθάει να έχουμε αίσθηση των αριθμών.  
3. Συμβάλλουν στον έλεγχο – αυτοδιόρθωση.  
4. Είναι πολύ χρήσιμη όταν έχουμε έλλειψη χρόνου.  
5. Καλλιεργεί τη γρήγορη σκέψη, ακονίζει το μυαλό.  
6. Μας διευκολύνει να υπολογίζουμε εύκολα, δεν κάνουμε πράξεις.  
7. Δεν απαιτεί υλικό υποστήριγμα.  
8. Υπολογίζουμε γρήγορα.  
9. Είναι χρήσιμη όταν δεν χρειάζεται το ακριβές αποτέλεσμα.  
10. Καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση.  
11. Μας βοηθάει στα τεστ.    
12. Πολλές φορές χρειάζεται η προσέγγιση και όχι το ακριβές αποτέλεσμα.  
13. Είναι χρήσιμη όταν δεν μπορούμε να βρούμε το ακριβές αποτέλεσμα.  
14. Μας βοηθάει ως εκπαιδευτικούς.  
15. Βοηθάει για να βρούμε το ακριβές αποτέλεσμα.  
16. Έχουμε εκτίμηση των πραγμάτων. 
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Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις απαντήσεις των φοιτητών των δύο ομάδων για το 
σύνολο των φοιτητών, για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση και για τη θεωρητική 
κατεύθυνση: 
 
Πίνακας 325: Κατανομή των φοιτητών ως προς το είδος των λόγων για τη σημαντικότητα της 
εκτίμησης που αναφέρουν  
 

Σύνολο Θετική/τεχνολογική 
κατεύθυνση Θεωρητική κατεύθυνση Λόγοι 

σημαντικότητας 
εκτίμησης Α 

ομάδα 
Β 

ομάδα Σύνολο Α 
ομάδα 

Β 
ομάδα Σύνολο Α 

ομάδα 
Β 

ομάδα Σύνολο 

1 23 
62,2% 

28 
40,6% 

51 
48,1% 

13 
68,4% 

8 
61,5% 

21 
65,6% 

11 
61,1% 

18 
32,1% 

29 
39,2% 

2 6 
16,2% 

1 
1,4% 

7 
6,6% 

4 
21,1% 

0 
0% 

4 
12,5% 

0 
0% 

1 
1,8% 

1 
1,4% 

3 7 
18,9% 

14 
20,3% 

21 
19,8% 

7 
36,8% 

2 
15,4% 

9 
28,1% 

0 
0% 

12 
21,4% 

12 
16,2% 

4 1 
2,7% 

0 
0% 

1 
0,9% 

1 
5,3% 

0 
0% 

1 
3,1% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

5 5 
13,5% 

7 
10,1% 

12 
11,3% 

1 
5,3% 

0 
0% 

1 
3,1% 

4 
22,2% 

7 
12,5% 

11 
14,9% 

6 1 
2,7% 

1 
1,4% 

2 
1,9% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
5,6% 

1 
1,8% 

2 
2,7% 

7 4 
10,8% 

5 
7,2% 

9 
8,5% 

0 
0% 

1 
7,7% 

1 
3,1% 

4 
22,2% 

3 
5,4% 

7 
9,5% 

8 2 
5,4% 

5 
7,2% 

7 
6,6% 

2 
10,6% 

1 
7,7% 

3 
9,4% 

1 
5,6% 

6 
10,7% 

7 
9,5% 

9 2 
5,4% 

0 
0% 

2 
1,9% 

1 
5,3% 

0 
0% 

1 
3,1% 

1 
5,6% 

0 
0% 

1 
1,4% 

10 1 
2,7% 

0 
0% 

1 
0,9% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
5,6% 

0 
0% 

1 
1,4% 

11 0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
5,6% 

0 
0% 

1 
1,4% 

12 1 
2,7% 

1 
1,4% 

2 
1,9% 

1 
5,3% 

0 
0% 

1 
3,1% 

0 
0% 

1 
1,8% 

1 
1,4% 

13 1 
2,7% 

1 
1,4% 

2 
1,9% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
1,8% 

1 
1,4% 

14 0 
0% 

1 
1,4% 

1 
0,9% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
3,6% 

2 
2,7% 

15 0 
0% 

1 
1,4% 

1 
0,9% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
1,8 

1 
1,4 

16 0 
0% 

9 
13% 

9 
8,5% 

0 
0% 

1 
7,7 

1 
3,1 

0 
0% 

6 
10,7 

6 
8,1 

 
Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των φοιτητών και των δύο κατευθύνσεων αναφέρει ως 

λόγο σημαντικότητας της διαδικασίας εκτίμησης τη χρησιμότητά της στην καθημερινή ζωή. 
Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό στην Α ομάδα σε σχέση με τη Β καθώς και στη 
θετική/τεχνολογική σε σχέση με τη θεωρητική, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην 
αναγνώριση της σημασίας των Μαθηματικών γενικότερα στην καθημερινή ζωή, λόγω της 
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εξοικείωσής τους με αυτά. Επίσης, σε μεγάλο ποσοστό απαντούν οι φοιτητές ότι η εκτίμηση 
βοηθάει στον έλεγχο και στην αυτοδιόρθωση.  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 326: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον αριθμό των λόγων που αναφέρουν για τη σημαντικότητα της 
εκτίμησης για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 327: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον αριθμό των λόγων που αναφέρουν για τη σημαντικότητα της 
εκτίμησης για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βρίσκουν περισσότερους  
από 1 λόγους σημαντικότητας 

της εκτίμησης  
x2= 9,881 
p=0,002 

Όχι Ναι 

Σύνολο 

Α 20 
54,1% 

17 
45,9% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 57 
82,6% 

12 
17,4% 

69 
100% 

Σύνολο 77 
72,64% 

29 
27,36% 

106 
100% 

Βρίσκουν περισσότερους  από 
1 λόγους σημαντικότητας της 

εκτίμησης  p=0,249 

Όχι Ναι 

Σύνολο 

Α 12 
63,16 

7 
36,84 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 11 
84,62 

2 
15,38 

13 
100% 

Σύνολο 23 
71,88 

9 
28,12 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 328: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον αριθμό των λόγων που αναφέρουν για τη σημαντικότητα της 
εκτίμησης για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Σημαντικότητα ελέγχου 
 

Σε ό,τι αφορά τη σημαντικότητα του ελέγχου των αποτελεσμάτων των πράξεων, όλοι 
οι φοιτητές απαντούν ότι είναι αρκετά ή πολύ σημαντικός. Ωστόσο, έχουμε διάκριση μεταξύ 
των δύο ομάδων ως προς το ότι οι φοιτητές της Β ομάδας θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικός 
ο έλεγχος των αποτελεσμάτων των πράξεων σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους φοιτητές της Β 
ομάδας και η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική για το σύνολο των φοιτητών και για τη 
θεωρητική κατεύθυνση. Αυτό πιθανόν οφείλεται στο ότι οι φοιτητές της Β ομάδας 
αισθάνονται περισσότερο ανασφαλείς με την ικανότητά τους να εκτελούν σωστά πράξεις, 
ιδιαιτέρως οι φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης που μάλλον δεν έχουν τόσο καλό 
μαθηματικό υπόβαθρο, και ενδεχομένως θεωρούν ότι ο έλεγχος των αποτελεσμάτων των 
πράξεων είναι αναγκαίος.  
 
Σύνολο φοιτητών 

 
Πίνακας 329: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τη σημαντικότητα του ελέγχου για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βρίσκουν περισσότερους  από 
1 λόγους σημαντικότητας της 

εκτίμησης  p=0,004 

Όχι Ναι 

Σύνολο 

Α 8 
44,4% 

10 
55,6% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 46 
82,14% 

10 
17,86% 

56 
100% 

Σύνολο 54 
72,97% 

20 
27,03% 

74 
100% 

Σημαντικότητα ελέγχου Fisher 
exact test 
p=0,001 

Αρκετά 
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Σύνολο 

Α 6 
16,2% 

31 
83,8% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 0 
0% 

69 
100% 

69 
100% 

Σύνολο 6 
5,66% 

100 
94,34% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 330: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τη σημαντικότητα του ελέγχου για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 331: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τη σημαντικότητα του ελέγχου για τους φοιτητές της θεωρητικής 
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Λόγοι για τη σημαντικότητα ελέγχου 
 

Σε ό,τι αφορά τους λόγους που αναφέρουν οι φοιτητές για τη σημαντικότητα του 
ελέγχου των αποτελεσμάτων των πράξεων παρατηρούμε μια στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των δύο ομάδων στο σύνολο των φοιτητών και στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
ως προς το ότι οι φοιτητές της Β ομάδας αναφέρουν κυρίως ως λόγο σημαντικότητας την 
επαλήθευση (βλ. πίνακες 333, 334). Αυτό είναι λογικό, καθώς πιθανόν οι φοιτητές της Β 
ομάδας αισθάνονται περισσότερο ανασφαλείς και θεωρούν τον έλεγχο σημαντικό για 
επαλήθευση. Στη θεωρητική κατεύθυνση η διαφορά μεταξύ των ομάδων Α και Β ως προς το 
ότι αναφέρουν ως λόγο σημαντικότητας του ελέγχου των αποτελεσμάτων των πράξεων την 
επαλήθευση, δεν είναι στατιστικά σημαντική, καθώς οι περισσότεροι φοιτητές της 
κατεύθυνσης αυτής πιθανόν αισθάνονται ανασφάλεια λόγω μη εξοικείωσης με τα 
Μαθηματικά και θεωρούν τον έλεγχο σημαντικό κυρίως για επαλήθευση. Οι λόγοι που 

Σημαντικότητα ελέγχου Fisher 
exact test 
p=0,502 

Αρκετά 
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Σύνολο 

Α 2 
10,5% 

17 
89,5% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 0 
0% 

13 
100% 

13 
100% 

Σύνολο 2 
6,3% 

30 
93,8% 

32 
100% 

Σημαντικότητα ελέγχου Fisher 
exact test 
p=0,003 

Αρκετά 
σημαντικός 

Πολύ 
σημαντικός 

Σύνολο 

Α 4 
22,2% 

14 
77,8% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 0 
0% 

56 
100% 

56 
100% 

Σύνολο 4 
5,41% 

70 
94,59% 

74 
100% 
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αναφέρουν οι φοιτητές για τη σημαντικότητα του ελέγχου των αποτελεσμάτων των πράξεων 
είναι:  

 
1. Επαλήθευση      
2. Λήψη σωστών συμπερασμάτων και αποφάσεων   
3. Κατανόηση προβλήματος  
4. Έλεγχος  τρόπου επίλυσης του προβλήματος  
5. Λανθασμένη παραγωγή αποτελεσμάτων για τα επόμενα βήματα του προβλήματος  
6. Χρησιμότητα στην καθημερινή ζωή  

 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή των φοιτητών ως προς το είδος των 

λόγων που αναφέρουν για να υποστηρίξουν τη σημαντικότητα του ελέγχου των 
αποτελεσμάτων των πράξεων.  

 
Πίνακας 332: Κατανομή φοιτητών ως προς το είδος των λόγων που αναφέρουν για τη 
σημαντικότητα του ελέγχου 
 

Σύνολο Θετική/τεχνολογική 
κατεύθυνση Θεωρητική κατεύθυνση Λόγοι 

σημαντικότητας 
ελέγχου Α 

ομάδα 
Β 

ομάδα Σύνολο Α 
ομάδα 

Β 
ομάδα Σύνολο Α 

ομάδα 
Β 

ομάδα Σύνολο 

1 25 
67,6% 

58 
84,1% 

83 
78,3% 

11 
57,9% 

12 
92,3% 

23 
71,9% 

14 
77,8% 

46 
82,1% 

60 
81,1% 

2 4 
10,8% 

2 
2,9% 

6 
5,67% 

3 
15,8% 

0 
0% 

3 
9,4% 

1 
5,6% 

2 
3,6% 

3 
4,1% 

3 0 
0% 

1 
1,5% 

1 
0,9% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
1,8% 

1 
1,4% 

4 2 
5,4% 

0 
0% 

2 
1,9% 

1 
5,3% 

0 
0% 

1 
3,1% 

1 
5,6% 

0 
0% 

1 
1,4% 

5 7 
18,9% 

9 
13% 

16 
15,1% 

4 
21,1% 

2 
15,4% 

6 
18,8% 

3 
16,7% 

7 
12,5% 

10 
13,5% 

6 0 
0% 

2 
2,9% 

2 
19% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
3,6% 

2 
2,7% 

 
Παρατηρούμε ότι ο κύριος λόγος είναι η επαλήθευση, αλλά σε μεγάλο ποσοστό 

θεωρούν ότι σε περίπτωση μη ελέγχου μπορεί να έχουμε λανθασμένη παραγωγή 
αποτελεσμάτων για τα επόμενα βήματα του προβλήματος. Επίσης, στη θετική/τεχνολογική 
κατεύθυνση, οι φοιτητές της Α ομάδας απαντούν ότι ο έλεγχος είναι απαραίτητος για τη 
λήψη σωστών συμπερασμάτων και αποφάσεων, αντιμετωπίζοντας έτσι τον έλεγχο ως ένα 
εργαλείο για να προχωρήσουν παραπέρα. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι πολύ μικρότερο στην 
Α ομάδα της θεωρητικής κατεύθυνσης, καθώς πιθανόν αισθάνονται ανασφαλείς με τα 
Μαθηματικά και αναφέρουν ως κύριο λόγο σε πολύ μεγάλο ποσοστό την επαλήθευση.  

Παρακάτω φαίνεται η σύγκριση των δύο ομάδων ως προς το αν αναφέρουν ως λόγο 
για τη σημαντικότητα του ελέγχου την επαλήθευση ή άλλους λόγους εκτός από την 
επαλήθευση. 
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Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 333: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τους λόγους που αναφέρουν για τη σημαντικότητα του ελέγχου 
(επαλήθευση ή άλλοι λόγοι εκτός από επαλήθευση) για το σύνολο των φοιτητών 
 

Λόγοι 
x2=7,217 
p=0,007 Επαλήθευση 

Άλλοι λόγοι 
εκτός από 

επαλήθευση 

Σύνολο 

21 16 37 
Α 

56,8% 43,2% 100,0% 
56 13 69 

Ομάδα 
Β 

81,2% 18,8% 100,0% 
77 29 106 

Σύνολο 
72,6% 27,4% 100,0% 

 

Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 334: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τους λόγους που αναφέρουν για τη σημαντικότητα του ελέγχου 
(επαλήθευση ή άλλοι λόγοι εκτός από επαλήθευση) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης  
 

Λόγοι 
Fisher exact test 

p=0,024 Επαλήθευση 
Άλλοι λόγοι 
εκτός από 

επαλήθευση 

Σύνολο 

10 9 19 
Α 

52,6% 47,4% 100,0% 
12 1 13 

Ομάδα 
Β 

92,3% 7,7% 100,0% 
22 10 32 Σύνολο 

68,8% 31,3% 100,0% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 335: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τους λόγους που αναφέρουν για τη σημαντικότητα του ελέγχου 
(επαλήθευση ή άλλοι λόγοι εκτός από επαλήθευση) για τους φοιτητές της θεωρητικής  
κατεύθυνσης 
 

Λόγοι 
Fisher exact test 

p=0,213 Επαλήθευση 
Άλλοι λόγοι 
εκτός από 

επαλήθευση 

Σύνολο 

11 7 18 
Α 

61,1% 38,9% 100,0% 
44 12 56 

Ομάδα 
Β 

78,6% 21,4% 100,0% 
55 19 74 Σύνολο 74,3% 25,7% 100,0% 
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Ε) Ακαδημαϊκές φιλοδοξίες μετά τη λήψη πτυχίου 
 

Στην ερώτηση για τις φιλοδοξίες που έχουν οι φοιτητές μετά τη λήψη πτυχίου 
παρατηρούμε ότι οι φοιτητές της Α ομάδας έχουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ακαδημαϊκές 
φιλοδοξίες (να παρακολουθήσουν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή μια δεύτερη σχολή) 
και η διαφορά από τη Β ομάδα είναι στατιστικά σημαντική για το σύνολο, ενώ για τη για τη 
θεωρητική κατεύθυνση απέχει λίγο από το να είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 
σημαντικότητας 0,05 (βλ. πίνακες 337, 338, 339). Η συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των 
επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και των φιλοδοξιών μετά τη λήψη πτυχίου 
(αν επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό/δεύτερη σχολή ή έχουν άλλες φιλοδοξίες) 
είναι στατιστικά σημαντική για το σύνολο των φοιτητών και για τη θετική/τεχνολογική 
κατεύθυνση όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 336: Συσχέτιση μεταξύ του αριθμού επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
και των φιλοδοξιών (θέλουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό/δεύτερη σχολή ή έχουν άλλες 
φιλοδοξίες) 

Φιλοδοξίες μετά τη λήψη πτυχίου (θέλουν να παρακολουθήσουν 
μεταπτυχιακό/δεύτερη σχολή ή έχουν άλλες φιλοδοξίες) Pearson r 
Σύνολο Θετική/τεχνολογική Θεωρητική 

Προσεγγιστικοί 
υπολογισμοί 0,253/ p=0,009 0,516/ p=0,001 0,159/p=0,177 

 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 337: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τις ακαδημαϊκές τους φιλοδοξίες για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φιλοδοξίες μετά τη λήψη πτυχίου  x2= 7,084 
p=0,008 Άλλο  Μεταπτυχικό/σχολή 

Σύνολο 

Α 7 
18,9% 

30 
81,1% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 31 
44,9% 

38 
55,1% 

69 
100% 

Σύνολο 38 
35,85% 

68 
64,15% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 338: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τις ακαδημαϊκές τους φιλοδοξίες για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 339: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τις ακαδημαϊκές τους φιλοδοξίες για τους φοιτητές της θεωρητικής 
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φιλοδοξίες  Fisher 
Exact test 
p=0,109 Άλλο  Μεταπτυχικό/σχολή 

Σύνολο 

Α 3 
15,8% 

16 
84,2% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 6 
46,2% 

7 
53,8% 

13 
100% 

Σύνολο 9 
28,1% 

23 
71,4% 

32 
100% 

Φιλοδοξίες  x2=2,873 
p=0,09 Άλλο  Μεταπτυχικό/σχολή 

Σύνολο 

Α 4 
22,2% 

14 
77,8% 

18 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 25 
44,64% 

31 
55,36% 

56 
100% 

Σύνολο 29 
39,19 

45 
60,81% 

74 
100% 



 
399 

10.2 Ανακεφαλαίωση αποτελεσμάτων που αφορούν στο Α΄ μέρος της 
συνέντευξης  
 

Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν και αφορούν στο Α  ́ μέρος της 
συνέντευξης προκύπτει ότι οι παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως σχετίζονται με την 
ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών 
πράξεων είναι οι εξής: 

α) Μαθηματικό υπόβαθρο 
Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στο σύνολο των φοιτητών οι “ικανοί” στους 

προσεγγιστικούς υπολογισμούς (ομάδα Α) διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά από 
τους “αδύνατους” (ομάδα Β) ως προς την κατεύθυνση (θετική/τεχνολογική) την οποία 
επέλεξαν στο Λύκειο. Επίσης, στο σύνολο των φοιτητών και στη θεωρητική η Α ομάδα 
υπερέχει με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τη Β ομάδα ως προς: i) τους 
βαθμούς στα Μαθηματικά αλλά και στη Φυσική στο σχολείο, ii) το βαθμό στα Μαθηματικά 
στο Πανεπιστήμιο και iii) τη συνολική βαθμολογία στο τεστ. Στη θετική/τεχνολογική 
κατεύθυνση είναι λιγότερο έντονη η διαφοροποίηση των δύο ομάδων ως προς αυτά τα 
χαρακτηριστικά, καθώς οι φοιτητές, έχοντας επιλέξει αυτή την κατεύθυνση πιθανόν έχουν 
αποκτήσει μαθηματικό υπόβαθρο, δεδομένου ότι η σχολή στην οποία φοιτούν είχε υψηλή 
βάση εισαγωγής και κατά συνέπεια μάλλον έγραψαν καλά και στα Μαθηματικά. Εξάλλου, η 
ικανότητα που έχει ένας μαθητής στα Μαθηματικά μπορεί συχνά να αποτελέσει τον κύριο 
λόγο για την επιλογή της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη 
θεωρητική κατεύθυνση η Α ομάδα υπερέχει με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με 
τη Β ομάδα και ως προς το Μ.Ο. βαθμολογίας στη Β  ́και Γ  ́Λυκείου, αλλά και ως προς την 
άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, ενώ στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η 
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικά σημαντική ως προς αυτούς τους 
παράγοντες. Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι οι “ικανοί” είναι καλοί ακόμα και σε μαθήματα 
Θετικών Επιστημών και ενδεχομένως σε πολλά γνωστικά αντικείμενα και κατά συνέπεια 
έχουν καλύτερο Μ.Ο.  

β) Προτίμηση στα Μαθηματικά 
Συγκεκριμένα στο σύνολο των φοιτητών και στη θεωρητική κατεύθυνση οι “ικανοί” 

στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς υπερέχουν με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση 
με τους “αδύνατους” ως προς: i) την προτίμηση στο μάθημα των Μαθηματικών στο σχολείο, 
ii) την προτίμηση στο μάθημα των Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο, iii) την αρέσκεια στα 
Μαθηματικά.  Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η Α ομάδα υπερέχει σε σχέση με τη Β με 
στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο ως προς την προτίμησή τους στο μάθημα των 
Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο, καθώς το συγκεκριμένο μάθημα που παρακολουθούν έχει 
πολύ συγκεκριμένη ύλη που αναφέρεται σε ενότητες του Δημοτικού σχολείου και πιθανότατα 
δεν καλύπτει τα ενδιαφέροντα όλων των φοιτητών, σε αντίθεση με τα Μαθηματικά του 
Λυκείου που έχουν ευρύτερη ύλη. Έτσι, το συγκεκριμένο μάθημα πιθανότατα αρέσει κυρίως 
στους φοιτητές που προτιμούν τα Μαθηματικά γενικότερα. Επίσης, είναι πιθανό οι 
“αδύνατοι” φοιτητές να αποδίδουν την αποτυχία τους σε στοιχειώδη Μαθηματικά όπως είναι 
οι προσεγγιστικοί υπολογισμοί στο γεγονός ότι δεν τα προτιμούν.  
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γ) Θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα στα Μαθηματικά 
Στο σύνολο των φοιτητών και στη θεωρητική κατεύθυνση οι “ικανοί” στους 

προσεγγιστικούς υπολογισμούς υπερέχουν με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με 
τους “αδύνατους” ως προς τη θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητά τους στα Μαθηματικά. 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικά 
σημαντική, καθώς οι περισσότεροι φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής ενδεχομένως έχουν 
θετική αυτοαντίληψη για τη μαθηματική τους ικανότητα, έχοντας καταφέρει να επιτύχουν σε 
μια σχολή με υψηλή βάση εισαγωγής και έχοντας εξασκηθεί αρκετά στα Μαθηματικά κατά 
τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο.  

δ) Θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών 
Οι “ικανοί” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς υπερέχουν με στατιστικά σημαντική 

διαφορά σε σχέση με τους “αδύνατους” και στη θεωρητική κατεύθυνση, αλλά και στη 
θετική/τεχνολογική και στο σύνολο των φοιτητών ως προς τη θετική αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών. Στο σύνολο των φοιτητών και στη 
θεωρητική κατεύθυνση η Α ομάδα υπερέχει με στατιστικά σημαντική διαφορά και ως προς 
την αυτοαντίληψη για την ηλικία απόκτησης αυτής της ικανότητας (από τις πρώτες τάξεις 
του Δημοτικού), ενώ στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η διαφορά μεταξύ των “ικανών” 
και των “αδύνατων” απέχει λίγο από τα να είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 
σημαντικότητας 0,05. Έτσι, οι “ικανοί” έχουν την εντύπωση σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 
ότι μπορούν να εκτελούν ακριβείς νοερούς υπολογισμούς, καθώς και ότι είχαν αυτή την 
ικανότητα από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Η διαφοροποίηση αυτή είναι μάλλον 
λογική, καθώς η ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών, τουλάχιστον με 
αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ, αποτελεί προϋπόθεση για την 
εκτέλεση προσεγγιστικών υπολογισμών (βλ. ενότητα 2.3.1). Φαίνεται λοιπόν ότι η εικόνα 
που έχουν οι φοιτητές για τον εαυτό τους ως προς την ικανότητά τους να εκτελούν ακριβείς 
νοερούς υπολογισμούς ταυτίζεται με την πραγματική εικόνα του εαυτού τους. Μάλιστα, 
έχουν την εντύπωση ότι η ικανότητα αυτή αποκτήθηκε σε πολύ μικρή ηλικία, πιθανόν λόγω 
της επίδρασης ενός εξωτερικού αίτιου όπως η εξάσκηση από τους γονείς ή τους 
εκπαιδευτικούς.  

ε) Θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων 

Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση οι “ικανοί” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
υπερέχουν με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τους “αδύνατους” ως προς την 
αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων, ενώ η 
συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και της 
αυτοαντίληψης για την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων (αν πιστεύουν 
ότι είναι λίγο/καθόλου καλοί ή καλοί/πολύ καλοί) είναι στατιστικά σημαντική για το σύνολο 
των φοιτητών αλλά και για τη θεωρητική και τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση. Φαίνεται 
λοιπόν ότι η αντίληψη των φοιτητών για την ικανότητά τους να εκτελούν προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ταυτίζεται με την πραγματική τους εικόνα. 

στ) Θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση οι “ικανοί” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 

υπερέχουν με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τους “αδύνατους” ως προς τη 
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θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης. Η μνήμη φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο 
στην ικανότητα εκτέλεσης προσεγγιστικών υπολογισμών, καθώς για την εκτίμηση του 
αποτελέσματος μιας πράξης με την εφαρμογή τεχνικών στρογγυλοποίησης είναι απαραίτητη 
η ανάκληση από τη μακροπρόθεσμη μνήμη της διαδικασίας εκτίμησης, η αναδιατύπωση των 
αριθμητικών δεδομένων, η συγκράτηση στη βραχυπρόθεσμη μνήμη των αναδιατυπωμένων 
αριθμητικών δεδομένων και στη συνέχεια ο νοερός υπολογισμός τους κατά τη διάρκεια του 
οποίου χρειάζεται η συγκράτηση στη βραχυπρόθεσμη μνήμη μερικών αποτελεσμάτων. Στη 
θεωρητική κατεύθυνση, παρόλο που η τάση είναι ίδια, ωστόσο η διαφορά μεταξύ των δύο 
ομάδων δεν είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο ότι η πλειοψηφία 
των φοιτητών της θεωρητικής κατεύθυνσης έχουν καλή μνήμη η οποία είναι απαραίτητη για 
τη συγκράτηση πλήθους πληροφοριών και την καλή επίδοση στα μαθήματα της κατεύθυνσης 
αυτής. Ωστόσο, και στις δύο κατευθύνσεις η Α ομάδα υπερέχει σε σχέση με τη Β με 
στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης 
τηλεφωνικών αριθμών, δηλαδή αριθμητικών δεδομένων. 

ζ) Αναφορά περισσότερων από ένα λόγων για τη σημαντικότητα της εκτίμησης 
Στη θεωρητική κατεύθυνση οι “ικανοί” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 

υπερέχουν με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τους “αδύνατους” ως προς τον 
αριθμό των λόγων που αναφέρουν για τη σημαντικότητα της εκτίμησης, ενώ στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 
των δύο ομάδων, παρόλο που η Α ομάδα αναφέρει σε μεγαλύτερο ποσοστό περισσότερους 
από έναν λόγους. Η τάση αυτή, που ίσως υποδηλώνει τη βαθιά συναίσθηση της χρησιμότητας 
της εκτίμησης, είναι πολύ πιο έντονη στη θεωρητική κατεύθυνση, πιθανόν λόγω του ότι οι 
φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής έχουν εξασκηθεί στη λεκτική διατύπωση σκέψεων και 
απόψεων πολύ περισσότερο από τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης λόγω 
των μαθημάτων κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Λύκειο. 

η) Ακαδημαϊκές φιλοδοξίες  
Στο σύνολο των φοιτητών οι “ικανοί” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς υπερέχουν 

με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τους “αδύνατους” ως προς τις ακαδημαϊκές 
φιλοδοξίες που έχουν μετά τη λήψη πτυχίου (για την παρακολούθηση δεύτερης σχολής ή 
μεταπτυχιακού προγράμματος), ενώ στη θεωρητική κατεύθυνση η διαφορά μεταξύ των δύο 
ομάδων απέχει λίγο από το να είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 
Επίσης, στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η συσχέτιση μεταξύ του αριθμού επιτυχιών 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και των φιλοδοξιών (έχουν φιλοδοξίες να 
παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό/δεύτερη σχολή ή έχουν άλλες φιλοδοξίες) είναι στατιστικά 
σημαντική. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων 
εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων αποκτάται δύσκολα και 
σε βάθος χρόνου με το απαραίτητο υπόβαθρο, γεγονός που ενδεχομένως σημαίνει ότι άτομα 
που έχουν αποκτήσει αυτή την ικανότητα επιθυμούν να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις 
και περαιτέρω μόρφωση.  

θ) Φύλο 
Στο σύνολο των φοιτητών και στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση οι “ικανοί” στους 

προσεγγιστικούς υπολογισμούς είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό αγόρια σε σχέση με τους 
“αδύνατους” και η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Η ίδια τάση υπάρχει και στη 
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θεωρητική κατεύθυνση, αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικά 
σημαντική. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται ότι τα αγόρια έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, πιθανόν όμως 
με την προϋπόθεση να έχουν το κατάλληλο μαθηματικό υπόβαθρο.  

ι) Γραμματικό επίπεδο των γονέων 
Στο σύνολο των φοιτητών και στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση οι δύο ομάδες 

διαφοροποιούνται με στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς το γραμματικό επίπεδο και των 
δύο γονέων και ως προς το γραμματικό επίπεδο του πατέρα. Η Α ομάδα έχει σε μεγαλύτερο 
ποσοστό γονείς και ιδιαιτέρως πατέρες με υψηλό γραμματικό επίπεδο. Πιθανόν, γονείς με 
υψηλό γραμματικό επίπεδο και κυρίως πατέρες, εξασκούν τα παιδιά τους σε νοερούς 
υπολογισμούς, ακόμα και σε μια βόλτα όπου δεν υπάρχουν υλικά υποστηρίγματα, ενώ οι 
μητέρες βρίσκονται συνήθως στο σπίτι με τα παιδιά τους και μπορούν να τα εξασκήσουν και 
σε άλλες δεξιότητες έχοντας τα απαραίτητα μέσα. Στη θεωρητική κατεύθυνση δεν είναι τόσο 
έντονο το φαινόμενο ώστε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 
ομάδων, γεγονός που ίσως υποδηλώνει ότι οι μορφωμένοι γονείς που εξασκούν τα παιδιά 
τους σε νοερούς υπολογισμούς συνήθως τα παρωθούν στην επιλογή θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης, έχοντας πιθανόν καλλιεργήσει σ’ αυτά θετική αυτοαντίληψη σε σχέση με την 
ικανότητά τους στα Μαθηματικά γενικότερα.  

ια) Τόπος καταγωγής  
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση παρατηρούμε μια στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ του αριθμού επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς  με τον τόπο 
καταγωγής, ενώ στη θεωρητική κατεύθυνση η συσχέτιση αυτή δεν είναι στατιστικά 
σημαντική. Μια πιθανή ερμηνεία για τη διαφορετική εικόνα που παρατηρείται στις δύο 
κατευθύνσεις είναι ότι οι φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης που ζουν σε 
ημιαστικές/αστικές περιοχές έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν στη 
συγκεκριμένη σχολή που είχε υψηλή βάση εισαγωγής καθώς έχουν δέχονται περισσότερα 
ερεθίσματα και έχουν καλύτερες προσλαμβάνουσες από άτομα που ζουν σε αγροτικές 
περιοχές. Στις θετικές επιστήμες πιθανόν δεν τόσο απαραίτητο το πλούσιο σε ερεθίσματα 
περιβάλλον της πόλης. Όμως, φαίνεται ότι επιτυγχάνουν περισσότερο στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς άτομα θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης που ζουν σε ημιαστικές/αστικές 
περιοχές, καθώς πιθανόν έχουν περισσότερες ευκαιρίες για νοερό υπολογισμό.  

 
Από τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν και αφορούν στους “ικανούς” στους 

προσεγγιστικούς υπολογισμούς παρατηρούμε ότι κοινά χαρακτηριστικά στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση και στη θεωρητική είναι: α) θετική αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών, β) θετική αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων και γ) θετική αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών. 

Χαρακτηριστικά που συναντούμε μόνο στη θεωρητική κατεύθυνση είναι: α) 
μαθηματικό υπόβαθρο, β) προτίμηση για τα Μαθηματικά, γ) θετική αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα στα Μαθηματικά και δ) αναφορά περισσότερων από έναν λόγους για τη 
σημαντικότητα της εκτίμησης. Ωστόσο, το μαθηματικό υπόβαθρο, η προτίμηση στα 
Μαθηματικά και η θετική αυτοαντίληψη για τη μαθηματική ικανότητα υπάρχουν και στους 
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φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης, αλλά όχι μόνο στους “ικανούς” αλλά και 
στους “αδύνατους”. Όσον αφορά στην αναφορά περισσότερων από έναν λόγους για τη 
σημαντικότητα της εκτίμησης, η ομάδα Α έχει μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με την ομάδα 
Β και στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση.  

Χαρακτηριστικά που συναντούμε μόνο στους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης είναι: α) φύλο (αγόρι), β) γραμματικό επίπεδο και των δύο γονέων, γ) τόπος 
καταγωγής (αστική ή αστική/ημιαστική περιοχή) και γ) θετική αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα μνήμης. Και στα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά η τάση είναι ίδια στους φοιτητές 
της θεωρητικής κατεύθυνσης, ωστόσο δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 
μεταξύ των δύο ομάδων. 

Συνοψίζοντας, τα χαρακτηριστικά που φαίνεται να σχετίζονται με την ικανότητα 
εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου είναι: 

 Μαθηματικό υπόβαθρο 
 Προτίμηση στα Μαθηματικά 
 Θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα στα Μαθηματικά 
 Θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών 
 Θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 

πράξεων 
 Θετική αυτοαντίληψη για την ικανότητα για την ικανότητα μνήμης και ιδιαίτερα 

αριθμητικών δεδομένων 
 Αναφορά περισσότερων από έναν λόγων για τη σημαντικότητα της εκτίμησης των 

αποτελεσμάτων των πράξεων 
 Γραμματικό επίπεδο των γονέων και ιδιαίτερα του πατέρα 
 Φύλο (αγόρι) 
 Τόπος καταγωγής (αστική ή αστική/ημιαστική περιοχή) 
 Ακαδημαϊκές φιλοδοξίες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Β΄ 

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 
 
11.1 Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στις διάφορες περιοχές ερωτημάτων 
του Β΄ μέρους της συνέντευξης  
 

Προκειμένου να δούμε σε ποιες περιοχές του Β  ́ μέρους της συνέντευξης 
διαφοροποιούνται οι ομάδες των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς (ομάδες Α και Β αντίστοιχα, όπως ορίστηκαν στη σ. 322), για το σύνολο των 
φοιτητών, τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης και τους φοιτητές της 
θεωρητικής κατεύθυνσης εφαρμόσαμε t-test προκειμένου να συγκρίνουμε τους μέσους όρους 
επίδοσης78 των δύο ομάδων σε κάθε περιοχή (πίνακες 341, 342, 343). Σύμφωνα με αυτό 
διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των φοιτητών και στη θεωρητική κατεύθυνση η Α ομάδα 
υπερέχει με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τη Β ομάδα: α) στην εκτίμηση 
μέσων όρων β) στην εκτίμηση όγκων και γ) στην εκτίμηση πλήθους κουκκίδων. Στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 
των δύο ομάδων σε καμιά περιοχή του Β΄ μέρους της συνέντευξης. 

Μια πιθανή ερμηνεία για το γεγονός ότι στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση δεν 
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων στα ερωτήματα 
εκτίμησης μέσου όρου, όγκου και πλήθους αντικειμένων είναι ότι οι φοιτητές της Β ομάδας 
της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης έχουν πιθανότατα καλύτερο μαθηματικό υπόβαθρο σε 
σχέση με τους φοιτητές της Β ομάδας της θεωρητικής κατεύθυνσης, λόγω της εκπαίδευσης 
που έχουν λάβει στο Λύκειο και της τριβής που έχουν με τα Μαθηματικά, με αποτέλεσμα η 
διαφορά τους από την Α ομάδα να μην είναι στατιστικά σημαντική.  

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται αναλυτικά η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων ως 
προς την επίδοσή τους στις διάφορες περιοχές ερωτημάτων του Β΄ μέρους της συνέντευξης. 
Συγκρίνονται οι μέσοι όροι επίδοσης, που είναι το πηλίκο των σωστά απαντημένων 79 
ερωτημάτων κάθε περιοχής των υποκειμένων κάθε ομάδας διά το πλήθος των υποκειμένων 
αυτών. 

  
Σύνολο φοιτητών 
 
Οι δύο ομάδες διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά στην εκτίμηση όγκων, 

στην εκτίμηση πλήθους κουκκίδων και στην εκτίμηση μέσου όρου (όταν απέχουν έως και 
±10% είτε έως και ±20% από το ακριβές αποτέλεσμα). Επίσης, σε όλες τις περιοχές η Α 

                                                
78  Ο μέσος όρος είναι το πηλίκο του αθροίσματος των σωστά απαντημένων ερωτημάτων κάθε 
εξεταζόμενης περιοχής όλων των υποκειμένων κάθε ομάδας διά το πλήθος των υποκειμένων αυτών. 
79 Σωστά απαντημένα θεωρούνται τα ερωτήματα στα οποία η απόκλιση της απάντησης από το ακριβές 
αποτέλεσμα είναι έως και ±10%  ή ±20%, ανάλογα με το επίπεδο απόκλισης που έχει οριστεί κάθε 
φορά.  
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ομάδα (η ομάδα των “ικανών”) έχει υψηλότερο μέσο όρο, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τη 
συνολική της βαθμολογία στο τεστ χωρίς τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς (βλ. πίνακα 
233).  
 
Πίνακας 340: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης στις διάφορες περιοχές του Β΄ μέρους 
της συνέντευξης των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς για 
το σύνολο των φοιτητών 
 

Περιοχή Αρ. 
ερωτ. 

Ομάδα N 
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Α 37 0,27 0,51 Εμβαδά (απέχουν έως και 
±10%) 

2 
Β 69 0,17 0,38 

1,011 0,316 

Α 37 0,51 0,73 Εμβαδά (απέχουν έως και 
±20%) 

2 
Β 69 0,38 0,57 

0,987 0,328 

Α 37 0,43 0,6 Μήκη (απέχουν έως και 
±10%) 

2 
Β 69 0,30 0,46 

1,126 0,265 

Α 37 1,11 0,77 Μήκη (απέχουν έως και 
±20%) 

2 
Β 69 0,83 0,79 

1,772 0,079 

Α 37 0,59 0,55 Όγκοι (απέχουν έως και 
±10%) 

2 
Β 69 0,23 0,46 

3,421 0,001 

Α 37 0,70 0,7 Όγκοι (απέχουν έως 
και ±20%) 

2 
Β 69 0,29 0,49 

3,189 0,002 

Α 37 1,81 0,91 
Συγκρίσεις 3 

Β 69 1,75 0,93 
0,304 0,762 

Α 37 1,08 0,95 Πλήθος αντικειμένων 
(απέχουν έως και ±10%) 

3 
Β 69 0,64 0,75 

2,453 0,017 

Α 37 1,97 0,83 Πλήθος αντικειμένων 
(απέχουν έως και ±20%) 

3 
Β 69 1,45 1,05 

2,809 0,006 

Α 37 1,54 0,65 Μ.Ο. (απέχουν έως και 
±10%) 

2 
Β 69 1,04 0,85 

3,108 0,002 

Α 37 1,84 0,44 Μ.Ο. (απέχουν έως και 
±20%) 

2 
Β 69 1,35 0,86 

3,891 <0,001 

 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 

 Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση δεν παρατηρείται σε καμία περιοχή στατιστικά 
σημαντική διαφοροποίηση των μέσων όρων των δύο ομάδων. Η Α ομάδα έχει υψηλότερο 
μέσο όρο στην εκτίμηση πλήθους αντικειμένων και μέσου όρου, κάτι που έρχεται σε 
συμφωνία με τα αποτελέσματα που αφορούν στο σύνολο των φοιτητών. Η μη στατιστικά 
σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων, όπως ήδη έχει αναφερθεί, πιθανόν 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι φοιτητές της ομάδας Β της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
έχουν πιθανότατα μαθηματικό υπόβαθρο αφού προέρχονται από θετική/τεχνολογική 
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κατεύθυνση με αποτέλεσμα η διαφορά τους από τους φοιτητές της ομάδας Α να μην είναι 
στατιστικά σημαντική.  
 
Πίνακας 341: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης στις διάφορες περιοχές του Β΄ μέρους 
της συνέντευξης των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς για 
τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Περιοχή Αρ. 
ερωτ. 

Ομάδα N 
Μέσος 
όρος 

Τυπική  
απόκλιση 

t p 

Α 19 0,21 0,42 Εμβαδά (απέχουν έως και 
±10%) 

2 
Β 13 0,46 0,52 

-1,451 0,161 

Α 19 0,47 0,61 Εμβαδά (απέχουν έως και 
±20%) 

2 
Β 13 0,92 0,76 

-1,850 0,074 

Α 19 0,53 0,7 Μήκη (απέχουν έως και 
±10%) 

2 
Β 13 0,69 0,48 

-0,745 0,462 

Α 19 1,16 0,69 Μήκη (απέχουν έως και 
±20%) 

2 
Β 13 1,46 0,52 

-1,348 0,188 

Α 19 0,58 0,61 Όγκοι (απέχουν έως και 
±10%) 

2 
Β 13 0,62 0,65 

-0,162 0,872 

Α 19 0,68 0,75 Όγκοι (απέχουν έως  
και ±20%) 

2 
Β 13 0,62 0,65 

0,269 0,790 

Α 19 1,74 0,93 
Συγκρίσεις 3 

Β 13 1,85 0,9 
-0,330 0,744 

Α 19 1,26 1,05 Πλήθος αντικειμένων 
(απέχουν έως και ±10%) 

3 
Β 13 0,92 0,86 

0,968 0,341 

Α 19 1,89 0,81 Πλήθος αντικειμένων 
(απέχουν έως και ±20%) 

3 
Β 13 1,85 0,9 

0,160 0,874 

Α 19 1,53 0,7 Μ.Ο. (απέχουν έως και 
±10%) 

2 
Β 13 1,62 0,51 

-0,394 0,696 

Α 19 1,95 0,23 Μ.Ο. (απέχουν έως και 
±20%) 

2 
Β 13 1,85 0,38 

0,948 0,351 

 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 

Στη θεωρητική, ανάλογα με ό,τι συμβαίνει στο σύνολο των φοιτητών, έχουμε 
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των μέσων όρων στην εκτίμηση όγκων, στην εκτίμηση 
πλήθους αντικειμένων όταν απέχουν έως και ±20% από την ακριβή τιμή και στην εκτίμηση 
μέσου όρου αριθμητικών δεδομένων. Ωστόσο, σε όλες τις περιοχές η Α ομάδα έχει 
υψηλότερο μέσο όρο, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τη συνολική της επίδοση στο τεστ 
χωρίς τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς (βλ. πίνακα 239). 
 



 
407 

Πίνακας 342: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης στις διάφορες περιοχές του Β΄ μέρους 
της συνέντευξης των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς για 
τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 

Περιοχή Αρ. 
ερωτ. 

Ομάδα N 
Μέσος  
όρος 

Τυπική  
απόκλιση 

t p 

Α 18 0,33 0,59 Εμβαδά (απέχουν έως 
και ±10%) 

2 
Β 56 0,11 0,31 

1,548 0,137 

Α 18 0,56 0,86 Εμβαδά (απέχουν έως 
και ±20%) 

2 
Β 56 0,25 0,44 

1,455 0,161 

Α 18 0,33 0,49 Μήκη (απέχουν έως και 
±10%) 

2 
Β 56 0,21 0,41 

1,017 0,312 

Α 18 1,06 0,87 Μήκη (απέχουν έως και 
±20%) 

2 
Β 56 0,68 0,77 

1,757 0,083 

Α 18 0,61 0,5 Όγκοι (απέχουν έως και 
±10%) 

2 
Β 56 0,14 0,35 

3,678 0,001 

Α 18 0,72 0,67 Όγκοι (απέχουν έως και 
±20%) 

2 
Β 56 0,21 0,41 

3,039 0,006 

Α 18 1,89 0,9 
Συγκρίσεις 3 

Β 56 1,73 0,94 
0,620 0,537 

Α 18 0,89 0,83 Πλήθος αντικειμένων 
(απέχουν έως και ±10%) 

3 
Β 56 0,57 0,71 

1,582 0,118 

Α 18 2,06 0,87 Πλήθος αντικειμένων 
(απέχουν έως και ±20%) 

3 
Β 56 1,36 1,07 

2,512 0,014 

Α 18 1,56 0,62 Μ.Ο. (απέχουν έως και 
±10%) 

2 
Β 56 0,91 0,86 

3,486 0,001 

Α 18 1,72 0,58 Μ.Ο. (απέχουν έως και 
±20%) 

2 
Β 56 1,23 0,89 

2,714 0,009 

 
Στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα εμφανίζονται τα ερωτήματα στα οποία υπερέχει η 

Α ή η Β ομάδα σε καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες (στο σύνολο των φοιτητών, στη 
θετική/τεχνολογική και στη θεωρητική κατεύθυνση) και όταν η διαφορά είναι στατιστικά 
σημαντική, το αντίστοιχο κελί είναι σκιασμένο.  
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Πίνακας 343: Υπεροχή των “ικανών” ή των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς στις διάφορες περιοχές του Β΄ μέρους της συνέντευξης για το σύνολο των 
φοιτητών80 
 

Περιοχή 
 ερωτημάτων Ερωτήματα  Απέχουν 

έως και Σύνολο 
Θετική 
Τεχνο-
λογική 

Θεωρητική 

±10% Α Β Α Μήκος ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου ±20% Α Β Α 

±10% Α Α Α 
Μήκος  

Μήκος κόλλας Α4 ±20% Α Β Α 
±10% Α  Β Α Εμβαδό ορθογωνίου 

παραλληλογράμμου ±20% Α Β Α 
±10% Α Β Α Εμβαδό  

Εμβαδό κόλλας Α4 ±20% Α Β Α 
±10% Α Β Α Όγκος κύβου 
±20% Α Β Α 
±10% Α Α = Όγκος  

Όγκος 
παραλληλεπιπέδου ±20% Α Α Α 

Σύγκριση εμβαδών 1  Β Β Β 
Σύγκριση εμβαδών 2  Α Α Β Σύγκριση εμβαδών  

και όγκων 
Σύγκριση όγκων  Α Α Α 

±10% Α Α Α Πλήθος κουκκίδων 1 
±20% Α Α Α 
±10% Α Β Α Πλήθος κουκκίδων 2 
±20% Α Α Α 
±10% Α Β Β 

Πλήθος  
αντικειμένων 

Αριθμός ονομάτων 
σελίδας τηλ. 
καταλόγου  ±20% Β Β Β 

±10% Α Α Α Μ.Ο. αριθμού 
πτήσεων ±20% Α Α Α 

±10% Α Β Α 
Μ.Ο. 

Μ.Ο. αριθμού 
επιβατών ±20% Α Α Α 

 
 

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι για το σύνολο των φοιτητών, η ομάδα Α 
υπερέχει της ομάδας Β με στατιστικά σημαντική διαφορά στις εξής περιοχές:  

• Εκτίμηση όγκου (κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου) 
• Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων  
• Εκτίμηση Μ.Ο. αριθμητικών δεδομένων. 
Στη θεωρητική κατεύθυνση η ομάδα Α υπερέχει της ομάδας Β με στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις ίδιες περιοχές, αλλά επιπλέον και στο εξής ερώτημα: 
• Εκτίμηση εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου. 

                                                
80 Με γκρι είναι σκιασμένα τα κελιά όπου η υπεροχή της Α ομάδας είναι στατιστικά σημαντική και με 
κόκκινο είναι σκιασμένα τα κελιά όπου η υπεροχή της Β ομάδας είναι στατιστικά σημαντική.  
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Για θετική/τεχνολογική κατεύθυνση οι ομάδες Α και Β δεν διαφέρουν με στατιστικά 
σημαντική διαφορά σε καμιά περιοχή. Το μόνο ερώτημα στο οποίο υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, υπέρ της Β ομάδας όμως, είναι: 

• Εκτίμηση του εμβαδού του ορθογωνίου παραλληλογράμμου (απέχουν έως και ±20% 
από την ακριβή τιμή). 

Ωστόσο, στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η ομάδα Α έχει υψηλότερο μέσο όρο από 
την ομάδα Β στις εξής περιοχές, στις οποίες η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων είναι 
στατιστικά σημαντική στο σύνολο των φοιτητών και στη θεωρητική κατεύθυνση: 

• Εκτίμηση μέσου όρου 
• Εκτίμηση όγκου ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου 
• Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων. 
Έτσι, οι παράγοντες που φαίνεται να σχετίζονται με την ικανότητα εκτίμησης και 

ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων είναι: α) η ικανότητα εκτίμησης όγκου 
β) η ικανότητα εκτίμησης πλήθους κουκκίδων και γ) η ικανότητα εκτίμησης μέσου όρου 
αριθμητικών δεδομένων. 

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο παράγοντα, την ικανότητα εκτίμησης όγκου, αποτελεί μια 
σύνθετη ικανότητα που προϋποθέτει την ικανότητα εκτίμησης μήκους, όπου, τουλάχιστον 
στη θεωρητική κατεύθυνση και στο σύνολο των φοιτητών, η ομάδα Α έχει υψηλότερο μέσο 
όρο. 

Όσον αφορά το δεύτερο παράγοντα, την ικανότητα εκτίμησης πλήθους κουκκίδων, 
προϋποθέτει τη διαμέριση σε υποπεριοχές, τον υπολογισμό του αριθμού των κουκκίδων κάθε 
υποπεριοχής και στη συνέχεια το άθροισμα του αριθμού των κουκκίδων όλων των 
υποπεριοχών. Επίσης, μπορούν, αφού διαμερίσουν σε υποπεριοχές, να βρουν μια υποπεριοχή 
που αποτελεί ένα μέσο όρο όλων των υποπεριοχών και να πολλαπλασιάσουν με τον αριθμό 
των υποπεριοχών. Πιθανόν λοιπόν ότι η ικανότητα αυτή σχετίζεται με την ικανότητα εύρεσης 
μέσου όρου πλήθους κουκκίδων. Όμως, η ικανότητα εκτίμησης μέσου όρου, αριθμητικών 
όμως δεδομένων, φαίνεται ότι σχετίζεται με την ικανότητα εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων.  

Ο τρίτος παράγοντας, η εκτίμηση του μέσου όρου αριθμητικών δεδομένων, φαίνεται 
ότι σχετίζεται με την ικανότητα εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών 
πράξεων. Αυτό είναι μάλλον λογικό, καθώς για την εκτίμηση του μέσου όρου αριθμητικών 
δεδομένων απαιτείται σύμφωνα με μία τουλάχιστον στρατηγική: α) προσεγγιστικός 
υπολογισμός του αθροίσματος των αριθμητικών δεδομένων και β) προσεγγιστικός 
υπολογισμός του πηλίκου του αθροίσματος των αριθμητικών δεδομένων διά το πλήθος των 
αριθμητικών δεδομένων. Είναι λοιπόν μια ικανότητα που σχετίζεται με την ικανότητα 
εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. Επίσης, σύμφωνα με 
άλλη στρατηγική, γίνεται εκτίμηση του μέσου όρου λαμβάνοντας υπόψη τις ακραίες τιμές και 
το πόσο αυτές μπορούν να μετακινήσουν το μέσο όρο καθώς και την κατεύθυνση 
μετακίνησης. Ουσιαστικά λοιπόν λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα των αριθμητικών 
δεδομένων πάνω σε μια αριθμογραμμή, κάτι που σχετίζεται εν μέρει και με την ικανότητα 
εκτίμησης πλήθους κουκκίδων.  

Παρακάτω γίνεται σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς ως προς τον αριθμό των ερωτημάτων του Β  ́ μέρους της 
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συνέντευξης στα οποία κατά την εκτίμηση απέχουν έως και ±10% ή έως ±20% από την 
ακριβή τιμή και για το σύνολο των φοιτητών, τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση και τη 
θεωρητική κατεύθυνση. 
 

Σύνολο φοιτητών 
 
Έτσι, στους παρακάτω πίνακες παρατηρούμε ότι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από την Α 

ομάδα απέχει έως και ±10% είτε έως και ±20% από την ακριβή τιμή σε 9-12 από τα 12 
ερωτήματα του Β΄ μέρος της συνέντευξης σε σχέση με τη Β ομάδα και η διαφορά είναι 
στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05.  

 
Πίνακας 344: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον αριθμό των ερωτημάτων του Β΄ μέρους της συνέντευξης στα οποία 
κατά την εκτίμηση απέχουν έως και ±10% από την ακριβή τιμή για το σύνολο των φοιτητών 
 

Συνολική επίδοση στο Β  ́μέρος 
συνέντευξης Fisher exact 

test 
p=0,008 

Απέχουν έως και 
±10% σε 0-8 
ερωτήματα 

Απέχουν έως και 
±10% σε 9-12 

ερωτήματα 

Σύνολο 

30 7 37 
Α 

81,1% 18,9% 100,0% 
67 2 69 Ο

μά
δα

 

Β 
97,1% 2,9% 100,0% 

97 9 106 
Σύνολο 

91,5% 8,5% 100,0% 
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Πίνακας 345: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον αριθμό των ερωτημάτων του Β΄ μέρους της συνέντευξης στα οποία 
κατά την εκτίμηση απέχουν έως και ±20% από την ακριβή τιμή για το σύνολο των φοιτητών 
 

Συνολική επίδοση στο Β  ́μέρος 
συνέντευξης Fisher exact 

test 
p=0,008 

Απέχουν έως και 
±20% σε 0-8 
ερωτήματα 

Απέχουν έως και 
±20% σε 9-12 

ερωτήματα 

Σύνολο 

18 19 37 
Α 

48,6% 51,4% 100,0% 
46 23 69 Ο

μά
δα

 

Β 
66,7% 33,3% 100,0% 

64 42 106 
Σύνολο 

60,4% 39,6% 100% 
 
Επίσης, στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι των δύο ομάδων της 

επίδοσής τους στο Β  ́μέρος της συνέντευξης, είτε απέχουν έως και ±10% είτε απέχουν έως 
και ±20% από την ακριβή τιμή διαφέρουν σημαντικά σύμφωνα με το t-test σε επίπεδο 
σημαντικότητας μικρότερο από 0,001.  
 
Πίνακας 346: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης στο Β΄ μέρος της συνέντευξης των 
“ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς για το σύνολο των 
φοιτητών 
 

Συνολική 
επίδοση στο Β΄ 

μέρος 
συνέντευξης 

(12 ερωτήματα) 

Ομάδα N 
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

t p  

Α 37 5,73 2,117 Απέχουν έως και 
±10% Β 69 4,14 1,950 

3,871 <0,001 

Α 37 7,95 2,297 Απέχουν έως και 
±20% Β 69 6,04 2,482 

3,859 <0,001 

 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση 
 
Στο Β΄ μέρος της συνέντευξης παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση των δύο 

ομάδων με κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±10% από την ακριβή τιμή σε 9-12 
ερωτήματα (βλ. πίνακα 347) ενώ με κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±20% από την 
ακριβή τιμή σε 9-12 ερωτήματα παρατηρούμε ότι η Β ομάδα έχει καλύτερη επίδοση, χωρίς 
όμως η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική (βλ. πίνακα 348).  
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Πίνακας 347: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον αριθμό των ερωτημάτων του Β΄ μέρους της συνέντευξης στα οποία 
κατά την εκτίμηση απέχουν έως και ±10% από την ακριβή τιμή για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Συνολική επίδοση στο Β  ́μέρος 
συνέντευξης Fisher exact 

test 
p=1 

Απέχουν έως και 
±10% σε 0-8 
ερωτήματα 

Απέχουν έως και 
±10% σε 9-12 

ερωτήματα 

Σύνολο 

16 3 19 
Α 

84,2% 15,8% 100,0% 
11 2 13 Ο

μά
δα

 

Β 
84,6% 15,4% 100,0% 

27 5 32 
Σύνολο 

84,4% 15,6% 100% 
 
 
Πίνακας 348: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον αριθμό των ερωτημάτων του Β΄ μέρους της συνέντευξης στα οποία 
κατά την εκτίμηση απέχουν έως και ±20% από την ακριβή τιμή για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Συνολική επίδοση στο Β  ́μέρος 
συνέντευξης Fisher exact 

test 
p=0,128 

Απέχουν έως και 
±20% σε 0-8 
ερωτήματα 

Απέχουν έως και 
±20% σε 9-12 

ερωτήματα 

Σύνολο 

9 10 19 
Α 

47,4% 52,6% 100,0% 
2 11 13 Ο

μά
δα

 

Β 
15,4% 84,6% 100,0% 

11 21 32 
Σύνολο 

34,4% 65,6% 100% 
 

Επίσης, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των μέσων όρων των 
δύο ομάδων της επίδοσής τους στο Β΄ μέρος της συνέντευξης, είτε απέχουν έως και ±10%, 
είτε απέχουν έως και ±20% από την ακριβή τιμή, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 349: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης στο Β΄ μέρος της συνέντευξης των 
“ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Συνολική 
επίδοση στο Β΄ 

μέρος 
συνέντευξης 

(12 ερωτήματα) 

Ομάδα N 
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Α 19 5,84 1,772 Απέχουν έως και 
±10% Β 13 6,15 1,676 

-0,499 0,621 

Α 19 7,89 2,025 Απέχουν έως και 
±20% Β 13 8,54 1,450 

-0,984 0,333 

 
Θεωρητική κατεύθυνση 
 
Στο Β  ́μέρος της συνέντευξης  με κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±10% από 

την ακριβή τιμή παρατηρούμε ότι η Α ομάδα διαφέρει με στατιστικά σημαντική διαφορά από 
τη Β, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι από τη Β ομάδα κανένας φοιτητής δεν επιτυγχάνει. 
Επιπλέον, με κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±20% από την ακριβή τιμή η Α ομάδα 
υπερέχει με στατιστικά σημαντική διαφορά.  
 
Πίνακας 350: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον αριθμό των ερωτημάτων του Β΄ μέρους της συνέντευξης στα οποία 
κατά την εκτίμηση απέχουν έως και ±10% από την ακριβή τιμή για τους φοιτητές της 
θεωρητικής κατεύθυνσης 
 

Συνολική επίδοση στο Β  ́μέρος 
συνέντευξης 

Fisher exact test 
p=0,003 Απέχουν έως και 

±10% σε 0-8 
ερωτήματα 

Απέχουν έως και 
±10% σε 9-12 

ερωτήματα 

Σύνολο 

14 4 18 
Α 

77,8% 22,2% 100,0% 
56 0 56 Ο

μά
δα

 

Β 
100,0% ,0% 100,0% 

70 4 74 
Σύνολο 

94,6% 5,4% 100,0% 
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Πίνακας 351: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς τον αριθμό των ερωτημάτων του Β΄ μέρους της συνέντευξης στα οποία 
κατά την εκτίμηση απέχουν έως και ±20% από την ακριβή τιμή για τους φοιτητές της 
θεωρητικής κατεύθυνσης 
 

Συνολική επίδοση στο Β  ́μέρος 
συνέντευξης 

x2=5,471 
p=0,019 Απέχουν έως και 

±20% σε 0-8 
ερωτήματα 

Απέχουν έως και 
±20% σε 9-12 

ερωτήματα 

Σύνολο 

9 9 18 
Α 

50,0% 50,0% 100,0% 
44 12 56 Ο

μά
δα

  

Β 
78,6% 21,4% 100,0% 

53 21 74 
Σύνολο 

71,6% 28,4% 100,0% 
 
 

Επίσης, όπως και στο σύνολο των φοιτητών, οι μέσοι όροι των δύο ομάδων της 
επίδοσης στο Β  ́ μέρος της συνέντευξης διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά σε 
επίπεδο σημαντικότητας <0,001. 
 
Πίνακας 352: Σύγκριση των μέσων όρων της επίδοσης στο Β΄ μέρος της συνέντευξης των 
“ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς για τους φοιτητές της 
θεωρητικής κατεύθυνσης 
 

Συνολική 
επίδοση στο Β΄ 

μέρος 
συνέντευξης 

(12 ερωτήματα) 

Ομάδα N 
Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

t p 

Α 18 5,61 2,477 Απέχουν έως και 
±10% Β 56 3,68 1,707 

3,721 <0,001 

Α 18 8,00 2,612 Απέχουν έως και 
±20% Β 56 5,46 2,312 

3,922 <0,001 
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11.2 Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς στα ερωτήματα των διάφορων 
περιοχών του Β΄ μέρους της συνέντευξης  
 

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τη σύγκριση των δύο ομάδων σε όλα τα ερωτήματα 
του Β  ́ μέρους της συνέντευξης. Παρουσιάζονται πρώτα οι περιοχές ερωτημάτων όπου η 
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων (τουλάχιστον για το σύνολο των φοιτητών και για 
τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης) είναι στατιστικά σημαντική σύμφωνα με την 
εφαρμογή του κριτηρίου x2.  
 
A) Εκτίμηση μέσου όρου 
 
1) Εκτίμηση μέσου όρου 1 
 
α) Απέχουν έως ±10% από την ακριβή τιμή 
 

Στο ερώτημα που αφορά στην εκτίμηση του μέσου όρου του αριθμού των πτήσεων, με 
κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±10% από το ακριβές αποτέλεσμα, παρατηρούμε 
ότι στο σύνολο των φοιτητών και στη θεωρητική κατεύθυνση η Α ομάδα υπερέχει και η 
διαφορά της από τη Β ομάδα είναι στατιστικά σημαντική. Στη θετική/τεχνολογική 
κατεύθυνση η Α ομάδα έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, αλλά η διαφορά από τη Β ομάδα 
δεν είναι στατιστικά σημαντική. Η Α ομάδα έχει γενικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο 
συγκεκριμένο ερώτημα, ενώ στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση και η Β ομάδα εμφανίζεται 
με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 353: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μέσου όρου 1 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% από 
την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέσος όρος αριθμού πτήσεων 
x2= 13,017 

p<0,001 
Απέχουν 

περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

Α 6 
16,2% 

31 
83,8% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 36 
52,2% 

33 
47,8% 

69 
100% 

Σύνολο 42 
39,62% 

64 
60,38% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 354: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μέσου όρου 1 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% από 
την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Μέσος όρος αριθμού πτήσεων 
Fisher exact 

test 
p=0,374 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

2 17 19 
Α 

10,5% 89,5% 100,0% 
3 10 13 Ο

μά
δα

 

Β 
23,1% 76,9% 100,0% 

5 27 32 
Σύνολο 

15,6% 84,4% 100,0% 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 355: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μέσου όρου 1 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% από 
την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Απέχουν έως ±20% από την ακριβή τιμή 
 

Τα ίδια συμπεράσματα συνάγουμε για το συγκεκριμένο ερώτημα που αφορά στην 
εκτίμηση του μέσου όρου του αριθμού των πτήσεων με κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως 
και ±20% από το ακριβές αποτέλεσμα. Βέβαια, τα ποσοστά επιτυχίας είναι υψηλότερα και 
για τις δύο ομάδες και μάλιστα στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση όλοι οι φοιτητές της Α 
ομάδας επιτυγχάνουν.  
 
 
 
 

Μέσος όρος αριθμού πτήσεων 
x2= 7,341 
p=0,007 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

Α 4 
22,2% 

14 
77,8% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 33 
58,93% 

23 
41,07% 

56 
(100%) 

Σύνολο 37 
50% 

37 
50% 

74 
(100%) 
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Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 356: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μέσου όρου 1 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% από 
την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση   
 
Πίνακας 357: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μέσου όρου 1 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% από 
την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Μέσος όρος αριθμού πτήσεων 

p=0,406 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

0 19 19 
Α 

0% 100,0% 100,0% 
1 12 13 Ο

μά
δα

 

Β 
7,7% 92,3% 100,0% 

1 31 32 
Σύνολο 

3,1% 96,9% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέσος όρος αριθμού πτήσεων 
x2= 8,881 
p=0,003 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

Α 2 
5,4% 

35 
94,6% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 21 
30,4% 

48 
69,6% 

69 
100% 

Σύνολο 23 
21,7% 

83 
78,3% 

106 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 358: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μέσου όρου 1 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% από 
την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Εκτίμηση μέσου όρου 2 
 
α) Απέχουν έως ±10% από την ακριβή τιμή 
 

Στο ερώτημα που αφορά στην εκτίμηση του μέσου όρου του αριθμού των επιβατών, με 
κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±10% από την ακριβή τιμή του μέσου όρου, 
παρατηρούμε ότι η Α ομάδα έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στο σύνολο των φοιτητών, 
και στη θεωρητική, αλλά μόνο στη θεωρητική κατεύθυνση η διαφορά από τη Β ομάδα είναι 
στατιστικά σημαντική. Αντίθετα, στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση βλέπουμε ότι 
υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας έχει η Β ομάδα, χωρίς όμως η διαφορά από την Α ομάδα να 
είναι στατιστικά σημαντική. 

 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 359: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μέσου όρου 2 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% από 
την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέσος όρος αριθμού πτήσεων 
x2= 3,947 
p=0,047 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

Α 2 
11,2% 

16  
88,89% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 20 
35,71% 

36 
64,29% 

56 
(100%) 

Σύνολο 4 
29,73% 

52 
70,27% 

74 
(100%) 

Μέσος όρος αριθμού 
επιβατών x2= 1,919 

p=0,166 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

Α 11 
29,7% 

26 
70,3% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 30 
43,5% 

39 
56,5% 

69 
100% 

Σύνολο 41 
38,68% 

65 
61,32% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 360: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μέσου όρου 2 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% από 
την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Μέσος όρος αριθμού επιβατών 

p=0,249 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

7 12 19 
Α 

36,8% 63,2% 100,0% 
2 11 13 Ο

μά
δα

 

Β 
15,4% 84,6% 100,0% 

9 23 32 
Σύνολο 

28,1% 71,9% 100,0% 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 361: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μέσου όρου 2 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% από 
την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Απέχουν έως ±20% από την ακριβή τιμή 
 

Για το ίδιο ερώτημα, με κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±20% από το 
ακριβές αποτέλεσμα, παρατηρούμε ότι στο σύνολο των φοιτητών, στη θεωρητική αλλά και 
στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση υπερέχει η Α ομάδα. Στο σύνολο των φοιτητών η 
διαφορά είναι στατιστικά σημαντική, ενώ και στη θεωρητική κατεύθυνση η διαφορά μεταξύ 
των δύο ομάδων απέχει λίγο από το να είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 
σημαντικότητας 0,05. 
 
 
 

Μέσος όρος αριθμού 
επιβατών x2= 4,282 

p=0,039 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

Α 4 
22,2% 

14 
77,8% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 34 
60,7% 

22 
39,3% 

56 
(100%) 

Σύνολο 38 
51,35% 

36 
48,65% 

74 
(100%) 
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Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 362: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μέσου όρου 2 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% από 
την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 363: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μέσου όρου 2 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% από 
την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Μέσος όρος αριθμού επιβατών 
Fisher exact 

test 
p=1 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

1 18 19 
Α 

5,3% 94,7% 100,0% 
1 12 13 Ο

μά
δα

 

Β 
7,7% 92,3% 100,0% 

2 30 32 
Σύνολο 

6,3% 93,8% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέσος όρος αριθμού 
επιβατών x2= 7,12 

p=0,008 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

Α 4 
10,8% 

33 
89,2% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 24 
34,8% 

45 
65,2% 

69 
100% 

Σύνολο 28 
26,42% 

78 
73,58% 

106 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 364: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μέσου όρου 2 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% από 
την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Συνολικά λοιπόν σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του μέσου όρου παρατηρούμε ότι αυτή 

σχετίζεται με την ικανότητα εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών 
πράξεων, γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι για την εκτίμηση του 
μέσου όρου αριθμητικών δεδομένων είναι απαραίτητος, στο πλαίσιο τουλάχιστον της 
συνήθους στρατηγικής, ο προσεγγιστικός υπολογισμός του αθροίσματος των αριθμητικών 
δεδομένων και στη συνέχεια ο προσεγγιστικός υπολογισμός του πηλίκου του αθροίσματος 
διά το πλήθος των αριθμητικών δεδομένων. Στην περίπτωση των φοιτητών της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης, η συσχέτιση αυτή δεν είναι εμφανής, καθώς και οι 
φοιτητές της Β ομάδας φαίνεται ότι έχουν την ικανότητα εκτίμησης του μέσου όρου 
αριθμητικών δεδομένων, η οποία πιθανόν σχετίζεται και με το μαθηματικό υπόβαθρο που 
διαθέτουν λόγω της εκπαίδευσης που έχουν λάβει και της επαφής τους με τα Μαθηματικά. 
Ωστόσο, και στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η ομάδα Α έχει υψηλότερο ποσοστό 
επιτυχίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέσος όρος αριθμού 
επιβατών x2= 3,56 

p=0,059 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

Α 3 
16,67% 

15 
83,33% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 23 
41,07% 

33 
58,93 

56 
(100%) 

Σύνολο 26 
35,14% 

48 
64,86% 

74 
(100%) 
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Β) Εκτίμηση πλήθους αντικειμένων  
 
1) Πλήθος κουκκίδων 1 
 
α) Απέχουν έως ±10% από την ακριβή τιμή 
 

Στο πρώτο ερώτημα εκτίμησης πλήθους κουκκίδων, με κριτήριο επιτυχίας την 
απόσταση έως και ±10% από τον ακριβή αριθμό των κουκκίδων, παρατηρούμε ότι στο 
σύνολο των φοιτητών, στη θετική/τεχνολογική και στη θεωρητική κατεύθυνση η Α ομάδα 
εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι στατιστικά 
σημαντική στο σύνολο των φοιτητών και στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, ενώ στη 
θεωρητική διαπιστώνουμε ότι η Α ομάδα έχει χαμηλό ποσοστό επιτυχίας.  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 365: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους κουκκίδων 1 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±10% από την ακριβή τιμή)  για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 366: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους κουκκίδων 1 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πλήθος κουκκίδων 1 
x2= 8,132 
p=0,004 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

Α 25 
67,6% 

12 
32,4% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 62 
89,9% 

7 
10,1% 

69 
100% 

Σύνολο 87 
82,08% 

19 
17,92% 

106 
100% 

Πλήθος κουκκίδων 1 Fisher exact 
test 

p=0,024 
Απέχουν 

περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

Α 10 
52,6% 

9 
47,4% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 12 
92,3% 

1 
7,7% 

13 
100% 

Σύνολο 22 
68,75% 

10 
31,25% 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 367: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους κουκκίδων 1 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Απέχουν έως ±20% από την ακριβή τιμή 

 
Με κριτήριο την απόσταση έως και ±20% από τον ακριβή αριθμό των κουκκίδων, 

παρατηρούμε υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας για τις δύο ομάδες σε σχέση με την 
προηγούμενη περίπτωση (πίνακες 366, 367, 368 ) με την Α ομάδα να εμφανίζεται και πάλι 
καλύτερη, ενώ η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων είναι στατιστικά σημαντική στο σύνολο 
των φοιτητών και στη θεωρητική κατεύθυνση.  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 368: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους κουκκίδων 1 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±20% από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πλήθος κουκκίδων 1 Fisher exact 
test 

p=0,679 
Απέχουν 

περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

Α 15 
83,33% 

3 
16,67% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 50 
89,3% 

6 
10,7% 

56 
(100%) 

Σύνολο 65 
87,84% 

9 
12,16% 

74 
100% 

Πλήθος κουκκίδων 1 
x2= 10,077 

p=0,002 
Απέχουν 

περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

Α 9 
24,3% 

28 
75,7% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 39 
56,5% 

30 
43,5% 

69 
100% 

Σύνολο 48 
45,28% 

58 
54,72% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση   
 
Πίνακας 369: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους κουκκίδων 1 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Πλήθος κουκκίδων 1 

p=0,699 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

5 14 19 
Α 

26,3% 73,7% 100,0% 
5 8 13 Ο

μά
δα

 

Β 
38,5% 61,5% 100,0% 

10 22 32 
Σύνολο 

31,3% 68,8% 100,0% 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 370: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους κουκκίδων 1 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Πλήθος κουκκίδων 2 
 
α) Απέχουν έως ±10% από την ακριβή τιμή 
 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα εκτίμησης του πλήθους κουκκίδων με κριτήριο 
επιτυχίας την απόσταση ±10% από τον ακριβή αριθμό κουκκίδων, παρατηρούμε ότι και πάλι 
υπερέχει η Α ομάδα στο σύνολο και στη θεωρητική κατεύθυνση με στατιστικά σημαντική 
διαφορά, ενώ στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η Β ομάδα έχει λίγο μεγαλύτερο ποσοστό 
επιτυχίας.  

 
 

Πλήθος κουκκίδων 1 
x2= 2,079 
p=0,004 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

Α 4 
22,2% 

14 
77,8% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 34 
60,7% 

22 
39,3% 

56 
(100%) 

Σύνολο 38 
51,35% 

36 
48,65% 

74 
100% 
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Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 371: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους κουκκίδων 2 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±10% από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 372: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους κουκκίδων 2 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Πλήθος κουκκίδων 2 
Fisher exact 

test 
p=1 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

12 7 19 
Α 

63,2% 36,8% 100,0% 
8 5 13 Ο

μά
δα

 

Β 
61,5% 38,5% 100,0% 

20 12 32 
Σύνολο 

62,5% 37,5% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πλήθος κουκκίδων 2 
x2= 4,97 
p=0,026 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

Α 22 
59,5% 

15 
40,5% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 55 
79,7% 

14 
20,3% 

69 
100% 

Σύνολο 77 
72,64% 

29 
27,36% 

106 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 373: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους κουκκίδων 2 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Απέχουν έως ±20% από την ακριβή τιμή 
 

Για το ίδιο ερώτημα με κριτήριο την απόσταση έως και ±20% από τον ακριβή αριθμό 
κουκκίδων παρατηρούμε και πάλι ότι η Α ομάδα υπερέχει με στατιστικά σημαντική διαφορά 
από τη Β στο σύνολο των φοιτητών και στη θεωρητική κατεύθυνση, ενώ στη 
θετική/τεχνολογική η Α ομάδα υπερέχει χωρίς όμως η διαφορά να είναι στατιστικά 
σημαντική.  

 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 374: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους κουκκίδων 2 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±20% από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πλήθος κουκκίδων 2 Fisher exact 
test 

p=0,022 
Απέχουν 

περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

Α 10 
55,6% 

8 
44,4% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 47 
83,9% 

9 
16,1% 

56 
(100%) 

Σύνολο 57 
77,03% 

17 
22,97% 

74 
(100%) 

Πλήθος κουκκίδων 2 
x2= 5,549 
p=0,018 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

Α 11 
29,7% 

26 
70,3% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 37 
53,6% 

32 
46,4% 

69 
100% 

Σύνολο 48 
45,28% 

58 
54,72% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση   
 

Πίνακας 375: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους κουκκίδων 2 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Πλήθος κουκκίδων 2 
x2=0,277 
p=0,578 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

7 12 19 
Α 

36,8% 63,2% 100,0% 
6 7 13 

Ομάδα 
Β 

46,2% 53,8% 100,0% 
13 19 32 

Σύνολο 
40,6% 59,4% 100,0% 

 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 376: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους κουκκίδων 2 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Ονόματα σελίδας τηλεφωνικού καταλόγου 
 
α) Απέχουν έως ±10% από την ακριβή τιμή 
 

Στην εκτίμηση του πλήθους ονομάτων μιας σελίδας τηλεφωνικού καταλόγου με 
κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±10% από τον ακριβή αριθμό ονομάτων, 
παρατηρούμε ότι στο σύνολο των φοιτητών η Α ομάδα έχει λίγο μεγαλύτερο ποσοστό 
επιτυχίας, ενώ στη θετική/τεχνολογική και στη θεωρητική η Β ομάδα εμφανίζεται λίγο 
καλύτερη. Σε καμιά όμως περίπτωση η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. 
 

Πλήθος κουκκίδων 2 
x2= 6 

p=0,014 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

Α 4 
22,2% 

14 
77,8% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 31 
55,36% 

25 
44,64 

56 
(100%) 

Σύνολο 35 
47,3% 

39 
52,7% 

74 
(100%) 
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Σύνολο φοιτητών 
 

Πίνακας 377: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους ονομάτων σελίδας τηλεφωνικού καταλόγου 
(απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 

Ονόματα σελίδας 
τηλεφωνικού καταλόγου 

x2=0,035 
p=0,852 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
±10% 

Σύνολο 

24 13 37 
Α 

64,9% 35,1% 100,0% 
46 23 69 Ο

μά
δα

 

Β 
66,7% 33,3% 100,0% 

70 36 106 
Σύνολο 

66,0% 34,0% 100,0% 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 378: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους ονομάτων σελίδας τηλεφωνικού καταλόγου 
(απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Ονόματα σελίδας 
τηλεφωνικού καταλόγου 

x2=0,051 
p=0,821 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
±10% 

Σύνολο 

11 8 19 
Α 

57,9% 42,1% 100,0% 
7 6 13 Ο

μά
δα

 

Β 
53,8% 46,2% 100,0% 

18 14 32 
Σύνολο 

56,3% 43,8% 100,0% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 379: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους ονομάτων σελίδας τηλεφωνικού καταλόγου 
(απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής 
κατεύθυνσης 
 

Ονόματα σελίδας 
τηλεφωνικού καταλόγου 

x2=0,043 
p=0,835 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
±10% 

Σύνολο 

13 5 18 
Α 

72,2% 27,8% 100,0% 
39 17 56 Ο

μά
δα

 

Β 
69,6% 30,4% 100,0% 

52 22 74 
Σύνολο 

70,3% 29,7% 100,0% 
 
 
β) Απέχουν έως ±20% από την ακριβή τιμή 
 

Όμοια για το ίδιο ερώτημα, με κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±20% από τον 
ακριβή αριθμό ονομάτων, διαπιστώνουμε ότι η Β ομάδα υπερέχει στο σύνολο των φοιτητών, 
στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, ενώ περίπου ίδια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των δύο 
ομάδων στη θεωρητική κατεύθυνση. Πουθενά ωστόσο δεν παρατηρούνται στατιστικά 
σημαντικές διαφορές. 
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Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 380: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους ονομάτων σελίδας τηλεφωνικού καταλόγου 
(απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 

Ονόματα σελίδας 
τηλεφωνικού καταλόγου 

x2=0,134 
p=0,714 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
±20% 

Σύνολο 

18 19 37 
Α 

48,6% 51,4% 100,0% 
31 38 69 Ο

μά
δα

 

Β 
44,9% 55,1% 100,0% 

49 57 106 
Σύνολο 

46,2% 53,8% 100,0% 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 381: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους ονομάτων σελίδας τηλεφωνικού καταλόγου 
(απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Ονόματα σελίδας 
τηλεφωνικού καταλόγου 

x2=0,882 
p=0,348 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
±20% 

Σύνολο 

9 10 19 
Α 

47,4% 52,6% 100,0% 
4 9 13 Ο

μά
δα

 

Β 
30,8% 69,2% 100,0% 

13 19 32 
Σύνολο 

40,6% 59,4% 100,0% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 382: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση πλήθους ονομάτων σελίδας τηλεφωνικού καταλόγου 
(απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής  
κατεύθυνσης 
 

Ονόματα σελίδας 
τηλεφωνικού καταλόγου 

x2=0,017 
p=0,895 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

9 9 18 
Α 

50,0% 50,0% 100,0% 
27 29 56 Ο

μά
δα

 

Β 
48,2% 51,8% 100,0% 

36 38 74 
Σύνολο 

48,6% 51,4% 100,0% 

 
Συνολικά επομένως στην εκτίμηση πλήθους κουκκίδων παρατηρούμε μια στατιστικά 

σημαντική υπεροχή της Α ομάδας για το σύνολο των φοιτητών και για τη θεωρητική 
κατεύθυνση, ενώ σε ότι αφορά την εκτίμηση πλήθους ονομάτων μιας σελίδας τηλεφωνικού 
καταλόγου δεν παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτό ίσως οφείλεται στο 
γεγονός ότι για την εκτίμηση του πλήθους ονομάτων μιας σελίδας τηλεφωνικού καταλόγου 
είναι δυνατή η εκτίμηση των ονομάτων της μιας από της 4 στήλες που υπάρχουν, κάτι που 
πιθανόν είναι εμφανές σε όλους τους φοιτητές. Μάλλον λοιπόν, δεν είναι απαραίτητη η 
εύρεση μέσης περιοχής. Είναι πολύ πιθανό η διαφοροποίηση που παρατηρείται στην 
εκτίμηση πλήθους κουκκίδων μεταξύ των δύο ομάδων να οφείλεται στη συσχέτιση που 
υπάρχει με την εκτίμηση του μέσου όρου (βλ. παράρτημα Β, πίνακες 450, 451, 452).  
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Γ) Εκτίμηση όγκων 
 
1) Όγκος κύβου 
 
α) Απέχουν έως ±10% από την ακριβή τιμή 
 

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του όγκου του κύβου, με κριτήριο την απόσταση έως και 
±10% από την ακριβή τιμή του όγκου, παρατηρούμε ότι στο σύνολο των φοιτητών και στη 
θεωρητική κατεύθυνση υπερέχει η Α ομάδα με στατιστικά σημαντική διαφορά, ενώ στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση Β ομάδα έχει λίγο μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 383: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση όγκου κύβου (απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% από 
την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 384: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση όγκου κύβου (απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% από 
την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Όγκος κύβου 
x2=0,13 
p=0,719 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

10 9 19 
Α 

52,6% 47,4% 100,0% 
6 7 13 Ο

μά
δα

 

Β 
46,2% 53,8% 100,0% 

16 16 32 
Σύνολο 

50,0% 50,0% 100,0% 
 
 
 

Όγκος κύβου 
x2= 11,372 

p<0,001 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

Α 17 
45,9% 

20 
54,1% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 54 
78,3% 

15 
21,7% 

69 
100% 

Σύνολο 71 
66,98% 

35 
33,02% 

106 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 385: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση όγκου κύβου (απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% από 
την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Απέχουν έως ±20% από την ακριβή τιμή 
 

Με κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±20% από τον ακριβή όγκο του κύβου 
παρατηρούμε όμοια εικόνα με την προηγούμενη (βλ. πίνακες 383, 384, 385), με μια μικρή 
αύξηση του ποσοστού της Β ομάδας στο σύνολο και στη θεωρητική κατεύθυνση.  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 386: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση όγκου κύβου (απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% από 
την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όγκος κύβου 

0,001 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

Α 7 
38,9% 

11 
61,1% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 48 
85,7% 

8 
14,3% 

56 
(100%) 

Σύνολο 55 
73,32% 

19 
26,68% 

74 
100% 

Όγκος κύβου 
x2= 7,283 
p=0,007 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

Α 17 
45,9% 

20 
54,1% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 50 
72,5% 

19 
27,5% 

69 
100% 

Σύνολο 67 
63,21% 

39 
36,79% 

106 
100% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 387: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση όγκου κύβου (απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% από 
την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Όγκος κύβου 
x2=0,13 
p=0,719 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

10 9 19 
Α 

52,6% 47,4% 100,0% 
6 7 13 Ο

μά
δα

 

Β 
46,2% 53,8% 100,0% 

16 16 32 
Σύνολο 

50,0% 50,0% 100,0% 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 388: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση όγκου κύβου (απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% από 
την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Όγκος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου 
 
α) Απέχουν έως ±10% από την ακριβή τιμή 
 

Όσον αφορά την εκτίμηση του όγκου του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με κριτήριο 
επιτυχίας την απόσταση έως και ±10% από τον ακριβή όγκο, παρατηρούμε ότι υπερέχει 
ελαφρά η Α ομάδα στο σύνολο και στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση. Ωστόσο, τα 
ποσοστά επιτυχίας είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Ενδεικτικό είναι ότι στη θεωρητική κατεύθυνση 
κανένας δεν επιτυγχάνει. Αυτό πιθανόν οφείλεται στο ότι η εκτίμηση του όγκου του  
ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου εμπεριέχει μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με την εκτίμηση 
του όγκου του κύβου καθώς: α) ο κύβος είναι σχηματισμένος σε χαρτί και ταιριάζει με την 

Όγκος κύβου 
x2= 10,014 

p=0,002 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και 20% 

Σύνολο 

Α 7 
38,9% 

11 
61,1% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 44 
78,6% 

12 
21,4% 

56 
(100%) 

Σύνολο 51 
68,92% 

23 
31,08% 

74 
100% 
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εμπειρία που έχουν οι φοιτητές για τον υπολογισμό του όγκου από το σχολείο και β) 
ουσιαστικά στην περίπτωση του κύβου καλούνται να εκτιμήσουν μία διάσταση και να 
κάνουν στη συνέχεια τον υπολογισμό, ενώ στην περίπτωση του ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου καλούνται να εκτιμήσουν τρεις διαστάσεις και στη συνέχεια να 
υπολογίσουν τον όγκο προσεγγιστικά. 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 389: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση όγκου ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±10% από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 

Όγκος ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου Fisher exact 

test 
p=0,278 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

35 2 37 
Α 

94,6% 5,4% 100,0% 
68 1 69 Ο

μά
δα

 

Β 
98,6% 1,4% 100,0% 

103 3 106 
Σύνολο 

97,2% 2,8% 100,0% 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 390: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση όγκου ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
 

Όγκος ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου Fisher exact 

test 
p=1 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

17 2 19 
Α 

89,5% 10,5% 100,0% 
12 1 13 Ο

μά
δα

 

Β 
92,3% 7,7% 100,0% 

29 3 32 
Σύνολο 

90,6% 9,4% 100,0% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 391: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση όγκου ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής  
κατεύθυνσης 
 

Όγκος ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου 

 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

18 0 18 
Α 

100,0% 0% 100,0% 
56 0 56 Ο

μά
δα

 

Β 
100,0% 0% 100,0% 

74 0 74 
Σύνολο 

100,0% 0% 100,0% 
 
 
β) Απέχουν έως ±20% από την ακριβή τιμή 
 

Με κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±20% από τον ακριβή όγκο του 
ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου παρατηρούμε ότι η Α ομάδα έχει καλύτερα ποσοστά 
επιτυχίας σε σχέση με την απόσταση έως και ±10%, ενώ η Β ομάδα δεν διαφοροποιείται. 
Έτσι, η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στο σύνολο των φοιτητών είναι στατιστικά 
σημαντική, ενώ στη θετική/τεχνολογική και στη θεωρητική κατεύθυνση η ομάδα Α έχει 
υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας, χωρίς όμως η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική (στη 
θεωρητική κατεύθυνση απέχει λίγο από το να είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 
σημαντικότητας 0,05). 
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Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 392: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση όγκου ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±20% από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 393: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση όγκου ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
 

Όγκος ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου Fisher exact 

test 
p=0,625 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

15 4 19 
Α 

78,9% 21,1% 100,0% 
12 1 13 Ο

μά
δα

 

Β 
92,3% 7,7% 100,0% 

27 5 32 
Σύνολο 

84,4% 15,6% 100,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όγκος ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου Fisher exact 

test 
p=0,007 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως  
και ±20% 

Σύνολο 

Α 31 
83,8% 

6 
16,2% 

37 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 68 
98,6% 

1 
1,4% 

69 
100% 

Σύνολο 99 
93,4% 

7 
6,6% 

106 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 394: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση όγκου ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής 
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Συνολικά λοιπόν στην εκτίμηση όγκων, η Α ομάδα εμφανίζεται καλύτερη, με χαμηλά 

ωστόσο ποσοστά στην εκτίμηση του όγκου του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όγκος ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου Fisher exact 

test 
p=0,057 

Απέχουν 
περισσότερο 
από  ±20% 

Απέχουν έως  
και ±20% 

Σύνολο 

Α 16 
88,9% 

2 
11,1% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 56 
100% 0 56 

(100%) 

Σύνολο 72 
97,3% 

2 
2,7% 

74 
100% 
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Δ) Εκτίμηση μήκους 
 
1) Μήκος 1 (ορθογωνίου παραλληλογράμμου) 
 
α) Απέχουν έως ±10% από την ακριβή τιμή 
 

Όσον αφορά στην εκτίμηση μήκους ορθογωνίου παραλληλογράμμου δεν παρατηρείται 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ως προς την εκτίμηση έως και ±10% 
από την ακριβή τιμή για το σύνολο των φοιτητών. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι για τη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση μεγαλύτερο ποσοστό από τη Β ομάδα απέχει έως και ±10% 
ενώ για τη θεωρητική κατεύθυνση μεγαλύτερο ποσοστό από την Α ομάδα απέχει έως και 
±10% από την ακριβή τιμή του μήκους. Στη θεωρητική, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Α ομάδα 
έχει μάλλον καλύτερο μαθηματικό υπόβαθρο, οπότε και σ’ αυτή την περίπτωση έχει 
μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, ενώ στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση το αποτέλεσμα 
αποτελεί ένδειξη αφενός ότι και οι φοιτητές της Β ομάδας έχουν καλό μαθηματικό υπόβαθρο 
και αφετέρου ότι η εκτίμηση μήκους μάλλον δεν σχετίζεται με την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων των πράξεων.  

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι τα ποσοστά επιτυχίας και για τις δύο ομάδες είναι πολύ 
χαμηλά.  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 395: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μήκους ορθογωνίου παραλληλογράμμου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±10% από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 

Μήκος ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου  Fisher exact 

test 
p=0,765 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

32 5 37 
Α 

86,5% 13,5% 100,0% 
61 8 69 Ο

μά
δα

 

Β 
88,4% 11,6% 100,0% 

93 13 106 
Σύνολο 

87,7% 12,3% 100,0% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 396: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μήκους ορθογωνίου παραλληλογράμμου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
 

Μήκος ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου Fisher exact 

test 
p=0,219 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

16 3 19 
Α 

84,2% 15,8% 100,0% 
8 5 13 Ο

μά
δα

 

Β 
61,5% 38,5% 100,0% 

24 8 32 
Σύνολο 

75,0% 25,0% 100,0% 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 397: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μήκους ορθογωνίου παραλληλογράμμου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής  
κατεύθυνσης 
 

Μήκος ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου 

p=0,59 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

16 2 18 
Α 

88,9% 11,1% 100,0% 
53 3 56 Ο

μά
δα

 

Β 
94,6% 5,4% 100,0% 

69 5 74 
Σύνολο 

93,2% 6,8% 100,0% 
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β) Απέχουν έως ±20% από την ακριβή τιμή 
 

Τα ίδια συμπεράσματα συνάγουμε και για την εκτίμηση μήκους του ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου με κριτήριο το αν απέχουν έως και ±20%. Ωστόσο, τα ποσοστά επιτυχίας 
και για τις δύο ομάδες είναι υψηλότερα. 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 398: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μήκους ορθογωνίου παραλληλογράμμου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±20% από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 

Μήκος ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου 

x2=1,56 
p=0,212 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

12 25 37 
Α 

32,4% 67,6% 100,0% 
31 38 69 Ο

μά
δα

 

Β 
44,9% 55,1% 100,0% 

43 63 106 
Σύνολο 

40,6% 59,4% 100,0% 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 399: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μήκους ορθογωνίου παραλληλογράμμου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
 

Μήκος ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου Fisher exact 

test 
p=0,361 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

5 14 19 
Α 

26,3% 73,7% 100,0% 
1 12 13 Ο

μά
δα

 

Β 
7,7% 92,3% 100,0% 

6 26 32 
Σύνολο 

18,8% 81,3% 100,0% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 400: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μήκους ορθογωνίου παραλληλογράμμου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής  
κατεύθυνσης 
 

Μήκος ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου 

x2=0,175 
p=0,278 Απέχουν 

περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

7 11 18 
Α 

38,9% 61,1% 100,0% 
30 26 56 Ο

μά
δα

 

Β 
53,6% 46,4% 100,0% 

37 37 74 
Σύνολο 

50,0% 50,0% 100,0% 
 
 
2) Μήκος 2 (σελίδας Α4) 
 
α) Απέχουν έως ±10% από την ακριβή τιμή 
 

Στην εκτίμηση του μήκους μιας σελίδας Α4 παρατηρούμε ότι η Α ομάδα εμφανίζει 
υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας, με κριτήριο την απόσταση έως και ±10% από το ακριβές 
μήκος, για το σύνολο των φοιτητών, για τη θετική/τεχνολογική και για τη θεωρητική 
κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική. 
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Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 401: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μήκους σελίδας Α4 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% 
από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 

Μήκος σελίδας Α4 
x2=1,63 
p=0,202 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

26 11 37 
Α 

70,3% 29,7% 100,0% 
56 13 69 Ο

μά
δα

 

Β 
81,2% 18,8% 100,0% 

82 24 106 
Σύνολο 

77,4% 22,6% 100,0% 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 402: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μήκους σελίδας Α4 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% 
από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Μήκος σελίδας Α4 
Fisher exact 

test 
p=1 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

12 7 19 
Α 

63,2% 36,8% 100,0% 
9 4 13 Ο

μά
δα

 

Β 
69,2% 30,8% 100,0% 

21 11 32 
Σύνολο 

65,6% 34,4% 100,0% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 403: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μήκους σελίδας Α4 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±10% 
από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Απέχουν έως ±20% από την ακριβή τιμή 
 

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του μήκους μιας σελίδας Α4, με κριτήριο επιτυχίας την 
απόσταση έως και ±20% από το ακριβές μήκος, παρατηρούμε ότι στο σύνολο των φοιτητών 
και στη θεωρητική κατεύθυνση υπερέχει η Α ομάδα ενώ στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση 
υπερέχει η Β, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην εκτίμηση του μήκους του ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου (βλ. πίνακες 398, 399, 400). Ωστόσο, δεν παρατηρούνται στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. 
 
Σύνολο φοιτητών 

 
Πίνακας 404: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μήκους σελίδας Α4 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% 
από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 

Μήκος σελίδας Α4 
x2=2,687 
p=0,13 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

21 16 37 
Α 

56,8% 43,2% 100,0% 
50 19 69 Ο

μά
δα

 

Β 
72,5% 27,5% 100,0% 

71 35 106 
Σύνολο 

67,0% 33,0% 100,0% 
 
 
 
 

Μήκος σελίδας Α4 Fisher exact 
test 

p=0,722 
Απέχουν 

περισσότερο 
από±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

Α 14 
77,8% 

4 
22,2% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 47 
83,9% 

9 
16,1% 

56 
(100%) 

Σύνολο 61 
82,43% 

13 
17,57% 

74 
(100%) 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 405: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μήκους σελίδας Α4 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% 
από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Μήκος σελίδας Α4 
x2=0,427 
p=0,513 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

11 8 19 
Α 

57,9% 42,1% 100,0% 
6 7 13 Ο

μά
δα

 

Β 
46,2% 53,8% 100,0% 

17 15 32 Σύνολο 
53,1% 46,9% 100,0% 

 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 406: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση μήκους σελίδας Α4 (απέχουν περισσότερο ή έως και ±20% 
από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μήκος σελίδας Α4  
Fisher 

exact test 
p=0,071 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Μήκος 
σελίδας 

Α4  

Α 10 
55,6% 

8 
44,4% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 44 
78,6% 

12 
21,4% 

56 
(100%) 

Σύνολο 54 
72,97% 

20 
27,03% 

74 
100% 
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Ε) Εκτίμηση εμβαδού 
 
1) Εμβαδό ορθογωνίου 
 
α) Απέχουν έως ±10% από την ακριβή τιμή 
 

Όσον αφορά στην εκτίμηση του εμβαδού του ορθογωνίου παραλληλογράμμου, με 
κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±10% από το ακριβές εμβαδό, παρατηρούμε ότι 
στο σύνολο των φοιτητών και στη θεωρητική κατεύθυνση υπερέχει η Α ομάδα, ενώ στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση υπερέχει η Β ομάδα, κάτι που έρχεται σε συμφωνία με τις 
προηγούμενες παρατηρήσεις μας για την εκτίμηση μήκους. Αυτή η συμφωνία είναι μάλλον 
αναμενόμενη, καθώς η εκτίμηση εμβαδού πιθανόν προϋποθέτει κατά κάποιο τρόπο την 
ικανότητα εκτίμησης του μήκους. Ωστόσο, μόνο στη θεωρητική κατεύθυνση παρατηρείται 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Εξάλλου, άξιο παρατήρησης είναι 
ότι στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση κανένας από την Α ομάδα δεν επιτυγχάνει, ενώ 
αντίστοιχα στη θεωρητική κατεύθυνση κανένας από τη Β ομάδα δεν επιτυγχάνει. Τα ποσοστά 
επιτυχίας και για τις δύο κατευθύνσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλά και ίσως τελικά στο μόνο 
συμπέρασμα που μπορούμε να οδηγηθούμε είναι ότι η ικανότητα εκτίμησης εμβαδού 
σχετίζεται εν μέρει με το μαθηματικό υπόβαθρο και όχι με την ικανότητα εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. 
 
Σύνολο φοιτητών 

 
Πίνακας 407: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±10% από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 

Εμβαδό ορθογωνίου 
Fisher exact 

test 
p=0,235 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

33 4 37 
Α 

89,2% 10,8% 100,0% 
66 3 69 Ο

μά
δα

 

Β 
95,7% 4,3% 100,0% 

99 7 106 
Σύνολο 

93,4% 6,6% 100,0% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 408: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 409: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής 
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Απέχουν έως ±20% από την ακριβή τιμή 
 

Παρόμοια συμπεράσματα συνάγουμε και για την εκτίμηση εμβαδού ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέδου με κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±20% από την ακριβή τιμή. 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων είναι στατιστικά 
σημαντική υπέρ της Β ομάδας, ενώ στο σύνολο των φοιτητών και στη θεωρητική υπερέχει η 
ομάδα Α. Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο ερώτημα υπερέχει με στατιστικά σημαντική 
διαφορά η Β ομάδα στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  
 

Εμβαδό ορθογωνίου 
Fisher exact 

test 
p=0,058 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν 
έως και  
±10% 

Σύνολο 

Α 18 
100% 

0 
0% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 10 
76,9% 

3 
23,1% 

13 
100% 

Σύνολο 29 
90,62% 

3 
9,38% 

3 
9,38% 

Εμβαδό ορθογωνίου 
Fisher exact 

test 
p=0,003 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν 
έως και  
±10% 

Σύνολο 

Α 14 
77,8% 

4 
22,2% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 56 
100% 

0 
0% 

56 
(100%) 

Σύνολο 70 
94,59% 

4 
5,41% 

74 
100% 
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Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 410: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±20% από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 

Εμβαδό ορθογωνίου 
x2=0,117 
p=0,232 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

29 8 37 
Α 

78,4% 21,6% 100,0% 
56 13 69 Ο

μά
δα

 

Β 
81,2% 18,8% 100,0% 

85 21 106 
Σύνολο 

80,2% 19,8% 100,0% 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 411: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εμβαδό ορθογωνίου 
Fisher exact 

test 
p=0,029 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν 
έως και  
±20% 

Σύνολο 

Α 16 
84,21% 

3 
15,79% 

19 
100% 

Ο
μά

δα
 

Β 6 
46,2% 

7 
53,8% 

13 
100% 

Σύνολο 22 
68,75% 

10 
31,25% 

32 
100% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 412: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση εμβαδού ορθογωνίου παραλληλογράμμου (απέχουν 
περισσότερο ή έως και ±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής 
κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Εμβαδό Α4 
 
α) Απέχουν έως ±10% από την ακριβή τιμή 
 

Στην εκτίμηση του εμβαδού μιας κόλλας Α4 με κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως 
και ±10% παρατηρούμε ότι οι δύο ομάδες στο σύνολο των φοιτητών, στη θεωρητική και στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση συγκεντρώνουν περίπου τα ίδια ποσοστά επιτυχίας (στο 
σύνολο και στη θεωρητική κατεύθυνση υπερέχει πάλι ελαφρά η Α ομάδα, ενώ στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση υπερέχει η Β ομάδα).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εμβαδό ορθογωνίου  

0,122 Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν 
έως και  
±20% 

Σύνολο 

Α 13 
72,2% 

5 
27,8% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 50 
89,3% 

6 
10,7% 

56 
(100%) 

Σύνολο 63 
85,14% 

11 
14,86% 

74 
100% 
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Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 413: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση εμβαδού σελίδας Α4 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±10% από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 

Εμβαδό Α4 
x2=0,2 

p=0,655 
Απέχουν 

περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

31 6 37 
Α 

83,8% 16,2% 100,0% 
60 9 69 Ο

μά
δα

 

Β 
87,0% 13,0% 100,0% 

91 15 106 
Σύνολο 

85,8% 14,2% 100,0% 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 414: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση εμβαδού σελίδας Α4 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Εμβαδό Α4 
Fisher exact 

test 
p=1 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

15 4 19 
Α 

78,9% 21,1% 100,0% 
10 3 13 Ο

μά
δα

 

Β 
76,9% 23,1% 100,0% 

25 7 32 
Σύνολο 

78,1% 21,9% 100,0% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 415: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση εμβαδού σελίδας Α4 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±10% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 

Εμβαδό Α4 
Fisher exact 

test 
p=1 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±10% 

Απέχουν έως 
και ±10% 

Σύνολο 

16 2 18 
Α 

88,9% 11,1% 100,0% 
50 6 56 Ο

μά
δα

 

Β 
89,3% 10,7% 100,0% 

66 8 74 
Σύνολο 

89,2% 10,8% 100,0% 
 
 
β) Απέχουν έως ±20% από την ακριβή τιμή 
 

Με κριτήριο επιτυχίας την απόσταση έως και ±20% από την ακριβή τιμή του εμβαδού 
της κόλλας Α4 παρατηρούμε πάλι ότι στο σύνολο των φοιτητών και στη θεωρητική 
κατεύθυνση υπερέχει η Α ομάδα, ενώ στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση υπερέχει η Β 
ομάδα, χωρίς όμως οι διαφορές να είναι στατιστικά σημαντικές.  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 416: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση εμβαδού σελίδας Α4 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±20% από την ακριβή τιμή) για το σύνολο των φοιτητών 
 

Εμβαδό Α4 
x2=1,63 
p=0,202 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

26 11 37 
Α 

70,3% 29,7% 100,0% 
56 13 69 Ο

μά
δα

 

Β 
81,2% 18,8% 100,0% 

82 24 106 
Σύνολο 

77,4% 22,6% 100,0% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 417: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση εμβαδού σελίδας Α4 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Εμβαδό Α4 
Fisher exact 

test 
p=0,721 

Απέχουν 
περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

13 6 19 
Α 

68,4% 31,6% 100,0% 
8 5 13 Ο

μά
δα

 

Β 
61,5% 38,5% 100,0% 

21 11 32 
Σύνολο 

65,6% 34,4% 100,0% 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 418: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την εκτίμηση εμβαδού σελίδας Α4 (απέχουν περισσότερο ή έως και 
±20% από την ακριβή τιμή) για τους φοιτητές της θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εμβαδό Α4 Fisher exact 
test 

p=0,283 
Απέχουν 

περισσότερο 
από ±20% 

Απέχουν έως 
και ±20% 

Σύνολο 

Α 13 
72,2% 

5 
27,8% 

18 
(100%) 

Ο
μά

δα
 

Β 48 
85,7% 

8 
14,3% 

56 
(100%) 

Σύνολο 61 
82,43% 

13 
17,57% 

74 
100% 
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ΣΤ) Σύγκριση εμβαδών και όγκων 
 
1) 1η σύγκριση εμβαδών  
 

Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση εμβαδών (1η ερώτημα σύγκρισης) παρατηρούμε ότι στο 
σύνολο και στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η Β ομάδα έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 
επιτυχίας, ενώ στη θεωρητική κατεύθυνση η Β ομάδα υπερέχει ελαφρώς. Σε καμιά ωστόσο 
περίπτωση η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική.  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 419: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την 1η σύγκριση εμβαδών για το σύνολο των φοιτητών 

     0. Αποτυχία       1. επιτυχία 
 

1η σύγκριση εμβαδών x2=1,765 
p=0,222 0 1 

Σύνολο 

20 17 37 
Α 

54,1% 45,9% 100,0% 
28 41 69 Ο

μά
δα

 

Β 
40,6% 59,4% 100,0% 

48 58 106 
Σύνολο 

45,3% 54,7% 100,0% 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση 
 
Πίνακας 420: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την 1η σύγκριση εμβαδών για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
 

1η σύγκριση εμβαδών 0,89 
0,169 0 1 

Σύνολο 

12 7 19 
Α 

63,2% 36,8% 100,0% 
5 8 13 Ο

μά
δα

 

Β 
38,5% 61,5% 100,0% 

17 15 32 
Σύνολο 

53,1% 46,9% 100,0% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 421: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την 1η σύγκριση εμβαδών για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 

1η σύγκριση εμβαδών x2=0,064 
p=0,801 0 1 

Σύνολο 

8 10 18 
Α 

44,4% 55,6% 100,0% 
23 33 56 Ο

μά
δα

 

Β 
41,1% 58,9% 100,0% 

31 43 74 
Σύνολο 

41,9% 58,1% 100,0% 
 
 
2) 2η σύγκριση εμβαδών  
 

Όσον αφορά στη σύγκριση εμβαδών (2η ερώτημα σύγκρισης) παρατηρούμε ότι έχει 
μια μικρή υπεροχή η Α ομάδα στο σύνολο των φοιτητών και στη θετική/τεχνολογική 
κατεύθυνση ενώ στη θεωρητική κατεύθυνση οι δύο ομάδες έχουν περίπου ίδια ποσοστά 
επιτυχίας. Δεν παρατηρούνται ωστόσο στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 422: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την 2η σύγκριση εμβαδών για το σύνολο των φοιτητών 
 

2η σύγκριση εμβαδών x2=0,332 
p=0,564 0 1 

Σύνολο 

15 22 37 
Α 

40,5% 59,5% 100,0% 
32 37 69 Ο

μά
δα

 

Β 
46,4% 53,6% 100,0% 

47 59 106 
Σύνολο 

44,3% 55,7% 100,0% 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 423: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την 2η σύγκριση εμβαδών για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
 

2η σύγκριση εμβαδών Fisher exact 
test 

p=0,721 0 1 
Σύνολο 

6 13 19 
Α 

31,6% 68,4% 100,0% 
5 8 13 Ο

μά
δα

 

Β 
38,5% 61,5% 100,0% 

11 21 32 
Σύνολο 

34,4% 65,6% 100,0% 
 
 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 424: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την 2η σύγκριση εμβαδών για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 

2η σύγκριση εμβαδών x2=0,017 
p=0,895 0 1 

Σύνολο 

9 9 18 
Α 

50,0% 50,0% 100,0% 
27 29 56 Ο

μά
δα

 

Β 
48,2% 51,8% 100,0% 

36 38 74 
Σύνολο 

48,6% 51,4% 100,0% 
 
 
3) Σύγκριση όγκων 
 

Στη σύγκριση όγκων παρατηρούμε ότι υπερέχει η Α ομάδα σε ποσοστά επιτυχίας στο 
σύνολο των φοιτητών, στη θετική/τεχνολογική και στη θεωρητική κατεύθυνση, αλλά η 
διαφορά της από τη Β ομάδα δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
456 

Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 425: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την  σύγκριση όγκων για το σύνολο των φοιτητών 
 

Σύγκριση όγκων x2=1,943 
p=0,197 0 1 

Σύνολο 

9 28 37 
Α 

24,3% 75,7% 100,0% 
26 43 69 Ο

μά
δα

 

Β 
37,7% 62,3% 100,0% 

35 71 106 
Σύνολο 

33,0% 67,0% 100,0% 
 
 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 426: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την  σύγκριση όγκων για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
 

Σύγκριση όγκων Fisher exact 
test 

p=0,721 0 1 
Σύνολο 

6 13 19 
Α 

31,6% 68,4% 100,0% 
5 8 13 Ο

μά
δα

 

Β 
38,5% 61,5% 100,0% 

11 21 32 
Σύνολο 

34,4% 65,6% 100,0% 
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 427: Σύγκριση των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς ως προς την  σύγκριση όγκων για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 

Σύγκριση όγκων x2=0,698 
p=0,1 0 1 

Σύνολο 

3 15 18 
Α 

16,7% 83,3% 100,0% 
21 35 56 Ο

μά
δα

 

Β 
37,5% 62,5% 100,0% 

24 50 74 
Σύνολο 

32,4% 67,6% 100,0% 

 
Συνολικά λοιπόν στις συγκρίσεις εμβαδών και όγκων δεν διαπιστώνουμε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι η ικανότητα 
σύγκρισης εμβαδών και όγκων δε σχετίζεται με την ικανότητα εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων.  
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11.3 Συσχέτιση μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και των 
διάφορων περιοχών του Β΄ μέρους της συνέντευξης 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συσχετίσεις μεταξύ των διάφορων περιοχών του 
Β  ́μέρους της συνέντευξης και των προσεγγιστικών υπολογισμών81: 
 
Σύνολο φοιτητών 

 
Στο σύνολο των φοιτητών παρατηρούμε ότι υπάρχει συσχέτιση στατιστικά σημαντική 

μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και α) της εκτίμησης μέσου όρου, β) της εκτίμησης 
πλήθους αντικειμένων και ειδικότερα πλήθους κουκκίδων82, γ) της εκτίμησης όγκου και δ) 
της εκτίμησης μήκους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
81 Για τις συσχετίσεις μεταξύ των διάφορων περιοχών του Β΄ μέρους της συνέντευξης βλ. παράρτημα 
Β, πίνακες 450, 451, 452. 
82 Η περιοχή της εκτίμησης πλήθους αντικειμένων περιλαμβάνει τα 2 ερωτήματα εκτίμησης πλήθους 
κουκκίδων και το 1 ερώτημα εκτίμησης πλήθους ονομάτων μιας σελίδας τηλεφωνικού καταλόγου. 
Όμως επειδή όπως είδαμε δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των ικανών και των αδύνατων στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς όσον αφορά την εκτίμηση πλήθους ονομάτων σελίδας τηλεφωνικού 
καταλόγου, θεωρήσαμε ως ιδιαίτερη υποπεριοχή της εκτίμησης πλήθους αντικειμένων την εκτίμηση 
πλήθους κουκκίδων, που περιλαμβάνει τα 2 αντίστοιχα ερωτήματα.  
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Πίνακας 428: Συσχέτιση μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και των διάφορων 
περιοχών του Β΄ μέρους της συνέντευξης για το σύνολο των φοιτητών 
 

 
Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  

 
Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση παρατηρούμε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση 

μεταξύ της ικανότητας εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων 
και της ικανότητας εκτίμησης εμβαδού. 

Δεν παρατηρείται θετική συσχέτιση, στατιστικά σημαντική, μεταξύ της ικανότητας 
εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων και της ικανότητας άλλων 
ειδών εκτίμησης, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι τόσο οι προσεγγιστικοί υπολογισμοί, όσο 
και τα άλλα είδη εκτίμησης σχετίζονται με το μαθηματικό υπόβαθρο, το οποίο οι 
περισσότεροι φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης μάλλον έχουν. Στην εκτίμηση 

Περιοχές Pearson r 
Επίπεδο  

σημαντικότητας p 
Εκτίμηση μέσου όρου (απέχουν έως και 

±10%) 
0,399 <0,001 

Εκτίμηση μέσου όρου (απέχουν έως και 
±20%) 

0,389 <0,001 

Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως 
και ±10%) 

0,309 <0,001 

Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως 
και ±20%) 

0,340 <0,001 

Εκτίμηση πλήθους αντικειμένων (απέχουν 
έως και ±10%) 

0,258 0,008 

Εκτίμηση πλήθους αντικειμένων (απέχουν 
έως και ±20%) 

0,317 0,001 

Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±10%) 0,353 <0,001 

Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±20%) 0,344 <0,001 

Εκτίμηση μήκους (απέχουν έως και ±10%) 0,147 0,133 

Εκτίμηση μήκους (απέχουν έως και ±20%) 0,195 0,046 

Εκτίμηση εμβαδού (απέχουν έως και ±10%) 0,091 0,354 

Εκτίμηση εμβαδού (απέχουν έως και ±20%) 0,155 0,113 

Συγκρίσεις εμβαδών και όγκων -0,01 0,921 
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μέσου όρου η πιθανότητα p απέχει λίγο από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05 ώστε η 
συσχέτιση με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς να είναι στατιστικά σημαντική. 

 
Πίνακας 429: Συσχέτιση μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και των διάφορων 
περιοχών του Β΄ μέρους της συνέντευξης για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
 

Περιοχές Pearson r 
Επίπεδο 

σημαντικότητας p 

Εκτίμηση μέσου όρου (απέχουν έως και ±10%) 0,104 0,573 

Εκτίμηση μέσου όρου (απέχουν έως και ±20%) 0,327 0,068 

Εκτίμηση πλήθους αντικειμένων (απέχουν έως και 
±10%) 

0,169 0,356 

Εκτίμηση πλήθους αντικειμένων (απέχουν έως και 
±20%) 

0,086 0,640 

Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως και 
±10%) 

0,165 0,367 

Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως και 
±20%) 

0,160 0,382 

Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±10%) 0,042 0,82 

Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±20%) 0,070 0,703 

Εκτίμηση μήκους (απέχουν έως και ±10%) -0,14 0,461 

Εκτίμηση μήκους (απέχουν έως και ±20%) -0,21 0,239 

Εκτίμηση εμβαδού (απέχουν έως και ±10%) -0,25 0,160 

Εκτίμηση εμβαδού (απέχουν έως και ±20%) -0,37 0,037 

Συγκρίσεις εμβαδών και όγκων -0,04 0,850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
461 

Θεωρητική κατεύθυνση  
 

Στη θεωρητική κατεύθυνση παρατηρούμε, όπως και στο σύνολο των φοιτητών, 
συσχέτιση μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και α) της εκτίμησης μέσου όρου, β) 
πλήθους αντικειμένων και ειδικότερα πλήθους κουκκίδων και γ) της εκτίμησης όγκου.  
 
Πίνακας 430: Συσχέτιση μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και των διάφορων 
περιοχών του Β΄ μέρους της συνέντευξης για τους φοιτητές της θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 

Περιοχές Pearson r 
Επίπεδο 

σημαντικότητας p 

Εκτίμηση μέσου όρου (απέχουν έως και ±10%) 0,377 0,001 

Εκτίμηση μέσου όρου (απέχουν έως και ±20%) 0,305 0,008 

Εκτίμηση πλήθους αντικειμένων (απέχουν έως 
και ±10%) 

0,194 0,097 

Εκτίμηση πλήθους αντικειμένων (απέχουν έως και 
±20%) 

0,326 0,005 

Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως και 
±10%) 

0,294 0,011 

Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως και 
±20%) 

0,343 0,003 

Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±10%) 0,384 0,001 

Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±20%) 0,378 0,001 

Εκτίμηση μήκους (απέχουν έως και ±10%) 0,104 0,376 

Εκτίμηση μήκους (απέχουν έως και ±20%) 0,162 0,167 

Εκτίμηση εμβαδού (απέχουν έως και ±10%) 0,129 0,273 

Εκτίμηση εμβαδού (απέχουν έως και ±20%) 0,227 0,052 

Συγκρίσεις εμβαδών και όγκων -0,01 0,954 
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11.4 Συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας στο Β΄ μέρος της 
συνέντευξης, της βαθμολογίας στο τεστ (εκτός των προσεγγιστικών 
υπολογισμών) και της επίδοσης στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς  

 
Σύνολο φοιτητών 
 

Προκειμένου να δούμε τη συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς και της επίδοσης στο Β΄ μέρος της συνέντευξης αλλά και της συνολικής 
βαθμολογίας στο τεστ (εκτός των προσεγγιστικών υπολογισμών), ορίσαμε τη συνολική 
βαθμολογία στο Β΄ μέρος της συνέντευξης με κριτήριο το αν απέχουν έως ±10% από την 
ακριβή τιμή και η οποία προκύπτει αν θέσουμε 1 βαθμό στο κάθε ερώτημα, αν στην εκτίμησή 
του το υποκείμενο απέχει έως και ±10% από την ακριβή τιμή. Στις συγκρίσεις εμβαδών και 
όγκων κάθε ερώτημα παίρνει 1 βαθμό, αν η σύγκριση είναι σωστή. Η μέγιστη βαθμολογία 
που μπορεί να συγκεντρώσει κανείς είναι 14 βαθμοί. Με αντίστοιχο τρόπο ορίσαμε τη 
συνολική βαθμολογία στο Β  ́μέρος της συνέντευξης με κριτήριο το αν απέχουν έως ±20% 
από την ακριβή τιμή.  

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση η 
οποία είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο από 0,001 μεταξύ 
των προσεγγιστικών υπολογισμών και της συνολικής βαθμολογίας στο Β  ́ μέρος της 
συνέντευξης, είτε απέχουν έως και ±10% είτε απέχουν έως και ±20% από το ακριβές 
νούμερο.  

Επίσης, μεγάλη συσχέτιση, στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 
μικρότερο από 0,001 υπάρχει μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ (εκτός από τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς) και της συνολικής βαθμολογίας στο Β΄ μέρος της 
συνέντευξης είτε απέχουν έως και ±10% είτε απέχουν έως και ±20% από την ακριβή τιμή.  

 
Πίνακας 431: Συσχέτιση μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας στο Β΄ μέρος της συνέντευξης με 
τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ (εκτός των 
προσεγγιστικών υπολογισμών) για το σύνολο των φοιτητών 

 
 

 Pearson 
r/p 1 2 3 4 

Pearson r 1 0,674 0,390 0,415 
1 Προσεγγιστικοί υπολογισμοί 

p  <0,001 <0,001 <0,001 
Pearson r 0,674 1 0,318 0,401 

2 
Συνολική βαθμολογία στο τεστ (εκτός 

προσεγγιστικών υπολογισμών) p <0,001  ,001 <0,001 
Pearson r 0,390 0,318 1 0,845 

3 
Συνολική βαθμολογία στο Β΄ μέρος  
της συνέντευξης (απέχουν έως και 

±10% από το ακριβές νούμερο) 
p <0,001 0,001  <0,001 

Pearson r 0,415 0,401 0,845 1 
4 

Συνολική βαθμολογία στο Β΄ μέρος  
της συνέντευξης (απέχουν έως και 

±20% από το ακριβές νούμερο) 
p <0,001 <0,001 <0,001  
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση  
 

Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της επίδοσης στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και της 
συνολικής βαθμολογίας στο Β΄ μέρος της συνέντευξης, όπως επίσης δεν υπάρχει στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ (εκτός από τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς) και της συνολικής βαθμολογίας στο Β΄ μέρος της 
συνέντευξης.  

 
Πίνακας 432: Συσχέτιση μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας στο Β΄ μέρος της συνέντευξης με 
τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς και της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ (εκτός των 
προσεγγιστικών υπολογισμών) για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 

 
Θεωρητική κατεύθυνση  
 

Στη θεωρητική κατεύθυνση η εικόνα που μας δίνει ο παρακάτω πίνακας είναι όμοια με 
το σύνολο των φοιτητών (βλ. πίνακα 431). Έτσι, παρατηρούμε ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση, 
η οποία είναι στατιστικά σημαντική μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και της 
συνολικής βαθμολογίας στο Β΄ μέρος της συνέντευξης, είτε απέχουν έως και ±10% (επίπεδο 
σημαντικότητας μικρότερο από 0,05) είτε απέχουν έως και ±20% (επίπεδο σημαντικότητας 
μικρότερο από 0,001) από την ακριβή τιμή.  

Επίσης, συσχέτιση, στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο από 
0,001 υπάρχει μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας στο τεστ (εκτός από τους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς) και της συνολικής βαθμολογίας στο Β΄ μέρος της συνέντευξης όταν απέχουν 
έως και ±20% από το ακριβές νούμερο, ενώ η συσχέτιση μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας 
στο τεστ (εκτός από τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς) και της συνολικής βαθμολογίας 
στο Β  ́ μέρος της συνέντευξης όταν απέχουν έως και ±10% απέχει λίγο από το να είναι 
στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05. 

 

 Pearson/p 1 2 3 4 
Pearson r 1 0,278 0,012 -0,115 

1 Προσεγγιστικοί υπολογισμοί 
p  0,123 0,949 0,529 

Pearson r 0,278 1 0,139 -0,189 
2 

Συνολική βαθμολογία στο τεστ (εκτός 
προσεγγιστικών υπολογισμών) p 0,123  0,447 0,301 

Pearson r 0,012 -0,139 1 0,707 
3 

Συνολική βαθμολογία στο Β΄ μέρος  
της συνέντευξης (απέχουν έως και 

±10% από το ακριβές νούμερο) 
p 0,949 0,447  <0,001 

Pearson r -0,115 -0,189 0,707 1 
4 

Συνολική βαθμολογία στο Β΄ μέρος  
της συνέντευξης (απέχουν έως και 

±20% από το ακριβές νούμερο) 
p 0,529 0,301 <0,001  
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Πίνακας 433: Συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας στο Β΄ μέρος της συνέντευξης με τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς και τη βαθμολογία στο τεστ (εκτός των προσεγγιστικών 
υπολογισμών) για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pearson/p 1 2 3 4 

Pearson r 1 0,656 ,349 0,407 
1 Προσεγγιστικοί υπολογισμοί 

p  <0,001 0,002 <0,001 

Pearson r 0,656 1 0,222 0,341 
2 

Συνολική βαθμολογία στο τεστ (εκτός 
προσεγγιστικών υπολογισμών) p <0,001  0,058 0,003 

Pearson r 0,349 0,222 1 0,849 
3 

Συνολική βαθμολογία στο Β΄ μέρος  
της συνέντευξης (απέχουν έως και 

±10% από το ακριβές νούμερο) 
p 0,002 0,058  <0,001 

Pearson r 0,407 0,341 0,849 1 
4 

Συνολική βαθμολογία στο Β΄ μέρος  
της συνέντευξης (απέχουν έως και 

±20% από το ακριβές νούμερο) 
p <0,001 0,003 <0,001  
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11.5 Ανακεφαλαίωση αποτελεσμάτων που αφορούν στο Β΄ μέρος της 
συνέντευξης  
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αφορούν στο Β  ́μέρος της συνέντευξης μπορούμε 
να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

 Η επίδοση των φοιτητών στα ερωτήματα του Β  ́μέρους της συνέντευξης είναι πολύ 
χαμηλή, με εξαίρεση τα ερωτήματα εκτίμησης μέσου όρου όπου έχουν υψηλή επίδοση 
τουλάχιστον οι “ικανοί” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Φαίνεται λοιπόν ότι η 
εκτίμηση μήκους, η εκτίμηση εμβαδού, η εκτίμηση όγκου και η εκτίμηση πλήθους 
αντικειμένων αποτελούν ικανότητες που πολύ λίγοι έχουν αναπτύξει.  

 Στη θεωρητική κατεύθυνση (και στο σύνολο των φοιτητών που ως επί το πλείστον 
αποτελείται από φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης) οι “ικανοί” στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς υπερέχουν σε σχέση με τους “αδύνατους” με στατιστικά σημαντική διαφορά 
ως προς: α) την εκτίμηση μέσου όρου, β) την εκτίμηση πλήθους αντικειμένων και ειδικότερα 
πλήθους κουκκίδων και γ) την εκτίμηση όγκου. Ωστόσο, η Α ομάδα έχει καλύτερη επίδοση 
και στην εκτίμηση μήκους και εμβαδού, χωρίς όμως η διαφορά της από τη Β ομάδα να είναι 
στατιστικά σημαντική.  
α) Η στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση των ομάδων Α και Β στην εκτίμηση μέσου όρου 
ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την εκτίμηση με το συνήθη αριθμητικό τρόπο 
απαιτείται η πρόσθεση των αριθμητικών δεδομένων και στη συνέχεια η διαίρεση του 
αθροίσματος με το πλήθος τους. Πρόκειται για απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στην 
εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των  αριθμητικών πράξεων τις 
οποίες οι “ικανοί” διαθέτουν. Ακόμη, η χρήση της αντιστάθμισης για την εύρεση του μέσου 
όρου (“κόβεις” από ένα αριθμητικό δεδομένο και δίνεις σε ένα άλλο για να υπάρξει 
εξισορρόπηση) αποτελεί δεξιότητα που χρησιμοποιείται και στο πλαίσιο εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων. Επιπλέον, οι “ικανοί” υπερέχουν στα ερωτήματα εκτίμησης 
μέσου όρου, καθώς μάλλον έχουν καλύτερο μαθηματικό υπόβαθρο όπως φάνηκε από το Α  ́
μέρος της συνέντευξης αλλά και από τη συνολική τους βαθμολογία στο τεστ, με αποτέλεσμα 
πιθανόν να έχουν κατανοήσει καλύτερα την έννοια του μέσου όρου και να επιτυγχάνουν σε 
μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους “αδύνατους”. 
β) Στην εκτίμηση πλήθους κουκκίδων υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ 
των δύο ομάδων γεγονός που ίσως συνδέεται και με τη διαφοροποίηση στην εκτίμηση μέσου 
όρου, καθώς για την εκτίμηση του πλήθους των κουκκίδων είναι απαραίτητη η διαμέριση του 
συνόλου σε υποπεριοχές και στη συνέχεια είναι δυνατή η εύρεση μιας μέσης περιοχής και 
τέλος ο υπολογισμός του συνόλου με βάση το πλήθος των υποπεριοχών. Έτσι, κατά ένα 
τρόπο εμπεριέχεται η ικανότητα εύρεσης του μέσου όρου, μη αριθμητικών όμως δεδομένων. 
Η σχέση της ικανότητας εκτίμησης πλήθους αντικειμένων με την ικανότητα εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων έρχεται σε αντίθεση με το πόρισμα της έρευνας των Hogan & 
Brezinsky (2003), οι οποίοι ωστόσο, όπως ήδη έχει αναφερθεί χρησιμοποίησαν άλλου είδους 
ερωτήματα τα οποία έθεσαν με τη βοήθεια οθόνης υπολογιστή (βλ. ενότητα 2.4.7).  
γ) Στην εκτίμηση όγκου υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο 
ομάδων, γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται στο ότι οι “ικανοί” έχουν καλύτερο μαθηματικό 
υπόβαθρο και έχουν κατανοήσει την έννοια του όγκου. Επίσης, για την εκτίμηση του όγκου 



 
466 

είναι απαραίτητη η εκτίμηση του γινομένου των διαστάσεων με αποτέλεσμα να έχουν 
πλεονέκτημα οι “ικανοί” που κατέχουν αυτή την ικανότητα. Επιπλέον, πρόκειται για μια 
συνθετότερη διαδικασία σε σχέση με την εκτίμηση μήκους και εμβαδού αφού είναι 
απαραίτητη η εκτίμηση τριών διαστάσεων και στη συνέχεια ο νοερός υπολογισμός του 
γινομένου τους. Έτσι, ενώ στην εκτίμηση μήκους και εμβαδού η Α ομάδα έχει λίγο 
υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τη Β, στην εκτίμηση όγκου η διαφοροποίηση αυτή γίνεται 
πιο έντονη και στατιστικά σημαντική.  

 Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο ότι οι φοιτητές της 
ομάδας Β της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης έχουν μάλλον καλύτερο υπόβαθρο σε 
σχέση με την ομάδα Β της θεωρητικής κατεύθυνσης, αφού προέρχονται από 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση και έχουν καταφέρει να επιτύχουν σε μια σχολή που είχε 
υψηλή βάση εισαγωγής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΣΤ 

 
 
12.1 Ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης  
 
Από την ανάλυση που προαναφέρθηκε προκύπτουν ενδείξεις ότι υπάρχουν αρκετοί 

παράγοντες που σχετίζονται με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου 
των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. Προκειμένου να διερευνηθούν οι παράγοντες 
εκείνοι που πιθανόν να μπορούν να ερμηνεύσουν σε ένα μεγάλο βαθμό την ικανότητα 
εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων 
χρησιμοποιήθηκε η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση83 . Αποτελεί γενίκευση της απλής 
γραμμικής παλινδρόμησης και στηρίζεται στην εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων 
τετραγώνων. Ουσιαστικά, μέσα από αυτή την ανάλυση, προσπαθούμε να κατασκευάσουμε 
ένα πολλαπλό παλινδρομικό μοντέλο της μορφής: 

y=βο+β1x1+…+βpxp+e 
όπου βο,β1,…βp είναι οι μερικοί συντελεστές πολλαπλής παλινδρόμησης και x1,x2,…xp 

είναι οι p ανεξάρτητες μεταβλητές και e το σφάλμα στο παλινδρομικό μας μοντέλο (Χάλκος, 
2000, σ. 236).  

Επίσης, αναζητούμε την τιμή του δείκτη πολλαπλού προσδιορισμού R2 ο οποίος 
εκφράζει το ποσοστό της διασποράς των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής που είναι σε 
θέση να εξηγήσει το παλινδρομικό μοντέλο ή αλλιώς πόσο καλά η ευθεία των ελαχίστων 
τετραγώνων προσαρμόζεται πάνω στις παρατηρούμενες τιμές (Δαφέρμος, 2005, σ. 476)84.  

Η μέθοδος που επιλέξαμε στο πλαίσιο της πολλαπλής γραμμική παλινδρόμησης είναι η 
μέθοδος stepwise η οποία αποτελεί ένα συνδυασμό των μεθόδων forward και backward 
(Δαφέρμος, 2005, σ.σ. 545-546). Σε κάθε βήμα εισάγεται στο μοντέλο μια ανεξάρτητη 
μεταβλητή η οποία καταλήγει στη μεγαλύτερη αύξηση του πολλαπλού συντελεστή R2, με την 
προϋπόθεση η αύξηση αυτή να είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 
μικρότερο του 0,05. Στη συνέχεια εισάγει την επόμενη μεταβλητή που προκαλεί στατιστικά 

                                                
83  Ουσιαστικά με τη γραμμική παλινδρόμηση προσπαθούμε να διερευνήσουμε αιτιώδεις σχέσεις 
μεταξύ των ανεξάρτητων και της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή προσπαθούμε να προβλέψουμε τις 
τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής με βάση τις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών (Δαφέρμος, 2005, 
σ. 405, Χάλκος, 2000, σ. 201).  
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δηλαδή το R2 είναι ο λόγος της διασποράς των εκτιμώμενων τιμών γύρω από 

το μέσο όρο προς τη διασπορά των παρατηρούμενων τιμών γύρω από το μέσο όρο (Παπαδημητρίου, 
2005, σ.439).  
 



 
468 

σημαντική αύξηση στο R2. Κατόπιν εξετάζει αν κάποια από τις δύο εισαχθείσες μεταβλητές 
ικανοποιεί το κριτήριο εξόδου. Δηλαδή αποβάλλει τη μια από τις δύο μεταβλητές που έχουν 
εισαχθεί που προκαλεί τη μικρότερη αλλαγή στο R2 με την προϋπόθεση ότι το επίπεδο 
σημαντικότητας για την αλλαγή αυτή είναι μεγαλύτερο από 0,1. Στη συνέχεια πάλι εισάγει τη 
μεταβλητή που προκαλεί στατιστικά σημαντική αύξηση του R2 σε επίπεδο σημαντικότητας 
μικρότερο του 0,05 και κατόπιν εξετάζει αν κάποια από τις τρεις εισαχθείσες μεταβλητές 
ικανοποιεί το κριτήριο εξόδου. κ.ο.κ. Επομένως, μια μεταβλητή εισάγεται στο μοντέλο αν 
κρίνεται σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας και εξάγεται αν κάποια στιγμή πάψει να είναι 
σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας. Δεδομένου ότι το επίπεδο σημαντικότητας είναι 
μικρότερο για την είσοδο μιας μεταβλητής από το επίπεδο σημαντικότητας για την έξοδο 
μιας μεταβλητής, η διαδικασία κάποια στιγμή έχει τέλος (Δαφέρμος, 2005, σ. 546).  

 
Παρακάτω θα επιχειρήσουμε να δημιουργήσουμε μοντέλα γραμμικής παλινδρόμησης 

εκμεταλλευόμενοι το σύνολο των δεδομένων που έχουμε και αφορούν στο Α  ́και Β΄ μέρος 
της συνέντευξης, αλλά και στο τεστ που συμπλήρωσαν οι φοιτητές. Εξαρτημένη μεταβλητή 
είναι ο αριθμός των επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στο τεστ (εύρος 0-18) 
και ανεξάρτητες μεταβλητές όλες οι μεταβλητές που έχουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση 
με αυτή σύμφωνα με το δείκτη Pearson r.  
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12.2 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με παράγοντες που 
αφορούν στη συνέντευξη και στο τεστ για το σύνολο των φοιτητών 

 
Για το σύνολο των φοιτητών οι μεταβλητές που καταφέρνουν να μπουν στο μοντέλο 

παλινδρόμησης είναι: α) προβλήματα αναλόγων ποσών, β) προτίμηση στα Μαθηματικά στο 
σχολείο, γ) ακριβείς νοεροί υπολογισμοί, δ) αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης 
τηλεφωνικών αριθμών, ε) αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης, στ) αυτοαντίληψη για 
την ικανότητα νοερού υπολογισμού από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και ζ) προτίμηση 
στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η περιγραφή του μοντέλου85: 
 

Πίνακας 434: Μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης σε σχέση με το τεστ και τη 
συνέντευξη για το σύνολο των φοιτητών 
 

Αλλαγή στο R2 και στην 
τιμή F 

Μοντέλο R R 2 Προσαρμο-
σμένος R 2 Αλλαγή  

στο R 2 

Αλλαγή 
στην 

τιμή F 
p 

Durbin-
Watson 

1 0,620 0,385 0,379 0,385 65,077 <0,001  

2 0,714 0,510 0,500 0,125 26,230 <0,001  

3 0,764 0,584 0,572 0,074 18,234 <0,001  

4 0,794 0,630 0,616 0,046 12,677 0,001  

5 0,820 0,672 0,655 0,041 12,621 0,001  

6 0,834 0,696 0,677 0,024 7,712 0,007  

7 0,844 0,712 0,691 0,016 5,468 0,021 1,839 
 
1. Προβλήματα αναλόγων ποσών,  
2. Προβλήματα αναλόγων ποσών,  προτίμηση στα Μαθηματικά στο σχολείο,  
3. Προβλήματα αναλόγων ποσών, προτίμηση στα Μαθηματικά στο σχολείο,  
ακριβείς νοεροί υπολογισμοί,  
4. Προβλήματα αναλόγων ποσών, προτίμηση στα Μαθηματικά στο σχολείο, ακριβείς 
νοεροί υπολογισμοί, αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών,  
5. Προβλήματα αναλόγων ποσών, προτίμηση στα Μαθηματικά στο σχολείο, ακριβείς 
νοεροί υπολογισμοί, αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών, 
αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης, 
6. Προβλήματα αναλόγων ποσών, προτίμηση στα Μαθηματικά στο σχολείο, ακριβείς 
νοεροί υπολογισμοί, αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών, 
αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης, αυτοαντίληψη για την ικανότητα νοερού 
υπολογισμού από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού,  

                                                
85 Στην πραγματικότητα περιγράφονται 7 μοντέλα διαδοχικά, καθένα από τα οποία αποτελεί εξέλιξη 
του προηγούμενού του καθώς κάθε φορά προστίθεται μια μεταβλητή. 
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7. Προβλήματα αναλόγων ποσών, προτίμηση στα Μαθηματικά στο σχολείο, ακριβείς 
νοεροί υπολογισμοί, αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών, 
αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης, αυτοαντίληψη για την ικανότητα νοερού 
υπολογισμού από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, προτίμηση στα Μαθηματικά στο 
Πανεπιστήμιο. 

Εμείς θεωρούμε ότι το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης είναι το 7ο, το 
οποίο περιλαμβάνει τους περισσότερους παράγοντες και δημιουργεί το μεγαλύτερο 
συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R2.  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η πρώτη μεταβλητή προκαλεί αλλαγή στο συντελεστή 
προσδιορισμού 0,385 η δεύτερη μεταβλητή προκαλεί αλλαγή 0,125 η τρίτη 0,074 η τέταρτη 
0,046 η πέμπτη 0,041 η έκτη 0,024 και η έβδομη 0,016. Συνολικά και οι εφτά μεταβλητές 
δημιουργούν ένα δείκτη R2  ίσο με 0,712 το οποίο είναι αρκετά υψηλό. Ο προσαρμοσμένος 
δείκτης R2 είναι 0,69186.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται επιπλέον πρόσθετες πληροφορίες χρήσιμες για την 
κατασκευή της παλινδρομικής εξίσωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
86 Ο τύπος για την εύρεση του προσαρμοσμένου δείκτη Adjusted R2 είναι: 

2
2 2 1

1
( )

a
k RR R
n k


 

 
 όπου k είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών στο παλινδρομικό μας 

μοντέλο (στην περίπτωσή μας k=7) και n είναι το μέγεθος του δείγματος (Δαφέρμος, 2005, σ. 478).  
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Πίνακας 435: Περιγραφή συντελεστών παλινδρομικής εξίσωσης σε σχέση με το τεστ και τη 
συνέντευξη για το σύνολο των φοιτητών 
 

Μη 
σταθμισμένοι 
συντελεστές 

Μοντέλο 

B 

t p Tolerance87 VIF88 

Σταθερά -1,289 -1,156 0,250   
Προβλήματα 

αναλόγων ποσών 
1,807 4,082 <0,001 0,630 1,588 

Προτίμηση στα 
Μαθηματικά στο 

σχολείο 
2,461 3,576 0,001 0,705 1,419 

Ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί 

0,412 4,400 <0,001 0,690 1,449 

Αυτοαντίληψη για τη 
μνήμη τηλεφωνικών 

αριθμών 
2,291 3,975 <0,001 0,969 1,032 

Αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα εκτίμησης 

1,821 3,051 0,003 0,890 1,124 

Αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα νοερού 

υπολογισμού από τις 
πρώτες τάξεις του 

Δημοτικού 

2,087 2,513 0,014 0,895 1,117 

Προτίμηση στα 
Μαθηματικά στο 

Πανεπιστήμιο 
1,723 2,338 0,021 0,649 1,540 

 
Η παλινδρομική εξίσωση που έχουμε με βάση τις τιμές Β είναι η εξής: 

Προσεγγιστικοί υπολογισμοί 89  = -1,289+1,807·προβλήματα αναλόγων 
ποσών+2,461·προτίμηση στα Μαθηματικά στο σχολείο+0,412·ακριβείς νοεροί 

                                                
87  Tolerance είναι ο παράγοντας ανοχής. Ισχύει η σχέση: Tolerance= 1- 2

iR  όπου Ri είναι ο 

συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης για την i ανεξάρτητη μεταβλητή, όταν αυτή η μεταβλητή 
προβλέπεται από τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου. Πρόκειται για το ποσοστό 
μεταβλητότητας ή διασποράς μιας ανεξάρτητης μεταβλητής, το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί από τη 
γραμμική σχέση αυτής της μεταβλητής με τις υπόλοιπες του παλινδρομικού μοντέλου. Έτσι, αν μια 
ανεξάρτητη μεταβλητή έχει tolerance κοντά στο 1, αυτό σημαίνει ότι πολύ μικρό ποσοστό της 
διασποράς της  αφήνει να το εξηγήσουν οι άλλες μεταβλητές του μοντέλου και επομένως δεν υπάρχει 
πρόβλημα συγγραμικότητας (Δαφέρμος, 2005, σ. 505). 
88 VIF (Variance Inflation Factor)  είναι ο αντίστροφος του tolerance (Δαφέρμος, 2005, σ. 505). 
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υπολογισμοί+2,291·αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών 
αριθμών+1,821·αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης+2,087· αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα νοερού υπολογισμού από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού +1,723·προτίμηση 
στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο. 

Παρατηρούμε ότι όλοι οι συντελεστές των μεταβλητών που εισάγονται στο μοντέλο 
έχουν θετικά πρόσημα, που σημαίνει ότι ασκούν θετική επίδραση στην εξαρτημένη 
μεταβλητή, δηλαδή στον αριθμό επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Η 
παλινδρομική εξίσωση μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε την επίδραση που ασκεί κάθε 
ανεξάρτητη μεταβλητή στην εξαρτημένη, όταν οι υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές είναι 
σταθερές (Χάλκος, 2000, σ.238). Την μεγαλύτερη επίδραση φαίνεται να την εξασκεί η 
“προτίμηση στα Μαθηματικά στο σχολείο” η οποία έχει το μεγαλύτερο παλινδρομικό 
συντελεστή, ενώ τη μικρότερη επίδραση εξασκεί η μεταβλητή “ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί”. 

Ωστόσο, η πιο σπουδαία ή πιο χρήσιμη ή η καλύτερη προβλέπουσα μεταβλητή δεν 
μπορεί να φανεί από τους παλινδρομικούς συντελεστές, καθώς όλες οι μεταβλητές δεν 
έχουν τις ίδιες μονάδες μέτρησης. Η αξία τους φαίνεται από τις τιμές t90  όπως φαίνονται 
στον πίνακα 436 (Δαφέρμος, 2005, σ. 484).  Έτσι, η πιο “σπουδαία” μεταβλητή είναι οι 
ακριβείς νοεροί υπολογισμοί, ακολουθούν τα προβλήματα αναλόγων ποσών, η 
αυτοαντίληψη για τη μνήμη τηλεφωνικών αριθμών, η προτίμηση στα Μαθηματικά στο 
σχολείο, η αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης, η αυτοαντίληψη για την ικανότητα 
εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και τέλος η 
προτίμηση στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο. Όλες οι τιμές t είναι στατιστικά σημαντικές 
σε επίπεδο σημαντικότητας μικρότερο του 0,05, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι 
μεταβλητές που εισάγονται στο μοντέλο είναι σπουδαίες για την ερμηνεία της εξαρτημένης 
μεταβλητής, δηλαδή του αριθμού επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς.  

 
Για τη διασφάλιση μιας σωστής παλινδρομικής ανάλυσης είναι απαραίτητο να 

ελεγχθούν ορισμένες παραδοχές (Παπαδημητρίου, 2005, Δαφέρμος, 2005). 
 

Έλεγχος των παραδοχών 
 
1. Ο έλεγχος της παραδοχής της ανεξαρτησίας 
Ο δείκτης Durbin-Watson91 (βλ. πίνακα 434) έχει τιμή 1,839 δηλαδή είναι ανάμεσα στο 

1,5 και στο 2,5. Επομένως, εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των παρατηρήσεων, δηλαδή η 
συμπερίληψη στο δείγμα μιας παρατήρησης δεν επηρεάζει τη συμμετοχή μιας άλλης 
παρατήρησης (Δαφέρμος, 2005, σ. 462)  
 

                                                                                                                                       
89 Πρόκειται για τον αριθμό επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς.  
90 Η τιμή t κάθε συντελεστή είναι το πηλίκο του συντελεστή αυτού διά την τυπική απόκλιση που 
αντιστοιχεί σε αυτόν το συντλεστή (βλ. σχετικά Παπαδημητρίου, 2005, σ. 435).  
91 Ο δείκτης Durbin-Watson μας διευκολύνει να δούμε αν οι παρακείμενες παρατηρήσεις σχετίζονται 
θετικά ή αρνητικά ή είναι ασυσχέτιστες όπως θα θέλαμε (Δαφέρμος, 2005, σ. 485).  



 
473 

2. Ο έλεγχος της παραδοχής της κανονικότητας  
Θα πρέπει για κάθε συνδυασμό τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών, η κατανομή της 

εξαρτημένης μεταβλητής να είναι κανονική (Δαφέρμος, 2005, σ. 462). Από το παρακάτω 
γράφημα διαπιστώνουμε ότι τα τυποποιημένα κατάλοιπα (standardized residuals) 
κατανέμονται κανονικά. Να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό ενός τυποποιημένου 
κατάλοιπου διαιρούμε το παρατηρούμενο κατάλοιπο (το οποίο αποτελεί τη διαφορά της 
εκτιμώμενης τιμής από την παρατηρούμενη) διά την τυπική απόκλιση των καταλοίπων  
(Δαφέρμος, 2005, σ. 428).  

 
Γράφημα 2: Κατανομή τυποποιημένων καταλοίπων σε σχέση με το τεστ και τη συνέντευξη για 
το σύνολο των φοιτητών 

 
sum1011: αριθμός επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς  
 
Επίσης, η τιμή Kolmogorov-Smirnov Z είναι 0,448 και το επίπεδο σημαντικότητας 

0,988>0,05. Αυτό σημαίνει ότι δεν απορρίπτεται η υπόθεση ότι τα τυποποιημένα κατάλοιπα 
ακολουθούν κανονική κατανομή.  

Στο παρακάτω γράφημα διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν ακραίες τιμές για τα 
studentized deleted residuals92. 
 
                                                
92  Studentized deleted residual είναι για μια περίπτωση το τυποποιημένο κατάλοιπο όταν αυτή η 
περίπτωση αφαιρεθεί από τους υπολογισμούς της παλινδρομικής ανάλυσης. 
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Γράφημα 3: Ακραίες τιμές για τα studentized deleted residuals σε σχέση με το τεστ και τη 
συνέντευξη για το σύνολο των φοιτητών 
 

 
 
  

Ωστόσο, οι ακραίες αυτές τιμές δεν επηρεάζουν την παλινδρομική μας ανάλυση, 
καθώς: 

• η απόσταση του Cook93 γι’ αυτές τις παρατηρήσεις είναι μικρότερες του 1 
• ο δείκτης Leverage είναι μικρότερος από τα επιτρεπτά όρια του 0,5. 
• Ο δείκτης DfFit είναι μικρότερος από την κρίσιμη τιμή του 1. 
• Οι δείκτες DFBETA είναι μικρότεροι από την κρίσιμη τιμή του 1 (βλ. πίνακα 436). 
 

                                                
93 Τα μέτρα εντοπισμού και αναγνώρισης των παρατηρήσεων επίδρασης είναι τρία: οι αποστάσεις 
Cook, τα μέτρα DfFits και τα μέτρα DfBetas. Η απόσταση Cook μετρά την αλλαγή στις εκτιμήσεις των 
παλινδρομικών συντελεστών, αν η i παρατήρηση απαλείφεται από την ανάλυση. Το Leverage είναι 
μέτρο εντοπισμού και αναγνώρισης των ακραίων τιμών. Αγνοεί την εξαρτημένη μεταβλητή και ο 
υπολογισμός του στηρίζεται στη χρήση των τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών. Ο δείκτης DfFits 
μετρά την επίδραση της i παρατήρησης πάνω στις εκτιμήσεις των παλινδρομικών συντελεστών αλλά 
και στη διασπορά τους. Ο δείκτης DfBeta μετράει την επίδραση της i παρατήρησης στην εκτίμηση 
καθενός παλινδρομικού συντελεστή ξεχωριστά (Δαφέρμος, 2005, σ. 510-514). 



 
475 

Πίνακας 436: Τιμές των δεικτών που αφορούν στις ακραίες τιμές των studentized deleted 
residuals σε σχέση με το τεστ και τη συνέντευξη για το σύνολο των φοιτητών 
 

 Παρατήρηση 72 
Απόσταση Cook 0,00056 

Leverage 0,06983 
DFFIT -0,06642 

DFBETA προβλήματα αναλόγων ποσών -0,01143 
DFBETA ακριβείς νοεροί υπολογισμοί 0,00144 
DFBETA προτίμηση στα Μαθηματικά 

στο σχολείο 0,03732 

DFBETA προτίμηση στα Μαθηματικά 
στο Πανεπιστήμιο -0,03859 

DFBETA αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών 

υπολογισμών από τις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού 

0,01561 

DFBETA αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα εκτίμησης -0,02097 

DFBETA αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα μνήμης τηλ. αριθμών 0,02215 

 
3. Ο έλεγχος της παραδοχής της γραμμικότητας 
Για τον έλεγχο της γραμμικής σχέσης μεταξύ καθεμιάς από τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές με την εξαρτημένη χρησιμοποιούμε το γράφημα σκέδασης των studentized 
deleted residuals  έναντι των προβλεπόμενων τιμών (Predicted Values): 
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Γράφημα 4: Διάγραμμα σκέδασης των studentized deleted residuals έναντι των 
τυποποιημένων προβλεπόμενων τιμών σε σχέση με το τεστ και τη συνέντευξη για το σύνολο των 
φοιτητών 

 
 
Παρατηρούμε ότι τα σημεία του γραφήματος είναι τυχαία κατανεμημένα μέσα σε μια 

οριζόντια ταινία η οποία έχει σαν άξονα την ευθεία που ξεκινά από το 0.  
Αλλά και από το τεστ ροών (Runs test) για τον έλεγχο της τυχαιότητας των σφαλμάτων  

διαπιστώνουμε ότι η τιμή Z είναι 1,208 με επίπεδο σημαντικότητας 0,227 γεγονός που 
σημαίνει ότι δεν απορρίπτεται η υπόθεση ότι κατανέμονται τυχαία γύρω από το 0. 

Εξάλλου, καθεμιά από τις ανεξάρτητες μεταβλητές συσχετίζεται με την εξαρτημένη 
μεταβλητή και η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 
μικρότερο του 0,05 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  
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Πίνακας 437: Συσχέτιση των μεταβλητών που εισάγονται στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης για το σύνολο των φοιτητών με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς  
 

Προσεγγιστικοί υπολογισμοί 
Μεταβλητές 

Pearson r p 
Προβλήματα αναλόγων ποσών 0,62 <0,001 

Προτίμηση στα Μαθηματικά στο σχολείο 0,544 <0,001 
Ακριβείς νοεροί υπολογισμοί 0,601 <0,001 

Μνήμη τηλεφωνικών αριθμών 0,245 0,006 
Αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης 0,357 <0,001 

Αυτοαντίληψη για την  ικανότητα νοερού υπολογισμού 
από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 

0,294 0,001 

Προτίμηση στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο 0,518 <0,001 
 

Ο έλεγχος της παραδοχής της ισότητας των διασπορών 
Από το γράφημα 4 διαπιστώνουμε πως υπάρχει σταθερότητα διασπορών, δηλαδή η 

μεταβλητότητα των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής είναι ίδια για κάθε συνδυασμό των 
τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών.  
 
Ο έλεγχος της πολυσυγγραμικότητας  

Τα μέτρα που θα χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε τη συγγραμικότητα, την 
ένταση δηλαδή της γραμμικής σχέσης μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών, είναι τα εξής: 

• Ο παράγοντας ανοχής (tolerance factor), ο οποίος εκφράζει το ποσοστό διασποράς 
μιας ανεξάρτητης μεταβλητής το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί από τη γραμμική σχέση 
αυτής της μεταβλητής με τις υπόλοιπες του παλινδρομικού μοντέλου και παίρνει τιμές 
από 0 έως 1 (βλ. υποσημείωση 87). Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δείκτης tolerance 
(βλ. πίνακα 435) έχει τιμές για όλες τις μεταβλητές πολύ κοντά στο 1.  
• Ο δείκτης VIF ο οποίος ορίζεται ως ο αντίστροφος του tolerance. Σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία για μην είναι προβληματικός ο δείκτης VIF δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 
τιμή 10 (Stevens, 2002). Στην περίπτωσή μας ο δείκτης VIF είναι πολύ κοντά στο 1 και 
σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το 10 για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές.  
 
Επομένως διαπιστώνουμε ότι ικανοποιούνται όλες οι παραδοχές για το παλινδρομικό 

μας μοντέλο. Θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι υπάρχουν μεταβλητές οι οποίες αν και 
σχετίζονται υψηλά με την εξαρτημένη μεταβλητή, δεν καταφέρνουν να εισαχθούν στο 
μοντέλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σχετίζονται υψηλά με μεταβλητές που έχουν ήδη 
εισαχθεί στο μοντέλο κι έτσι ένα μεγάλο μέρος από την προβλεπτική τους δύναμη υπάρχει 
στις μεταβλητές που έχουν εισαχθεί (για τις συσχετίσεις βλ. πίνακα 438). Δεν μπορούν 
επομένως να εισαχθούν στο μοντέλο καθώς θα υπήρχε το φαινόμενο της 
πολυσυγγραμικότητας (Δαφέρμος, 2005, σ. 463). Τέτοιες μεταβλητές είναι: 

1. Προβλήματα προσθετικών δομών  
2. Αφαιρέσεις  
3. Πολλαπλασιασμοί 
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4. Διαιρέσεις 
5. Κατεύθυνση 
6. Φύλο 
7. Γραμματικό επίπεδο πατέρα 
8. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούσαν στο σχολείο ήταν η Φυσική 
9. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούσαν στο σχολείο ήταν μάθημα Θετικών 

Επιστημών 
10. Μ.Ο. Β  ́Λυκείου ≥18,5 
11. Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου 
12. Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου ≥18,5 
13. Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου ≥18 
14. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούν στο Πανεπιστήμιο είναι η Φυσική 
15. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούν στο Πανεπιστήμιο είναι μάθημα Θετικών 

επιστημών 
16. Ένα από τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι καλοί είναι η Φυσική 
17. Ένα από τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι καλοί είναι τα Μαθηματικά 
18. Ένα από τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι καλοί είναι μάθημα 

Θετικών Επιστημών 
19. Αρέσκεια στα Μαθηματικά 
20. Πιστεύουν ότι είναι καλοί στα Μαθηματικά 
21. Βαθμοί στα Μαθηματικά στο σχολείο (19-20) 
22. Βαθμοί στη Φυσική στο σχολείο (19-20) 
23. Αυτοαντίληψη για την ικανότητα να εκτελούν νοερούς υπολογισμούς  
24. Αναφέρουν περισσότερους από 1 λόγους για τη σημαντικότητα της εκτίμησης 

των αποτελεσμάτων των πράξεων  
25. Έχουν ακαδημαϊκές φιλοδοξίες μετά τη λήψη πτυχίου 
26. Εκτίμηση μήκους (απέχουν έως και ±20% από την ακριβή τιμή) 
27. Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±10% από την ακριβή τιμή) 
28. Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±20% από την ακριβή τιμή) 
29. Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως και ±10% από την ακριβή τιμή) 
30. Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως και ±20% από την ακριβή τιμή) 
31. Εκτίμηση μέσου όρου αριθμητικών δεδομένων (απέχουν έως και ±10% από την 

ακριβή τιμή) 
32. Εκτίμηση μέσου όρου αριθμητικών δεδομένων (απέχουν έως και ±20% από την 

ακριβή τιμή) 
Για τη συσχέτιση των μεταβλητών αυτών με τις μεταβλητές που εισάγονται στο 

μοντέλο βλ. παράρτημα Β, πίνακα 453. 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η συσχέτιση των μεταβλητών που δεν καταφέρνουν 

να εισαχθούν στο μοντέλο με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς χωρίς την επίδραση των 
μεταβλητών που εισάγονται στο μοντέλο αλλά και υπό την επίδρασή τους.  
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Πίνακας 438: Συσχέτιση μεταβλητών που δεν εισάγονται στο μοντέλο παλινδρόμησης σε σχέση 
με το τεστ και τη συνέντευξη με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς  υπό την επίδραση των 
μεταβλητών που εισάγονται στο μοντέλο για το σύνολο των φοιτητών 
 

Συσχέτιση με προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς 

Συσχέτιση με προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς υπό την επίδραση 
των μεταβλητών που εισάγονται 

στο μοντέλο παλινδρόμησης  
Μεταβλητή  

Pearson r p Pearson r p 
1 0,358 <0,001 0,167 0,098 
2 0,261 0,007 -0,242 0,016 
3 0,292 0,002 0,049 0,633 
4 0,464 <0,001 0,033 0,748 
5 0,376 <0,001 -0,47 0,398 
6 0,293 0,002 0,135 0,182 
7 0,196 0,044 0,114 0,263 
8 0,290 0,003 0,023 0,825 
9 0,586 <0,001 0,037 0,713 
10 0,246 0,011 -0,079 0,438 
11 0,245 0,011 -0,112 0,272 
12 0,252 0,009 -0,034 0,737 
13 0,303 0,002 -0,064 0,527 
14 0,305 0,001 -0,039 0,699 
15 0,484 <0,001 -0,053 0,605 
16 0,552 <0,001 0,034 0,742 
17 0,296 0,002 0,178 0,078 
18 0,487 <0,001 0,062 0,542 
19 0,580 <0,001 0,123 0,224 
20 0,520 <0,001 0,039 0,704 
21 0,489 <0,001 0,006 0,953 
22 0,31 0,001 0,103 0,313 
23 0,417 <0,001 0,027 0,793 
24 0,296 0,002 0,115 0,256 
25 0,253 0,009 0,122 0,229 
26 0,195 0,046 0,027 0,79 
27 0,353 <0,001 0,07 0,49 
28 0,344 <0,001 0,017 0,867 
29 0,309 0,001 0,08 0,43 
30 0,340 <0,001 0,063 0,533 
31 0,399 <0,001 0,165 0,103 
32 0,389 <0,001 0,052 0,609 
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Παρατηρούμε λοιπόν ότι η συσχέτιση των μεταβλητών αυτών με τους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς παύει να είναι στατιστικά σημαντική υπό την επίδραση των μεταβλητών που 
εισάγονται στο μοντέλο παλινδρόμησης, λόγω της συσχέτισής τους με τις μεταβλητές αυτές.  

 
Ερμηνεία του μοντέλου 

Επομένως, οι μεταβλητές που καταφέρνουν να εισαχθούν στο μοντέλο και σύμφωνα 
με την ανάλυση αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για την επιτυχία στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς αφορούν στις εξής περιοχές χαρακτηριστικών: 

α) μαθηματικό υπόβαθρο – γνωστικοί παράγοντες (προβλήματα αναλόγων ποσών, 
ακριβείς νοεροί υπολογισμοί)  

β) προτιμήσεις (προτίμηση για τα Μαθηματικά στο σχολείο, προτίμηση για τα 
Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο  

γ) αυτοαντίληψη για:  
•  την ικανότητα μνήμης (μνήμη τηλεφωνικών αριθμών) 
•  την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων  
•  την ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών από τις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού 
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται το ποσοστό με το οποίο συνεισφέρουν οι 

παράγοντες αυτοί στο συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R2, δηλαδή το ποσοστό κατά 
το οποίο μπορούν να ερμηνεύσουν και να προβλέψουν την ικανότητα εκτίμησης και ελέγχου 
των αποτελεσμάτων των πράξεων: 

 
Γράφημα 5: Παράγοντες που συνιστούν το δείκτη πολλαπλού προσδιορισμού R2 σύμφωνα με 
το μοντέλο γραμμικής πολλαπλής παλινδρόμησης για το σύνολο των φοιτητών (βλ. πίνακα 434) 

άλλοι παράγοντες ; 28,90%

αυτοαντίληψη; 11,10%

προτιμήσεις ; 14,10%

μαθηματικό υπόβαθρο; 45,90%

 
Κατ’ αρχάς πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 

φαίνεται να διαδραματίζει το μαθηματικό υπόβαθρο και ιδιαίτερα οι ακριβείς νοεροί 
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υπολογισμοί (προϋπόθεση για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων με την 
εφαρμογή τεχνικών στρογγυλοποίησης) και τα προβλήματα αναλόγων ποσών.  

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές δείχνουν να είναι οι προτιμήσεις των φοιτητών για το 
μάθημα των Μαθηματικών, είτε στο σχολείο είτε στο Πανεπιστήμιο. 

Ακόμη, υπάρχουν ενδείξεις για το σημαντικό ρόλο της θετικής αυτοαντίληψης που 
έχουν οι φοιτητές για την ικανότητα μνήμης αριθμητικών δεδομένων. Αυτό φαίνεται να είναι 
λογικό, καθώς για την εκτίμηση του αποτελέσματος μιας πράξης με την εφαρμογή 
στρογγυλοποίησης είναι απαραίτητη η ανάκληση από τη μακρόχρονη μνήμη της διαδικασίας 
εκτίμησης, η αναδιατύπωση των αριθμητικών δεδομένων, η συγκράτηση στη βραχύχρονη 
μνήμη των νέων αριθμητικών δεδομένων και τέλος ο νοερός υπολογισμός τους, κατά τη 
διάρκεια του οποίου πάλι είναι απαραίτητη η συγκράτηση στη μνήμη μερικών πράξεων. 
Έτσι, η μνήμη πιθανόν έχει σημαντικό ρόλο στην ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης 
και ελέγχου. Επίσης, είναι φαίνεται να είναι σημαντική η αυτοαντίληψη που έχουν οι 
φοιτητές για την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων αλλά και για την 
ηλικία που μπορούσαν να εκτελούν ακριβείς νοερούς υπολογισμούς. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες καταφέρνουν να ερμηνεύσουν 71,2% της συνολικής 
διασποράς του αριθμού των επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, ποσοστό 
αρκετά υψηλό για το χώρο των Κοινωνικών Επιστημών.  
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12.3 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με παράγοντες που αφορούν 
στη συνέντευξη και στο τεστ για τους φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης  
 

Για το σύνολο των φοιτητών οι μεταβλητές που καταφέρνουν να μπουν στο μοντέλο 
παλινδρόμησης είναι: α) αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης, β) ακαδημαϊκές 
φιλοδοξίες μετά τη λήψη πτυχίου και γ) γραμματικό επίπεδο και των δύο γονέων. 

 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η περιγραφή του μοντέλου: 

 
Πίνακας 439: Μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης σε σχέση με το τεστ και τη 
συνέντευξη για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Αλλαγή στο R 2 και στην τιμή F 

Μοντέλο R R 2 Προσαρμο-
σμένος R 2 Αλλαγή στο 

Αλλαγή 
στην 

τιμή F 
p 

Durbin-
Watson 

1 0,617 0,380 0,360 0,380 18,406 <0,001  
2 0,744 0,553 0,522 0,173 11,192 0,002  
3 0,813 0,660 0,624 0,107 8,845 0,006 1,542 
 
1. Αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης.  
2. Αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης, ακαδημαϊκές φιλοδοξίες μετά τη λήψη πτυχίου. 
3. Αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης, ακαδημαϊκές φιλοδοξίες μετά τη λήψη πτυχίου, 
γραμματικό επίπεδο και των δύο γονέων 

Εμείς θεωρούμε ότι το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης είναι το 3ο, το 
οποίο περιλαμβάνει τους περισσότερους παράγοντες και δημιουργεί το μεγαλύτερο 
συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R2.  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η πρώτη μεταβλητή προκαλεί αλλαγή στο συντελεστή 
προσδιορισμού 0,38 η δεύτερη μεταβλητή προκαλεί αλλαγή 0,173 και η τρίτη 0,107. 
Συνολικά και οι τρεις μεταβλητές δημιουργούν ένα δείκτη R2  ίσο με 0,66. Ο 
προσαρμοσμένος δείκτης R2 είναι 0,624.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται επιπλέον πρόσθετες πληροφορίες χρήσιμες για την 
κατασκευή της παλινδρομικής εξίσωσης. 
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Πίνακας 440: Περιγραφή συντελεστών παλινδρομικής εξίσωσης σε σχέση με το τεστ και τη 
συνέντευξη για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

Μη 
σταθμισμένοι 
συντελεστές 

Μοντέλο 

B 

t p Tolerance VIF 

Σταθερά 7,183 7,462 <0,001   
Αυτοαντίληψη για 

την ικανότητα 
μνήμης 

3,761 3,809 0,001 0,891 1,122 

Ακαδημαϊκές 
φιλοδοξίες 

3,429 3,934 0,001 0,967 1,034 

Γραμματικό επίπεδο 
και των δύο γονέων 

2,892 2,974 0,006 0,919 1,089 

 
Η παλινδρομική εξίσωση που έχουμε με βάση τις τιμές Β είναι η εξής: 

Προσεγγιστικοί υπολογισμοί = 7,183+3,761·αυτοαντίληψη για την ικανότητα 
μνήμης+3,429·ακαδημαϊκές φιλοδοξίες μετά τη λήψη πτυχίου+2,892·γραμματικό επίπεδο 
και των δύο γονέων. 

Παρατηρούμε ότι όλοι οι συντελεστές των μεταβλητών που εισάγονται στο μοντέλο 
έχουν θετικά πρόσημα, που σημαίνει ότι ασκούν θετική επίδραση στην εξαρτημένη 
μεταβλητή, δηλαδή στον αριθμό επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Την 
μεγαλύτερη επίδραση φαίνεται να την εξασκεί η αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης η 
οποία έχει το μεγαλύτερο παλινδρομικό συντελεστή, στη συνέχεια οι ακαδημαϊκές 
φιλοδοξίες και τέλος το γραμματικό επίπεδο και των δύο γονέων.  

Ελέγχοντας τις τιμές t παρατηρούμε ότι η πιο “σπουδαία” μεταβλητή είναι οι 
ακαδημαϊκές φιλοδοξίες, ακολουθεί η αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης και τέλος το 
γραμματικό επίπεδο και των δύο γονέων. Ωστόσο, οι τιμές t για τις μεταβλητές 
“ακαδημαϊκές φιλοδοξίες” και “αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης” δεν διαφέρουν 
πολύ. Επίσης, όλες οι τιμές t είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 
μικρότερο του 0,05, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι μεταβλητές είναι σπουδαίες για την 
ερμηνεία της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή του αριθμού επιτυχιών στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς.  

 
Έλεγχος των παραδοχών 
 
1. Ο έλεγχος της παραδοχής της ανεξαρτησίας 
Ο δείκτης Durbin-Watson (βλ. πίνακα 439) έχει τιμή 1,542 δηλαδή είναι ανάμεσα στο 

1,5 και στο 2,5. Επομένως, εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των παρατηρήσεων.  
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2. Ο έλεγχος της παραδοχής της κανονικότητας  
Από το παρακάτω γράφημα διαπιστώνουμε ότι τα σταθμισμένα κατάλοιπα 

κατανέμονται κανονικά. 
 

Γράφημα 6: Κατανομή των τυποποιημένων καταλοίπων σε σχέση με το τεστ και τη συνέντευξη 
για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 

 
sum1011: αριθμός επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
 
Επίσης, η τιμή Kolmogorov-Smirnov Z είναι 1,127 και το επίπεδο σημαντικότητας 

0,158>0,05. Αυτό σημαίνει ότι δεν απορρίπτεται η υπόθεση ότι τα σταθμισμένα κατάλοιπα 
ακολουθούν κανονική κατανομή.  

Στο παρακάτω γράφημα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν 3 ακραίες τιμές για τα 
standarized residuals: η περίπτωση 25, η περίπτωση 72 και η περίπτωση 97. 
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Γράφημα 7: Ακραίες τιμές των studentized deleted residuals σε σχέση με το τεστ και τη 
συνέντευξη για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης 
 

 
 
  

Ωστόσο, οι ακραίες αυτές τιμές δεν επηρεάζουν την παλινδρομική μας ανάλυση, 
καθώς: 

• η απόσταση του Cook γι’ αυτές τις παρατηρήσεις είναι μικρότερες του 1 
• ο δείκτης Leverage είναι μικρότερος από τα επιτρεπτά όρια του 0,5. 
• Ο δείκτης DfFit είναι μικρότερος από την κρίσιμη τιμή του 1. 
• Οι δείκτες DFBETA είναι μικρότεροι από την κρίσιμη τιμή του 1 (βλ. πίνακα 441). 
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Πίνακας 441: Τιμές των δεικτών που αφορούν στις ακραίες τιμές των studentized deleted 
residuals σε σχέση με το τεστ και τη συνέντευξη για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
 

 Παρατήρηση 
 25 72 97 

Απόσταση Cook 0,28503 0,27726 0,27257 
Leverage 0,12103 0,16382 0,12103 
DFFIT 0,49162 -1,13065 -0,47771 

DFBETA γραμματικό επίπεδο γονέων -0,043453 0,03329 0,42223 
DFBETA αυτοαντίληψη για την ικανότητα 

μνήμης 0,54778 0,70073 -0,53228 

DFBETA ακαδημαϊκές φιλοδοξίες -0,95025 0,58495 0,92337 
 
 

Στη γραμμή, που αφορά στο δείκτη Cook, δεν υπάρχει καμιά τιμή μεγαλύτερη του 1 
και επομένως καμιά περίπτωση δεν είναι ύποπτη για παρατήρηση επίδρασης (influential 
point). 

Στη γραμμή, που αφορά το δείκτη Leverage, δεν υπάρχει καμιά τιμή που να ξεπερνά τα 
επιτρεπτά όρια του 0,5. Στη γραμμή που αφορά στο DFFIT  υπάρχει μια παρατήρηση (72) για 
την οποία η DFFIT έχει τιμή μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή 1 (κατ’ απόλυτη τιμή). 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Stevens (2002) εάν μια τιμή είναι ακραία αλλά η Cook τιμή του 
είναι μικρότερη από 1 η παρατήρηση αυτή δεν διαγράφεται από τα δεδομένα μας, αφού δεν 
είναι ένα σημείο που ασκεί μεγάλη επίδραση στο μοντέλο μας, δεν είναι δηλαδή ένα σημείο 
επίδρασης (influential point).  

 
3. Ο έλεγχος της παραδοχής της γραμμικότητας 
Για τον έλεγχο της γραμμικής σχέσης μεταξύ καθεμιάς από τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές με την εξαρτημένη χρησιμοποιούμε το γράφημα σκέδασης των studentized 
deleted residuals  έναντι των προβλεπόμενων τιμών (Predicted Values): 
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Γράφημα 8: Διάγραμμα σκέδασης των studentized deleted residuals έναντι των 
τυποποιημένων προβλεπόμενων τιμών σε σχέση με το τεστ και τη συνέντευξη για τους φοιτητές 
της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης  

 
Παρατηρούμε ότι τα σημεία του γραφήματος είναι τυχαία κατανεμημένα μέσα σε μια 

οριζόντια ταινία η οποία έχει σαν άξονα την ευθεία που ξεκινά από το 0.  
Αλλά και από το τεστ ροών (Runs test) για τον έλεγχο της τυχαιότητας των σφαλμάτων  

διαπιστώνουμε ότι η τιμή Z είναι 0 με επίπεδο σημαντικότητας 1 γεγονός που σημαίνει ότι 
δεν απορρίπτεται η υπόθεση ότι κατανέμονται τυχαία γύρω από το 0. 

Εξάλλου, καθεμιά από τις ανεξάρτητες μεταβλητές συσχετίζεται με την εξαρτημένη 
μεταβλητή και η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 
μικρότερο του 0,05 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  
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Πίνακας 442: Συσχέτιση των μεταβλητών που εισάγονται στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης με τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς  
 

Προσεγγιστικοί υπολογισμοί 
Μεταβλητές 

Pearson r p 
Αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης  0,617 <0,001 

Ακαδημαϊκές φιλοδοξίες  0,516 0,001 
Γραμματικό επίπεδο γονέων  0,464 0,007 

 

Ο έλεγχος της παραδοχής της ισότητας των διασπορών 

 
Από το γράφημα 8 διαπιστώνουμε πως υπάρχει σταθερότητα διασπορών, δηλαδή η 

μεταβλητότητα των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής είναι ίδια για κάθε συνδυασμό των 
τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών.  
 
Ο έλεγχος της πολυσυγγραμικότητας  
 

Για τον έλεγχο της πολυσυγγραμικότητας έχουμε: 
• Ο παράγοντας ανοχής (tolerance factor) έχει τιμές για όλες τις μεταβλητές πολύ 
κοντά στο 1 (βλ. πίνακα 440).  
• Στην περίπτωσή μας ο δείκτης VIF είναι πολύ κοντά στο 1 και σε καμία περίπτωση 
δεν ξεπερνά το 10 για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές.  
 
Επομένως διαπιστώνουμε ότι ικανοποιούνται όλες οι παραδοχές για το παλινδρομικό 

μας μοντέλο. Θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι υπάρχουν μεταβλητές οι οποίες αν και 
σχετίζονται υψηλά με την εξαρτημένη μεταβλητή, δεν καταφέρνουν να εισαχθούν στο 
μοντέλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σχετίζονται υψηλά με μεταβλητές που έχουν ήδη 
εισαχθεί στο μοντέλο κι έτσι ένα μεγάλο μέρος από την προβλεπτική τους δύναμη υπάρχει 
στις μεταβλητές που έχουν εισαχθεί (για τις συσχετίσεις βλ. πίνακα 443). Δεν μπορούν 
επομένως να εισαχθούν στο μοντέλο καθώς θα υπήρχε το φαινόμενο της 
πολυσυγγραμικότητας. Τέτοιες μεταβλητές είναι: 

1. Φύλο 
2. Γραμματικό επίπεδο πατέρα 
3. Γραμματικό επίπεδο μητέρας 
4. Γραμματικό επίπεδο ενός από τους δύο γονείς 
5. Τόπος καταγωγής αστική περιοχή 
6. Τόπος καταγωγής ημιαστική περιοχή 
7. Αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων  
8. Αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών 
Για τη συσχέτιση των μεταβλητών αυτών με τις μεταβλητές που εισάγονται στο 

μοντέλο βλ. παράρτημα Β, πίνακα 454. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η συσχέτιση των μεταβλητών που δεν καταφέρνουν 
να εισαχθούν στο μοντέλο με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς χωρίς την επίδραση των 
μεταβλητών που εισάγονται στο μοντέλο αλλά και υπό την επίδρασή τους.  
 
Πίνακας 443: Συσχέτιση μεταβλητών που δεν εισάγονται στο μοντέλο παλινδρόμησης σε σχέση 
με το τεστ και τη συνέντευξη με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς  υπό την επίδραση των 
μεταβλητών που εισάγονται στο μοντέλο για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
 

Συσχέτιση με προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς 

Συσχέτιση με προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς υπό την επίδραση 
των μεταβλητών που εισάγονται 

στο μοντέλο παλινδρόμησης 
Μεταβλητή 

Pearson r p Pearson r p 
1 0,358 0,044 0,288 0,13 
2 0,481 0,005 -0,25 0,899 
3 0,350 0,050 -0,182 0,345 
4 0,407 0,021 -0,173 0,371 
5 0,497 0,004 0,122 0,13 
6 0,473 0,006 0,13 0,503 
7 0,469 0,007 0,226 0,239 
8 0,363 0,041 -0,011 0,957 
 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η συσχέτιση των μεταβλητών αυτών με τους προσεγγιστικούς 

υπολογισμούς παύει να είναι στατιστικά σημαντική υπό την επίδραση των μεταβλητών που 
εισάγονται στο μοντέλο παλινδρόμησης, λόγω της συσχέτισής τους με τις μεταβλητές αυτές.  
 
Ερμηνεία του μοντέλου 

Επομένως, οι μεταβλητές που καταφέρνουν να εισαχθούν στο μοντέλο και σύμφωνα 
με την ανάλυση αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για την επιτυχία στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς αφορούν στις εξής περιοχές χαρακτηριστικών: 

α) αυτοαντίληψη για: 
• την ικανότητα μνήμης  
β) ακαδημαϊκές φιλοδοξίες  
γ) κοινωνικά χαρακτηριστικά  
• γραμματικό επίπεδο και των δύο γονέων  
 
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται το ποσοστό με το οποίο συμμετέχουν οι 

παράγοντες αυτοί στο συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R2 σύμφωνα με το μοντέλο 
πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης: 
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Γράφημα 9: Παράγοντες που συνιστούν το συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R2 σύμφωνα 
με το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση (βλ. 
πίνακα 439)   

μορφωτικό επίπεδο γονέων; 
10,70%

ακαδημαϊκές φιλοδοξίες; 
17,30%

αυτοαντίληψη; 38%

άλλοι παράγοντες; 34%

 
 

Έτσι, για τους φοιτητές που προέρχονται από θετική/τεχνολογική κατεύθυνση που 
στην πλειοψηφία τους μάλλον διαθέτουν στέρεο μαθηματικό υπόβαθρο, σημαντικό ρόλο για 
την επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς φαίνεται να έχει η αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα μνήμης που έχουν. Αυτό είναι μάλλον λογικό, καθώς για την εκτίμηση του 
αποτελέσματος μιας πράξης με την εφαρμογή της στρογγυλοποίησης είναι απαραίτητη 
αρχικά η αναδιατύπωση των αριθμητικών δεδομένων και στη συνέχεια ο νοερός υπολογισμός 
των αναδιατυπωμένων αριθμητικών δεδομένων και επομένως πρέπει να διατηρηθούν 
προσωρινά στη (βραχύχρονη) μνήμη αριθμητικά δεδομένα. Επίσης, είναι απαραίτητη η 
ανάκληση από τη μακρόχρονη μνήμη της διαδικασίας εκτίμησης του αποτελέσματος μιας 
πράξης.  

Επίσης, σημαντικό ρόλο για την επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
δείχνουν να έχουν οι ακαδημαϊκές φιλοδοξίες που έχουν οι φοιτητές για την παρακολούθηση 
δεύτερης σχολής ή την παρακολούθηση κάποιου μεταπτυχιακού προγράμματος. Μάλιστα, οι 
ακαδημαϊκές φιλοδοξίες έχουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την αυτοαντίληψη για 
την ικανότητά τους στα Μαθηματικά γενικότερα (Pearson r=0,413  p=0,019). Αυτό ίσως 
σημαίνει ότι φοιτητές που επιτυγχάνουν στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, θεωρούν ότι 
γενικά τα καταφέρνουν στα Μαθηματικά και έχοντας πιθανόν μια γενικότερη θετική 
αυτοαντίληψη για τις ικανότητες τους, έχουν την εντύπωση ότι μπορούν να καταφέρουν και 
κάτι περισσότερο από την απόκτηση του πτυχίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης.  

Τέλος, σημαντική φαίνεται να είναι η επίδραση του γραμματικού επιπέδου και των δύο 
γονέων στην επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Μια πιθανή ερμηνεία είναι ότι 
οι μορφωμένοι γονείς εξασκούν τα παιδιά τους από νωρίς στην εκτέλεση νοερών 
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υπολογισμών, καθώς και άλλων μαθηματικών δραστηριοτήτων. Στατιστικά σημαντική 
συσχέτιση με το γραμματικό επίπεδο των δύο γονέων έχει και η αυτοαντίληψη που έχουν για 
την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων, γεγονός που αποκλείει την 
εισαγωγή της δεύτερης αυτής μεταβλητής στο μοντέλο.  

Όλοι αυτοί οι παράγοντες καταφέρνουν να ερμηνεύσουν το 66% της συνολικής 
διασποράς του αριθμού των επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς.  
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12.4 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με παράγοντες που 
αφορούν στη συνέντευξη και στο τεστ για τους φοιτητές της 
θεωρητικής κατεύθυνσης  

 
Για τη θεωρητική κατεύθυνση οι μεταβλητές που καταφέρνουν να μπουν στο μοντέλο 

παλινδρόμησης είναι: α) προβλήματα αναλόγων ποσών,  β) αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα νοερών υπολογισμών από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, γ) ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί, δ) προτίμηση στα Μαθηματικά στο σχολείο, ε) αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών, στ) αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης  
και ζ) αρέσκεια στα Μαθηματικά. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η περιγραφή του μοντέλου: 
 
Πίνακας 444: Μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης σε σχέση με το τεστ και τη 
συνέντευξη για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 

Αλλαγή στο R 2 και στην τιμή F 

Μοντέλο R R 2 Προσαρμο-
σμένος R 2 Αλλαγή στο R 2 

Αλλαγή 
στην 

τιμή F 
p 

Durbin-
Watson 

1 0,641 0,410 0,402 0,410 50,117 <0,001  
2 0,722 0,521 0,508 0,111 16,406 <0,001  
3 0,767 0,589 0,571 0,068 11,547 0,001  
4 0,798 0,637 0,615 0,048 9,042 0,004  
5 0,812 0,660 0,635 0,024 4,717 0,033  
6 0,827 0,683 0,655 0,023 4,898 0,030  
7 0,838 0,701 0,670 0,018 4,034 0,049 1,985 
 
1. Προβλήματα αναλόγων ποσών,  
2. Προβλήματα αναλόγων ποσών,  αυτοαντίληψη για την ικανότητα νοερών υπολογισμών 
από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού  
3. Προβλήματα αναλόγων ποσών,  αυτοαντίληψη για την ικανότητα νοερών υπολογισμών 
από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, ακριβείς νοεροί υπολογισμοί,  
4. Προβλήματα αναλόγων ποσών,  αυτοαντίληψη για την ικανότητα νοερών υπολογισμών 
από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, ακριβείς νοεροί υπολογισμοί, προτίμηση στα 
Μαθηματικά στο σχολείο 
5. Προβλήματα αναλόγων ποσών,  αυτοαντίληψη για την ικανότητα νοερών υπολογισμών 
από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, ακριβείς νοεροί υπολογισμοί, προτίμηση στα 
Μαθηματικά στο σχολείο, αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών 
6. Προβλήματα αναλόγων ποσών,  αυτοαντίληψη για την ικανότητα νοερών υπολογισμών 
από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, ακριβείς νοεροί υπολογισμοί, προτίμηση στα 
Μαθηματικά στο σχολείο, αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών, 
αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης 
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7. Προβλήματα αναλόγων ποσών,  αυτοαντίληψη για την ικανότητα νοερών υπολογισμών 
από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, ακριβείς νοεροί υπολογισμοί, προτίμηση στα 
Μαθηματικά στο σχολείο, αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών, 
αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης, αρέσκεια στα Μαθηματικά. 

Εμείς θεωρούμε ότι το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης είναι το 7ο, το 
οποίο περιλαμβάνει τους περισσότερους παράγοντες και δημιουργεί το μεγαλύτερο 
συντελεστή προσδιορισμού R2.  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η πρώτη μεταβλητή προκαλεί αλλαγή στο συντελεστή 
προσδιορισμού 0,41 η δεύτερη μεταβλητή προκαλεί αλλαγή 0,111 η τρίτη 0,068 η τέταρτη 
0,048 η πέμπτη 0,024 η έκτη 0,023 και η έβδομη 0,018. Συνολικά και οι εφτά μεταβλητές 
δημιουργούν ένα δείκτη R2  ίσο με 0,701 το οποίο είναι αρκετά υψηλό. Ο προσαρμοσμένος 
δείκτης R2 είναι 0,67.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται επιπλέον πρόσθετες πληροφορίες χρήσιμες για την 
κατασκευή της παλινδρομικής εξίσωσης: 
 
Πίνακας 445: Περιγραφή συντελεστών παλινδρομικής εξίσωσης σε σχέση με το τεστ και τη 
συνέντευξη για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 

Μη σταθμισμένοι 
συντελεστές Μοντέλο 

B 
t p Tolerance VIF 

Σταθερά -1,214 -0,986 0,328   
Προβλήματα αναλόγων ποσών 2,192 4,006 <0,001 0,635 1,574 

Αυτοαντίληψη για την ικανότητα 
νοερών υπολογισμών από τις πρώτες 

τάξεις του Δημοτικού 
2,215 2,018 0,048 0,824 1,213 

Ακριβείς νοεροί υπολογισμοί 0,370 3,457 0,001 0,693 1,444 
Προτίμηση στα Μαθηματικά στο 

σχολείο 
2,312 2,173 0,033 0,724 1,382 

Αυτοαντίληψη για την ικανότητα 
μνήμης τηλεφωνικών αριθμών 

1,888 2,526 0,014 0,925 1,081 

Αυτοαντίληψη για την ικανότητα 
εκτίμησης 

1,765 2,293 0,025 0,849 1,178 

Αρέσκεια στα Μαθηματικά 1,779 2,008 0,049 0,658 1,520 
 

Η παλινδρομική εξίσωση που έχουμε με βάση τις τιμές Β είναι η εξής: 
Προσεγγιστικοί υπολογισμοί = -1,214+2,192·προβλήματα αναλόγων ποσών+2,215· 
αυτοαντίληψη για την ικανότητα νοερού υπολογισμού από τις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού+0,37·ακριβείς νοεροί υπολογισμοί+2,461·προτίμηση στα Μαθηματικά στο 
σχολείο+1,188αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών 
αριθμών+1,765·αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης+1,779·αρέσκεια στα 
Μαθηματικά. 
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Παρατηρούμε ότι όλοι οι συντελεστές των μεταβλητών που εισάγονται στο μοντέλο 
έχουν θετικά πρόσημα, που σημαίνει ότι ασκούν θετική επίδραση στην εξαρτημένη 
μεταβλητή, δηλαδή στον αριθμό επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Την 
μεγαλύτερη επίδραση φαίνεται να την εξασκεί η “προτίμηση στα Μαθηματικά στο σχολείο” 
η οποία έχει το μεγαλύτερο παλινδρομικό συντελεστή, ενώ τη μικρότερη επίδραση εξασκεί 
η μεταβλητή “ακριβείς νοεροί υπολογισμοί”, όταν οι υπόλοιπες μεταβλητές είναι σταθερές. 

Ελέγχοντας τις τιμές t παρατηρούμε ότι η πιο “σπουδαία” μεταβλητή είναι τα 
προβλήματα αναλόγων ποσών και ακολουθούν οι ακριβείς νοεροί υπολογισμοί, η 
αυτοαντίληψη για τη μνήμη τηλεφωνικών αριθμών, η αυτοαντίληψη για την ικανότητα 
εκτίμησης, η προτίμηση στα Μαθηματικά στο σχολείο, η αυτοαντίληψη για την ικανότητα 
εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και τέλος η 
αρέσκεια στα Μαθηματικά. Όλες οι τιμές t είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 
σημαντικότητας μικρότερο του 0,05, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι μεταβλητές είναι 
σπουδαίες για την ερμηνεία της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή του αριθμού επιτυχιών 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς.  

 
Έλεγχος των παραδοχών 
1. Ο έλεγχος της παραδοχής της ανεξαρτησίας 
Ο δείκτης Durbin-Watson (βλ. πίνακα 444) έχει τιμή 1,985 δηλαδή είναι ανάμεσα στο 

1,5 και στο 2,5. Επομένως, εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των παρατηρήσεων.  
 

2. Ο έλεγχος της παραδοχής της κανονικότητας  
Από το παρακάτω γράφημα διαπιστώνουμε ότι τα σταθμισμένα κατάλοιπα 

κατανέμονται κανονικά. 
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Γράφημα 10: Κατανομή των τυποποιημένων καταλοίπων σε σχέση με το τεστ και τη 
συνέντευξη για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 

 
 

sum1011: αριθμός επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
 
Επίσης, η τιμή Kolmogorov-Smirnov Z είναι 0,572 και το επίπεδο σημαντικότητας 

0,899>0,05. Αυτό σημαίνει ότι δεν απορρίπτεται η υπόθεση ότι τα σταθμισμένα κατάλοιπα 
ακολουθούν κανονική κατανομή.  

Στο παρακάτω γράφημα διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν ακραίες τιμές για τα 
studentized deleted residuals. 
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Γράφημα 11: Ακραίες τιμές για τα studentized deleted residuals σε σχέση με το τεστ και τη 
συνέντευξη για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 

 
 
  

3. Ο έλεγχος της παραδοχής της γραμμικότητας 
Για τον έλεγχο της γραμμικής σχέσης μεταξύ καθεμιάς από τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές με την εξαρτημένη χρησιμοποιούμε το γράφημα σκέδασης των studentized 
deleted residuals  έναντι των προβλεπόμενων τιμών (Predicted Values): 



 
497 

Γράφημα 12: Διάγραμμα σκέδασης των studentized deleted residuals έναντι των 
τυποποιημένων προβλεπόμενων τιμών σε σχέση με το τεστ και τη συνέντευξη για τους φοιτητές 
της θεωρητικής  κατεύθυνσης 

 
 
Παρατηρούμε ότι τα σημεία του γραφήματος είναι τυχαία κατανεμημένα μέσα σε μια 

οριζόντια ταινία η οποία έχει σαν άξονα την ευθεία που ξεκινά από το 0.  
Αλλά και από το τεστ ροών (Runs test) για τον έλεγχο της τυχαιότητας των σφαλμάτων  

διαπιστώνουμε ότι η τιμή Z είναι 0,764 με επίπεδο σημαντικότητας 0,445 γεγονός που 
σημαίνει ότι δεν απορρίπτεται η υπόθεση ότι κατανέμονται τυχαία γύρω από το 0. 

Εξάλλου, καθεμιά από τις ανεξάρτητες μεταβλητές συσχετίζεται με την εξαρτημένη 
μεταβλητή και η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 
μικρότερο του 0,05 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  
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Πίνακας 446: Συσχέτιση των μεταβλητών που εισάγονται στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης με τους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς  
 

Προσεγγιστικοί υπολογισμοί 
Μεταβλητές 

Pearson r p 
Προβλήματα αναλόγων ποσών 0,641 <0,001 

Αυτοαντίληψη για την  ικανότητα νοερού υπολογισμού 
από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 

0,319 0,006 

Ακριβείς νοεροί υπολογισμοί 0,596 <0,001 
Προτίμηση στα Μαθηματικά στο σχολείο 0,454 <0,001 

Μνήμη τηλεφωνικών αριθμών 0,266 0,022 
Αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης 0,338 0,003 

Αρέσκεια στα Μαθηματικά  0,534 <0,001 
 

Ο έλεγχος της παραδοχής της ισότητας των διασπορών 
Από το γράφημα 12 διαπιστώνουμε πως υπάρχει σταθερότητα διασπορών, δηλαδή η 

μεταβλητότητα των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής είναι ίδια για κάθε συνδυασμό των 
τιμών των ανεξάρτητων μεταβλητών.  
 
Ο έλεγχος της πολυσυγγραμικότητας  

Για τον έλεγχο της πολυσυγγραμικότητας έχουμε: 
• Ο παράγοντας ανοχής (tolerance factor) έχει τιμές για όλες τις μεταβλητές πολύ 
κοντά στο 1.  
• Στην περίπτωσή μας ο δείκτης VIF είναι πολύ κοντά στο 1 και σε καμία περίπτωση 
δεν ξεπερνά το 10 για όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές (βλ. πίνακα 445).  
 
Επομένως διαπιστώνουμε ότι ικανοποιούνται όλες οι παραδοχές για το παλινδρομικό 

μας μοντέλο. Θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι υπάρχουν μεταβλητές οι οποίες αν και 
σχετίζονται υψηλά με την εξαρτημένη μεταβλητή, δεν καταφέρνουν να εισαχθούν στο 
μοντέλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σχετίζονται υψηλά με μεταβλητές που έχουν ήδη 
εισαχθεί στο μοντέλο κι έτσι ένα μεγάλο μέρος από την προβλεπτική τους δύναμη υπάρχει 
στις μεταβλητές που έχουν εισαχθεί (για τις συσχετίσεις βλ. πίνακα 447). Δεν μπορούν 
επομένως να εισαχθούν στο μοντέλο καθώς θα υπήρχε το φαινόμενο της 
πολυσυγγραμικότητας. Τέτοιες μεταβλητές είναι: 

1. Προβλήματα προσθετικών δομών  
2. Πολλαπλασιασμοί 
3. Διαιρέσεις 
4. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούσαν στο σχολείο ήταν μάθημα Θετικών 

Επιστημών 
5. Μ.Ο. Β  ́Λυκείου 
6. Μ.Ο. Β  ́Λυκείου ≥18,5 
7. Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου 
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8. Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου ≥18,5 
9. Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου ≥18 
10. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούν στο Πανεπιστήμιο είναι τα Μαθηματικά  
11. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούν στο Πανεπιστήμιο είναι μάθημα Θετικών 

επιστημών 
12. Ένα από τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι καλοί είναι τα Μαθηματικά 
13. Ένα από τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι καλοί είναι μάθημα 

Θετικών Επιστημών 
14. Βαθμοί στα Μαθηματικά στο σχολείο (19-20) 
15. Αυτοαντίληψη για την ικανότητα να εκτελούν νοερούς υπολογισμούς  
16. Αναφέρουν περισσότερους από 1 λόγους για τη σημαντικότητα της εκτίμησης 

των αποτελεσμάτων των πράξεων  
17. Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±10% από την ακριβή τιμή) 
18. Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±20% από την ακριβή τιμή) 
19. Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως και ±10% από την ακριβή τιμή) 
20. Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως και ±20% από την ακριβή τιμή) 
21. Εκτίμηση μέσου όρου αριθμητικών δεδομένων (απέχουν έως και ±10% από την 

ακριβή τιμή) 
22. Εκτίμηση μέσου όρου αριθμητικών δεδομένων (απέχουν έως και ±20% από την 

ακριβή τιμή) 
Για τη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών που δεν καταφέρνουν να εισαχθούν στο 

μοντέλο ενώ σχετίζονται σημαντικά με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς βλ. παράρτημα  
Β, πίνακα 455. 
 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η συσχέτιση των μεταβλητών που δεν καταφέρνουν 
να εισαχθούν στο μοντέλο με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς χωρίς την επίδραση των 
μεταβλητών που εισάγονται στο μοντέλο αλλά και υπό την επίδρασή τους.  
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Πίνακας 447: Συσχέτιση μεταβλητών που δεν εισάγονται στο μοντέλο παλινδρόμησης σε σχέση 
με το τεστ και τη συνέντευξη με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς  υπό την επίδραση των 
μεταβλητών που εισάγονται στο μοντέλο για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης 
 

Συσχέτιση με προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς 

Συσχέτιση με προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς υπό την επίδραση 
των μεταβλητών που εισάγονται 

στο μοντέλο παλινδρόμησης 
Μεταβλητή 

Pearson r p Pearson r p 
1 0,336 0,003 0,179 0,148 
2 0,305 0,008 0,032 0,8 
3 0,435 <0,001 -0,036 0,774 
4 0,530 <0,001 0,08 0,522 
5 0,231 0,047 -0,089 0,473 
6 0,293 0,011 -0,007 0,952 
7 0,249 0,033 -0,161 0,194 
8 0,278 0,016 -0,023 0,852 
9 0,357 0,002 -0,063 0,612 
10 0,461 <0,001 0,177 0,152 
11 0,437 <0,001 0,043 0,727 
12 0,469 <0,001 0,032 0,795 
13 0,390 0,001 0,019 0,882 
14 0,435 <0,001 0,046 0,711 
15 0,390 0,001 -0,035 0,779 
16 0,355 0,002 0,158 0,2 
17 0,384 0,001 -0,021 0, 868 
18 0,378 0,001 -0,001 0,993 
19 0,294 0,011 0,146 0,238 
20 0,343 0,003 0,129 0,299 
21 0,377 0,001 0,171 0,167 
22 0,305 0,008 0,014 0,91 
 
Παρατηρούμε λοιπόν ότι η συσχέτιση των μεταβλητών αυτών με τους προσεγγιστικούς 

υπολογισμούς παύει να είναι στατιστικά σημαντική υπό την επίδραση των μεταβλητών που 
εισάγονται στο μοντέλο παλινδρόμησης, λόγω της συσχέτισής τους με τις μεταβλητές αυτές.  
 
 
Ερμηνεία του μοντέλου 

Επομένως, οι μεταβλητές που καταφέρνουν να εισαχθούν στο μοντέλο και σύμφωνα 
με την ανάλυση φαίνεται να αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για την επιτυχία στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς αφορούν στις εξής περιοχές χαρακτηριστικών: 

α) μαθηματικό υπόβαθρο (προβλήματα αναλόγων ποσών, ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί) 
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β) προτιμήσεις (προτίμηση για τα Μαθηματικά στο σχολείο, αρέσκεια για τα 
Μαθηματικά  

γ) αυτοαντίληψη για: 
•  την ικανότητα μνήμης (μνήμη τηλεφωνικών αριθμών) 
•  την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων  
•  την ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών από τις πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού 
 
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται το ποσοστό με το οποίο συνεισφέρουν οι 

παράγοντες αυτοί στο συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R2, δηλαδή το ποσοστό κατά 
το οποίο μπορούν να ερμηνεύσουν και να προβλέψουν την ικανότητα εκτίμησης και ελέγχου 
των αποτελεσμάτων των πράξεων: 

 
Γράφημα 13: Παράγοντες που συνιστούν το δείκτη πολλαπλού προσδιορισμού R2 σύμφωνα με 
το μοντέλο γραμμικής πολλαπλής παλινδρόμησης για τη θεωρητική κατεύθυνση (βλ. πίνακα 
444) 

αυτοαντίληψη; 15,80%

προτιμήσεις ; 6,60%

μαθηματικό υπόβαθρο; 47,80%

άλλοι παράγοντες ; 29,60%

 
Παρατηρούμε ότι το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για τη θεωρητική 

κατεύθυνση είναι πανομοιότυπο με το μοντέλο για το σύνολο των φοιτητών, γεγονός που 
είναι αναμενόμενο καθώς το σύνολο των φοιτητών αποτελείται σε ποσοστό 69,81% από 
φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης.  
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12.5 Σύγκριση μοντέλων πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με 
παράγοντες που αφορούν στη συνέντευξη  και στο τεστ  
 

Κατ’ αρχάς παρατηρούμε ότι στο σύνολο των φοιτητών και στους φοιτητές της 
θεωρητικής κατεύθυνσης οι παράγοντες που εισάγονται στα αντίστοιχα μοντέλα πολλαπλής 
γραμμικής παλινδρόμησης είναι περίπου ίδιοι. Συγκεκριμένα κοινοί είναι οι εξής παράγοντες: 

 Προβλήματα αναλόγων ποσών 
 Ακριβείς νοεροί υπολογισμοί 
 Αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών από τις 

πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
 Αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων 
 Αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών 
 Προτίμηση στο μάθημα των Μαθηματικών στο σχολείο. 
Διαφορετικός είναι ο παράγοντας “προτίμηση στο μάθημα των Μαθηματικών στο 

Πανεπιστήμιο” o οποίος εισάγεται στο σύνολο των φοιτητών και δεν εισάγεται στη 
θεωρητική κατεύθυνση, όπου αντίστοιχα εισάγεται η αρέσκεια για το μάθημα των 
Μαθηματικών. Ουσιαστικά όμως οι δύο αυτοί παράγοντες είναι παρεμφερείς, αφού η 
προτίμηση στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο υποδηλώνει και αρέσκεια, ενώ η παρουσία 
του ενός παράγοντα στο μοντέλο αποκλείει την παρουσία του άλλου παράγοντα λόγω της 
υψηλής τους συσχέτισης (βλ. παράρτημα, πίνακα 454). 

 Το γεγονός ότι τα δύο μοντέλα, για το σύνολο των φοιτητών και για τη θεωρητική 
κατεύθυνση είναι περίπου όμοια είναι αναμενόμενο, αφού το σύνολο των φοιτητών 
αποτελείται σε ποσοστό 69,81% από φοιτητές θεωρητικής κατεύθυνσης. Συγκρίνοντας τις 
τιμές t που αντιστοιχούν στους παλινδρομικούς συντελεστές για τα δύο μοντέλα (βλ. πίνακες 
435, 445) και δείχνουν τη σπουδαιότητα των μεταβλητών που εισάγονται στα μοντέλα 
παρατηρούμε ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές που εισάγονται στα δύο μοντέλα έχουν περίπου 
την ίδια σειρά σπουδαιότητας. Έτσι, με βάση τις τιμές t οι δυο πιο σπουδαίες μεταβλητές και 
για τα δύο μοντέλα είναι τα προβλήματα αναλόγων ποσών και οι ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί, στην τρίτη θέση είναι η αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών 
αριθμών, στην τέταρτη και πέμπτη θέση είναι η αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης 
των αποτελεσμάτων των πράξεων και η προτίμηση στο μάθημα των Μαθηματικών στο 
σχολείο, στην έκτη θέση είναι η αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών 
υπολογισμών από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και στην έβδομη θέση είναι η προτίμηση 
στο μάθημα των Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο για το σύνολο των φοιτητών και η 
αρέσκεια στα Μαθηματικά για τη θεωρητική κατεύθυνση.  

Διαφορές ωστόσο στα δύο αυτά μοντέλα εντοπίζονται στη σειρά εισαγωγής των 
παραγόντων. Έτσι, ενώ τα προβλήματα αναλόγων ποσών εισάγονται ως πρώτος παράγοντας 
και στα δύο μοντέλα προκαλώντας περίπου ίδια αλλαγή στο συντελεστή R2 (περίπου 0,4), ο 
δεύτερος παράγοντας διαφέρει. Στη θεωρητική κατεύθυνση, ο δεύτερος παράγοντας που 
εισάγεται είναι η αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών 
από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, προκαλώντας αλλαγή 0,111 στο συντελεστή R2, ενώ 
στο σύνολο των φοιτητών αυτός ο παράγοντας εισάγεται έκτος (αλλαγή 0,024 στο 
συντελεστή R2) γεγονός που πιθανόν σημαίνει ότι ο παράγοντας αυτός έχει μεγάλη σημασία 
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για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης. Στο σύνολο των φοιτητών δεύτερος 
παράγοντας είναι η προτίμηση στα Μαθηματικά στο Λύκειο, ο οποίος εισάγεται τέταρτος στη 
θεωρητική κατεύθυνση προκαλώντας αλλαγή στο συντελεστή R2 0,125 και 0,048 αντίστοιχα. 
Ο τρίτος παράγοντας είναι κοινός και για τα δύο μοντέλα (αλλαγή στο συντελεστή R2 0,074 
και 0,068 αντίστοιχα). Ο τέταρτος παράγοντας για το σύνολο των φοιτητών είναι η 
αυτοαντίληψη για τη μνήμη τηλεφωνικών αριθμών (αλλαγή 0,046 στο συντελεστή R2) ο 
οποίος εισάγεται πέμπτος για τη θεωρητική κατεύθυνση (αλλαγή 0,024 στο συντελεστή R2). 
Πέμπτος για το σύνολο των φοιτητών και έκτος για τη θεωρητική κατεύθυνση είναι η 
αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων (αλλαγή 0,041 
και 0,023 αντίστοιχα στο συντελεστή R2). Συνολικά, με το σύνολο των παραγόντων που 
εισάγονται σε καθένα από τα δύο μοντέλα ερμηνεύεται περίπου 70% της διασποράς, δηλαδή 
δημιουργείται ένας συντελεστής R2 περίπου 0,7 (0,712 για το σύνολο των φοιτητών και 0,701 
για τη θεωρητική κατεύθυνση).  

Πολύ διαφορετικό είναι το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για τη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση. Εδώ δεν εισάγονται καθόλου γνωστικοί παράγοντες, 
γεγονός που οφείλεται στο ότι η πλειοψηφία των φοιτητών που είχαν επιλέξει θετική ή 
τεχνολογική κατεύθυνση στο Λύκειο έχουν καλό μαθηματικό υπόβαθρο αφού αφενός 
συνήθως η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται βάσει των ικανοτήτων των μαθητών, αλλά και 
αφετέρου λόγω της μεγάλης τριβής με τα Μαθηματικά που έχουν αποκτήσει.  

Επίσης, στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για τη θετική/τεχνολογική 
κατεύθυνση δεν υπάρχουν παράγοντες που αφορούν σε προτίμηση για το μάθημα των 
Μαθηματικών, καθώς η πλειοψηφία των φοιτητών των κατευθύνσεων αυτών προτιμούν τα 
Μαθηματικά και πιθανότατα γι’ αυτό το λόγο επέλεξαν την κατεύθυνση αυτή.  

Ο πρώτος παράγοντας που εισάγεται στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση είναι η αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα μνήμης, κατ’ αντιστοιχία της αυτοαντίληψης για την ικανότητα μνήμης 
τηλεφωνικών αριθμών που εισάγεται στο μοντέλο για το σύνολο των φοιτητών και για τη 
θεωρητική κατεύθυνση. Το γεγονός ότι στη θεωρητική κατεύθυνση δεν εισάγεται η 
αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης ίσως οφείλεται στο ότι οι φοιτητές που είχαν 
επιλέξει θεωρητική κατεύθυνση συνήθως έχουν μεγάλη ικανότητα μνήμης, καθώς τα 
μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης απαιτούν αυτή την ικανότητα.  

Ο δεύτερος παράγοντας που εισάγεται στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση είναι οι ακαδημαϊκές φιλοδοξίες. Ο 
παράγοντας αυτός στο σύνολο των φοιτητών σχετίζεται με την αυτοαντίληψη για την 
ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών και με την αυτοαντίληψη για την ικανότητα 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων με αποτέλεσμα στο αντίστοιχο μοντέλο να μην 
εισάγεται. Στη θεωρητική κατεύθυνση ο παράγοντας αυτός δεν σχετίζεται στατιστικά 
σημαντικά με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, ωστόσο η πιθανότητα p απέχει λίγο από 
το επίπεδο σημαντικότητας 0,05 ώστε η διαφοροποίηση μεταξύ των “ικανών” και των 
“αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς να είναι στατιστικά σημαντική (βλ. πίνακα  
339). Γενικά, φαίνεται ότι η τάση διαφοροποίησης μεταξύ των “ικανών” και των “αδύνατων” 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς ως προς τις ακαδημαϊκές φιλοδοξίες είναι μεγαλύτερη 
στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση (βλ. πίνακες 338, 339).  
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Ο τρίτος παράγοντας που εισάγεται στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 
για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση είναι το γραμματικό επίπεδο των γονέων. Αυτός ο 
παράγοντας σχετίζεται υψηλά με την αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων (βλ. παράρτημα Β, πίνακα 454) και αποκλείει την εισαγωγή 
της. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο εξασκούν τα παιδιά 
τους σε νοερούς υπολογισμούς ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτοαντίληψή τους, ενώ τα 
παιδιά έχοντας θετική αυτοαντίληψη για τις μαθηματικές τους ικανότητες πιθανόν 
οδηγούνται στην επιλογή θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης. 

Συνολικά στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για τη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση οι παράγοντες που εισάγονται ερμηνεύουν 66% της 
διασποράς της εξαρτημένης μεταβλητής που στην προκειμένη περίπτωση αφορά στον αριθμό 
των επιτυχιών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
 
13.1 Εξέλιξη της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 

ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων  
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχει μια πολύ αργή εξέλιξη της 
ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών 
πράξεων (βλ. γράφημα 1), γεγονός που συμφωνεί με τα αποτελέσματα των ερευνών των 
Sowder & Wheeler, 1987 και Case & Sowder, 1990.  

 Μεταξύ Ε  ́και Στ  ́Δημοτικού ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.  
 Η επίδοση των μαθητών της Α  ́ Λυκείου δεν διαφέρει με στατιστικά σημαντική 

διαφορά από την επίδοση των μαθητών της Ε  ́ και Στ  ́ Δημοτικού, όσον αφορά στους 
προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς ακεραίων και δεκαδικών, αλλά και στις προσεγγιστικές 
διαιρέσεις δεκαδικών. Διαφοροποίηση παρατηρείται ωστόσο στις προσεγγιστικές διαιρέσεις 
ακεραίων, όπου οι μαθητές της Α  ́Λυκείου έχουν σημαντικά καλύτερη επίδοση σε σχέση με 
τους μαθητές της Ε  ́και Στ  ́Δημοτικού. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο ότι οι 
μαθητές της Α  ́Λυκείου έχουν αρκετά καλύτερη επίδοση στις ακριβείς νοερές διαιρέσεις με 
θετικές δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ+ 
και φαίνεται ότι μπορούν να χρησιμοποιούν πλέον αυτή την προαπαιτούμενη γνώση για την 
πραγματοποίηση προσεγγιστικών διαιρέσεων ακεραίων. Στην καλύτερη επίδοση στους 
ακριβείς νοερούς υπολογισμούς συμβάλλει και η διδασκαλία των δυνάμεων και των 
ιδιοτήτων που συμπεριλαμβάνεται στα διδακτικά εγχειρίδια των Μαθηματικών της Α  ́και Γ΄ 
Γυμνασίου (σ.σ. 137-140 και σ. 17 αντίστοιχα).  

 Στα αποτελέσματα που αφορούν στη Β  ́ Λυκείου εμφανίζεται το πρώτο άλμα σε 
ό,τι αφορά την επίδοση των μαθητών στην εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. Οι μαθητές έχουν καλύτερη επίδοση και στους 
ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου 
νΝ, 1<ν<100 και μΖ και φαίνεται ότι κατακτούν σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή τη γνώση, 
ενώ προς αυτή την κατεύθυνση βοηθάει και η διδασκαλία των ιδιοτήτων των δυνάμεων η 
οποία συμπεριλαμβάνεται στο διδακτικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών της Α΄ Λυκείου (σ.σ. 
46-47). Επιπρόσθετα, στο Λύκειο πλέον χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτή την 
προαπαιτούμενη γνώση στο μάθημα της Φυσικής. Έτσι λοιπόν, η καθημερινή τριβή των 
μαθητών με την προαπαιτούμενη γνώση, μάλλον τους καθιστά ικανούς να μπορούν να τη 
χρησιμοποιούν, προκειμένου να εκτελούν προσεγγιστικούς υπολογισμούς.  
 Ένας άλλος παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις των 
μαθητών στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς είναι η καλύτερη επίδοση στις υπόλοιπες 
περιοχές του τεστ και ιδιαίτερα στην επίλυση προβλημάτων αναλόγων ποσών, που όπως 
φάνηκε από την ανάλυση (βλ. ενότητα 9.2) έχουν μεγάλη σχέση με την ικανότητα εφαρμογής 
κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων και αποτελούν 
και προβλεπτικό παράγοντα στα μοντέλα παλινδρόμησης για τους φοιτητές (βλ. πίνακες 434, 
444).  
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 Τέλος, καλύτερη επίδοση παρατηρείται και στους φοιτητές σε σχέση με τη Β΄ 
Λυκείου, οι οποίοι ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελούν προϊόν διαλογής καθώς η 
βάση εισαγωγής κατά τα έτη 2009 και 2010 ήταν αρκετά υψηλή και επομένως τα υποκείμενα 
ήταν πιθανότατα μαθητές με καλύτερο γενικότερα υπόβαθρο σε σχέση με το σύνολο των 
μαθητών της Β΄ Λυκείου. Οι φοιτητές έχουν καλύτερη επίδοση σε όλες τις περιοχές του τεστ, 
γεγονός που συμβάλλει στην καλύτερη επίδοση και στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. 
 Ωστόσο, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες η επίδοση στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς είναι ιδιαίτερα χαμηλή, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα 
παλαιότερων ερευνών σε διεθνές επίπεδο (βλ. ενότητα 2.4.5). 

 
 
13.2 Σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 

ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με ικανότητες που 
αφορούν σε άλλες περιοχές των Μαθηματικών 

 
α) Σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 

αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με ικανότητες που αφορούν σε άλλα είδη 
εκτίμησης 

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την πραγματοποίηση 
της συνέντευξης προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

 
Για το σύνολο των φοιτητών και για τη θεωρητική κατεύθυνση 

 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων και της ικανότητας εκτίμησης μέσου 
όρου αριθμητικών δεδομένων (βλ. πίνακες 428, 430). Ένας πιθανός λόγος που εξηγεί τη 
συσχέτιση αυτή είναι ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν αφορούν σε εκτίμηση μέσου όρου 
αριθμητικών δεδομένων και σύμφωνα με το συνήθη τρόπο υπολογισμού του μέσου όρου 
γίνεται προσεγγιστικός υπολογισμός του αθροίσματος των αριθμητικών δεδομένων και στη 
συνέχεια προσεγγιστικός υπολογισμός του πηλίκου του αθροίσματος αυτού διά το πλήθος 
των αριθμητικών δεδομένων. Έτσι, σύμφωνα με τον τρόπο αυτό, απαιτείται η καλή γνώση 
προσεγγιστικών υπολογισμών. Ένας άλλος λόγος είναι ότι ενδεχομένως η συσχέτιση αυτή 
που εμφανίζεται οφείλεται εν μέρει στη σχέση που έχει ήδη διαπιστωθεί μεταξύ της 
ικανότητας εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων με το μαθηματικό υπόβαθρο που 
διαθέτουν τα υποκείμενα. Ωστόσο, πρέπει να διερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας 
εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων με την ικανότητα εκτίμησης μέσου όρου μέσα 
από διαφορετικού τύπου προβλήματα τα οποία περιέχουν κατανομές με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η συσχέτιση αυτή οφείλεται στο 
υπολογιστικό μέρος της διαδικασίας εύρεσης του μέσου όρου, στο μαθηματικό υπόβαθρο ή 
και σε άλλους παράγοντες. 

 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με την εκτίμηση πλήθους αντικειμένων 
και συγκεκριμένα την εκτίμηση πλήθους κουκκίδων σχεδιασμένων σε πλαίσιο (βλ. πίνακες 
428, 430), γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα πορίσματα της έρευνας των Hogan & 
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Brezinsky, 2003 (βλ. ενότητα 2.4.7). Η εκτίμηση αυτού του είδους έχει μεγάλη συσχέτιση και 
με την εκτίμηση μέσου όρου (βλ. παράρτημα Β, πίνακες 450, 452), γεγονός που είναι μάλλον 
λογικό, καθώς ένας τρόπος εκτίμησης του πλήθους κουκκίδων είναι η εύρεση μιας μέσης 
περιοχής κουκκίδων ή μιας μέσης σειράς και στη συνέχεια ο υπολογισμός του συνόλου με 
βάση αυτό το μέσο όρο (πολλαπλασιασμός του μέσου όρου επί των αριθμό των περιοχών ή 
τον αριθμό των σειρών). Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ 
της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου και πλήθους αντικειμένων, μέσα 
από την επίδοση ποικιλίας προβλημάτων εκτίμησης πλήθους αντικειμένων.  

 Εμφανίζεται συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
πράξεων και της εκτίμησης του όγκου του κύβου (βλ. πίνακες 383, 385). Παρόλο που η 
συσχέτιση της ικανότητας εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων με την εκτίμηση 
μήκους ή εμβαδού δεν είναι στατιστικά σημαντική, ωστόσο οι φοιτητές που ανήκουν στην 
ομάδα των “ικανών” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς έχουν καλύτερη επίδοση στην 
εκτίμηση μήκους ή εμβαδού. Η υπεροχή τους αυτή εξελίσσεται σε διαφορά στατιστικά 
σημαντική στην εκτίμηση όγκου του κύβου.  
 
 Για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση 

 Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων ως προς την εφαρμογή κριτηρίων άλλων ειδών 
εκτίμησης. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο ότι οι φοιτητές της ομάδας Β της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης πιθανότατα έχουν καλύτερο μαθηματικό υπόβαθρο σε 
σχέση με τους φοιτητές της Β ομάδας της θεωρητικής κατεύθυνσης, λόγω της εκπαίδευσης 
που έχουν δεχθεί στο Λύκειο και της τριβής που έχουν αποκτήσει στο πλαίσιο των 
μαθημάτων Θετικών Επιστημών, έχοντας καταφέρει να επιτύχουν σε μια σχολή που είχε 
υψηλή βάση εισαγωγής. Ωστόσο, και στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η ομάδα Α έχει 
υψηλότερο μέσο όρο στην εκτίμηση μέσου όρου και πλήθους αντικειμένων (βλ. πίνακα 341). 
 

 
β) Σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 

αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με ικανότητες που αφορούν σε άλλες περιοχές των 
Μαθηματικών 

 
Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων που αφορούν στο τεστ φάνηκε μεγάλη 

συσχέτιση των προσεγγιστικών υπολογισμών με άλλες περιοχές όπως προβλήματα 
προσθετικών δομών, γραπτή εκτέλεση πράξεων, ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με δυνάμεις 
του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ, προβλήματα 
αναλόγων ποσών.  

 Η μεγαλύτερη συσχέτιση εμφανίζεται με τους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με 
δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ. Μάλιστα, 
η καλή επίδοση στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό 
παράγοντα για την επίδοση στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς με βάση τα μοντέλα 
παλινδρόμησης για το σύνολο των φοιτητών και για τη θεωρητική κατεύθυνση, σύμφωνα με 
τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την επίδοση του τεστ αλλά και σύμφωνα με τα 
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δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την πραγματοποίηση της συνέντευξης (βλ. πίνακες 434, 
444). Η δυναμική αυτή που εμφανίζει η περιοχή των ακριβών νοερών υπολογισμών με 
δυνάμεις του 10 ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του 
τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ στην ικανότητα εκτέλεσης προσεγγιστικών 
υπολογισμών θεωρείται δικαιολογημένη, καθώς αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση για την 
εκτέλεση προσεγγιστικών υπολογισμών με την εφαρμογή στρογγυλοποίησης. Η ισχύς αυτού 
του παράγοντα ποικίλει στις διάφορες ηλικιακές ομάδες ανάλογα με την επίδοσή τους και 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς (βλ. πίνακα 108). Έτσι, στην Α  ́ Λυκείου είναι 
μικρότερος ο συντελεστής συσχέτισης, καθώς ο λόγος του αριθμού των μαθητών που έχουν 
καλή επίδοση στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς προς τον αριθμό των μαθητών που έχουν 
καλή επίδοση στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς με δυνάμεις του 10 και με αριθμούς του 
τύπου νx10μ, όπου νΝ, 1<ν<100 και μΖ είναι μικρότερος σε σχέση με τις υπόλοιπες 
ηλικιακές ομάδες.  

 Πολύ μεγάλη συσχέτιση παρουσιάζεται μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών 
και των προβλημάτων αναλόγων ποσών, τα οποία αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα 
σύμφωνα με τα μοντέλα παλινδρόμησης για το σύνολο των φοιτητών και για τη θεωρητική 
κατεύθυνση, (βλ. πίνακες 434, 444). Η σχέση αυτή πιθανόν οφείλεται αρχικά στο γεγονός ότι 
και οι προσεγγιστικοί υπολογισμοί (πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις) και τα προβλήματα 
αναλόγων ποσών ανήκουν στις πολλαπλασιαστικές δομές. Κατά δεύτερο λόγο, στο πλαίσιο 
επίλυσης προβλημάτων αναλόγων ποσών, κατά την εκτέλεση των πράξεων, είναι δυνατό να 
εφαρμοστούν κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων 
και κατά συνέπεια να γίνει ορθή εκτέλεση των πράξεων μέσα από την εφαρμογή διαδικασιών 
ελέγχου. Εξάλλου, η κατανόηση προβλημάτων αναλόγων ποσών συνεισφέρει στην ικανότητα 
εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. Για 
παράδειγμα, για τον προσεγγιστικό υπολογισμό ενός πολλαπλασιασμού με στρογγυλοποίηση, 
μπορεί να γίνει αντιστάθμιση για την εύρεση καλύτερης προσέγγισης όπου γίνεται χρήση του 
αναλογικού συλλογισμού: υπολογίζεται τι ποσοστό περίπου έχει “κοπεί” από τον ένα ή τον 
άλλο όρο της πράξης ή έχει δοθεί παραπάνω για να αντισταθμιστεί το αποτέλεσμα. Επίσης, 
κατά την εκτέλεση προσεγγιστικών υπολογισμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κριτήριο των 
συναυξανόμενων ποσών. Τέλος, η ικανότητα κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων 
αναλόγων ποσών ενδεχομένως υποδηλώνει την ύπαρξη ενός καλού μαθηματικού υπόβαθρου, 
το οποίο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει μάλλον ιδιαίτερη σημασία για την ικανότητα 
εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων.  
 Δηλαδή η σχέση μεταξύ αναλόγων ποσών και προσεγγιστικών υπολογισμών είναι 
αμφίδρομη: η ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων αναλόγων ποσών, αλλά και η 
κατανόηση των προβλημάτων αναλόγων ποσών συνεισφέρει στην ικανότητα εφαρμογής 
κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. 

 Μια άλλη περιοχή η οποία σχετίζεται με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς είναι 
η γραπτή εκτέλεση πράξεων (βλ. πίνακα 107). Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, εκτός από την Ε΄ 
Δημοτικού, μεγαλύτερη συσχέτιση με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς έχουν οι 
διαιρέσεις. Το γεγονός ότι η γραπτή εκτέλεση διαιρέσεων έχει μεγαλύτερη συσχέτιση με τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς οφείλεται ίσως στο ότι: α) και οι δύο περιοχές ανήκουν στις 
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πολλαπλασιαστικές δομές και β) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας διαίρεσης μπορούν να 
γίνουν προσεγγιστικοί υπολογισμοί λειτουργώντας ως κριτήρια εκτίμησης αλλά και ως 
κριτήρια ελέγχου. 94  Στην Ε  ́ Δημοτικού, η γραπτή εκτέλεση διαιρέσεων έχει μεγάλη 
συσχέτιση με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, αλλά λίγο μεγαλύτερη συσχέτιση έχει η 
γραπτή εκτέλεση αφαιρέσεων με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Πιθανόν, η γραπτή 
εκτέλεση αφαιρέσεων αποτελεί ακόμα μια όχι καλά εγκατεστημένη ικανότητα, την οποία 
έχουν μόνο οι πολύ καλοί μαθητές, κάποιοι από τους οποίους μπορούν να εκτελούν 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Η γραπτή εκτέλεση πολλαπλασιασμών σχετίζεται με τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.  

 Τέλος τα προβλήματα προσθετικών δομών σχετίζονται με τους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς. Ο συντελεστής συσχέτισης  με τους προσεγγιστικούς πολλαπλασιασμούς και 
διαιρέσεις είναι χαμηλότερος (βλ. πίνακες 108-112), πιθανόν επειδή τα προβλήματα 
προσθετικών δομών δεν ανήκουν στις πολλαπλασιαστικές δομές όπως το πρόβλημα 
αναλόγων ποσών. 

Συνολικά λοιπόν η ανάλυση των αποτελεσμάτων που αφορούν στο τεστ καταδεικνύει 
μια συσχέτιση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων 
των αριθμητικών πράξεων με το γενικότερο μαθηματικό υπόβαθρο των μαθητών και των 
φοιτητών. Μεγαλύτερη είναι η συσχέτιση με περιοχές που ανήκουν στις πολλαπλασιαστικές 
δομές.  
 
 

13.3 Παράγοντες που συνεισφέρουν στην ικανότητα εφαρμογής 
κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών 
πράξεων  

 
Η επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από την πραγματοποίηση της 

συνέντευξης αλλά και από την επίδοση του τεστ στους φοιτητές κατέδειξε έναν αριθμός 
παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. Μάλιστα, ορισμένοι απ’ αυτούς τους 
παράγοντες μπορούν να είναι και προβλεπτικοί για την επιτυχία στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς. Οι παράγοντες που φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία στην ικανότητα 
εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων 
είναι οι ακόλουθοι: 
 

1. Μαθηματικό υπόβαθρο 
 
Σημαντικό ρόλο στην ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 

αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων φαίνεται ότι παίζει το μαθηματικό υπόβαθρο των 
υποκειμένων. Αυτό συνάγεται από τα εξής: 

                                                
94 Εκτός από την πραγματοποίηση της διαίρεσης προσεγγιστικά για την εκτίμηση και τον έλεγχο του 
αποτελέσματος είναι δυνατό μετά την εκτέλεση της πράξης να γίνει προσεγγιστικός πολλαπλασιασμός 
του πηλίκου με το διαιρέτη για τον έλεγχο της ορθότητας του αποτελέσματος.  
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α) Στο σύνολο των φοιτητών που συμμετείχαν στη συνέντευξη υπάρχει στατιστικά 
σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των φοιτητών που προέρχονται από θεωρητική 
κατεύθυνση και των φοιτητών που προέρχονται από θετική/τεχνολογική κατεύθυνση ως προς 
την επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς (βλ. πίνακα 239). 

β) Διαφορετικοί παράγοντες συνεισφέρουν στο συντελεστή προσαρμογής R2 στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση και στη θεωρητική κατεύθυνση. Στο μοντέλο πολλαπλής 
γραμμικής παλινδρόμησης που αφορά στη θεωρητική κατεύθυνση εισάγονται στις πρώτες 
θέσεις μεταβλητές που αφορούν στην επίδοση στο τεστ (εκτός των προσεγγιστικών 
υπολογισμών), δηλαδή στο μαθηματικό υπόβαθρο, ενώ στη θετική/τεχνολογική δεν 
εισάγονται τέτοιες μεταβλητές (βλ. πίνακες 439, 444).  

γ) Στο σύνολο των φοιτητών αλλά και στη θεωρητική κατεύθυνση οι “ικανοί” φοιτητές 
στους  προσεγγιστικούς υπολογισμούς διαφοροποιούνται με στατιστικά σημαντική διαφορά 
σε σχέση με τους “αδύνατους” ως προς παράγοντες που σχετίζονται με το μαθηματικό 
υπόβαθρο, όπως η συνολική βαθμολογία στο τεστ εκτός των προσεγγιστικών υπολογισμών, 
οι βαθμοί στα Μαθηματικά στο σχολείο, οι βαθμοί στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο, η 
συνολική βαθμολογία στο Β΄ μέρος της συνέντευξης και συγκεκριμένα η επίδοση στην 
εκτίμηση μήκους, όγκου, πλήθους κουκκίδων και μέσου όρου. Στη θετική/τεχνολογική 
κατεύθυνση, η διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων Α και Β ως προς τους παράγοντες αυτούς, 
είναι λιγότερο έντονη, γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται στο ότι η πλειοψηφία των 
φοιτητών διαθέτει μαθηματικό υπόβαθρο, λόγω της εκπαίδευσης που έχει δεχθεί στο Λύκειο. 

δ) Σημαντική συσχέτιση φαίνεται να  έχουν παράγοντες όπως ο Μ.Ο. στη Β  ́και Γ΄ 
Λυκείου και οι βαθμοί στη Φυσική στο σχολείο για το σύνολο των φοιτητών και για τη 
θεωρητική κατεύθυνση, αλλά και η άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας για τη 
θεωρητική κατεύθυνση. Αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι οι φοιτητές της θεωρητικής 
κατεύθυνσης που έχουν την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου, έχουν 
καλύτερο γενικότερο μορφωτικό επίπεδο, μπορούν να είναι καλοί σε ποικίλα γνωστικά 
αντικείμενα.  

Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση οι “ικανοί” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς, 
δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με τους “αδύνατους” ως προς τους παράγοντες αυτούς, 
γεγονός που μπορεί να οφείλεται  στο ότι στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, για την 
επιτυχία σε μια σχολή υψηλής βάσης, εκτός από την ικανότητα σε μαθήματα Θετικών 
Επιστημών, είναι απαραίτητη η καλή βαθμολογία και στο μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας, το οποίο απαιτεί ικανότητα σε μια σειρά από δραστηριότητες όπως κατανόηση 
κειμένου, περίληψη κειμένου, γλωσσικές ασκήσεις, παραγωγή γραπτού λόγου κ.ά.  Κατά 
συνέπεια, όλοι οι φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι απαραίτητο να είναι 
καλοί σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα προκειμένου να επιτύχουν στο Π.Τ.Δ.Ε. και αυτός 
πιθανόν να είναι ο λόγος που οι περισσότεροι φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης έχουν υψηλό μέσο όρο στο Λύκειο. 

Η σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου του μεγέθους 
των αποτελεσμάτων των πράξεων με τη γενικότερη μαθηματική ικανότητα έχει διερευνηθεί 
ελάχιστα. Σε σύγκριση με τις λιγοστές έρευνες που υπάρχουν (Levine, 1982, Hanson & 
Hogan, 2000, Hogan & Brezinsky, 2003, Cilingir & Turnuklu, 2009), στην παρούσα έρευνα 
διαφαίνεται πολύ πιο έντονα και από πολλές πλευρές η θετική συσχέτιση της ικανότητας 



 
511 

εκτίμησης και ελέγχου του μεγέθους των αποτελεσμάτων των πράξεων με τη γενικότερη 
μαθηματική ικανότητα. Επιπλέον, το συμπέρασμα αυτό αντικρούει πόρισμα μιας 
προηγούμενης έρευνας σύμφωνα με το οποίο υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της 
ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου του μεγέθους των αποτελεσμάτων 
των πράξεων και της γενικότερης μαθηματικής ικανότητας (Gliner, 1991). Επίσης, οι έρευνες 
που προαναφέρθηκαν αφορούν μόνο σε ενήλικες, σε αντίθεση με την παρούσα έρευνα στο 
πλαίσιο της οποίας έχουν συλλεχθεί δεδομένα που αφορούν τόσο σε μαθητές διαφόρων 
ηλικιών, όσο και σε ενήλικες. 

 
2. Προτιμήσεις  
 
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των προτιμήσεων των μαθητών για το μάθημα των 

Μαθηματικών. Στο σύνολο των φοιτητών και στη θεωρητική κατεύθυνση, οι “ικανοί” στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς διαφοροποιούνται με στατιστικά σημαντική διαφορά σε 
σχέση με τους “αδύνατους” ως προς την προτίμηση στο μάθημα των Μαθηματικών στο 
σχολείο, στο Πανεπιστήμιο αλλά και ως προς την αρέσκεια στο μάθημα των Μαθηματικών. 
Μάλιστα, η προτίμηση στα Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα 
για την επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς για τη θεωρητική κατεύθυνση, αλλά 
και το σύνολο των φοιτητών σύμφωνα με το μοντέλο παλινδρόμησης (βλ. πίνακες 434, 444), 
όπως και η αρέσκεια για τα Μαθηματικά στη θεωρητική κατεύθυνση (βλ. πίνακα 444). Η 
αρέσκεια στα Μαθηματικά είναι παράγοντας που σχετίζεται με την ικανότητα εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της έρευνας του Gliner 
(1991).   

Βέβαια, πιθανόν η συσχέτιση αυτή των προτιμήσεων στα Μαθηματικά και της 
επιτυχίας στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς να οφείλεται στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ 
της προτίμησης στο μάθημα των Μαθηματικών και της επίδοση στα Μαθηματικά. Οι 
μαθητές στους οποίους αρέσουν τα Μαθηματικά έχουν ενδιαφέρον, ασχολούνται και κατά 
συνέπεια πιθανότατα έχουν και καλύτερη επίδοση, αλλά και οι μαθητές που έχουν καλή 
επίδοση στα Μαθηματικά αποκτούν και θετική στάση απέναντί τους.  

Στους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης, η διαφορά μεταξύ “ικανών” 
και “αδύνατων” ως προς την προτίμηση στο μάθημα των Μαθηματικών στο Λύκειο, καθώς 
και την αρέσκεια για τα Μαθηματικά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό είναι λογικό, 
καθώς πιθανότατα η πλειοψηφία των μαθητών που επιλέγουν θετική/τεχνολογική 
κατεύθυνση έχουν θετική στάση απέναντι στα Μαθηματικά. Ωστόσο, οι “ικανοί” στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς υπερέχουν με στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με 
τους “αδύνατους” ως προς την προτίμηση στο μάθημα των Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο. 
Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει επειδή τα Μαθηματικά στο σχολείο περιελάμβαναν πολλές 
περιοχές οι περισσότερες από τις οποίες άρεσαν στους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης και αυτός ίσως είναι ένας από τους λόγους που επέλεξαν τη συγκεκριμένη 
κατεύθυνση, ενώ στο Πανεπιστήμιο διδάσκονται Μαθηματικά που αφορούν σε συγκεκριμένη 
περιοχή που πιθανόν δεν είναι αρεστή σε όλους. Μάλιστα, τα Μαθηματικά που διδάσκονται 
στο Πανεπιστήμιο αφορούν σε ενότητες από τα Μαθηματικά του Δημοτικού σχολείου, 
ορισμένες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για την εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης 
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και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, όπως προβλήματα αναλόγων ποσών 
και κατά συνέπεια είναι πιθανό οι “αδύνατοι” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς να μην 
εκφράζουν αρέσκεια στα Μαθηματικά που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο λόγω της 
αδυναμίας τους στη συγκεκριμένη περιοχή. 

 
3. Αυτοαντίληψη και ακαδημαϊκές φιλοδοξίες 
 
i) Αυτοαντίληψη 
 
Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς φαίνεται να έχει 

η αυτοαντίληψη που έχουν οι φοιτητές και συγκεκριμένα: 
 

α) Αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών και 
για την ηλικία απόκτησης αυτής της ικανότητας  

 
Βασικός παράγοντας που σχετίζεται με την επιτυχία στους προσεγγιστικούς 

υπολογισμούς είναι η αυτοαντίληψη που έχουν για την ηλικία απόκτησης της ικανότητας 
εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών (από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου), ο 
οποίος μάλιστα καταφέρνει να εισαχθεί στο μοντέλο παλινδρόμησης για τη θεωρητική 
κατεύθυνση στη δεύτερη θέση (βλ. πίνακα 444) και για το σύνολο των φοιτητών στην έκτη 
θέση (βλ. πίνακα 434) αποτελώντας έτσι προβλεπτικό παράγοντα για την επιτυχία στους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση η συσχέτιση της 
μεταβλητής αυτής με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς δεν είναι στατιστικά σημαντική κι 
έτσι δεν εισάγεται στο μοντέλο παλινδρόμησης, αλλά η πιθανότητα p απέχει λίγο από το 
επίπεδο σημαντικότητας 0,05 ώστε η συσχέτιση να είναι στατιστικά σημαντική (Pearson 
r=0,318  p=0,077). 

Επίσης, σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχει και η αυτοαντίληψή τους για την ικανότητα 
εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών (βλ. πίνακες 288, 289, 290), σύμφωνα και με τα 
αποτελέσματα των ερευνών των Sowder & Wheeler (1989), Case & Sowder (1990), Dowker, 
1997 και Hanson & Hogan (2000), αλλά αντίθετα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Boz 
& Bulut (2012b). Ωστόσο αυτός ο παράγοντας δεν εισάγεται στα μοντέλα παλινδρόμησης 
στη θεωρητική κατεύθυνση και στο σύνολο των φοιτητών λόγω της συσχέτισής του με την 
αυτοαντίληψη για την ηλικία απόκτησης της ικανότητας εκτέλεσης ακριβών νοερών 
υπολογισμών, ενώ δεν εισάγεται στο μοντέλο παλινδρόμησης για τη θετική τεχνολογική 
κατεύθυνση λόγω της συσχέτισής του με το γραμματικό επίπεδο και των δύο γονέων (βλ. 
παράρτημα, πίνακες 453, 454, 455). 

Έτσι λοιπόν, αν η εικόνα που έχουν οι φοιτητές για τον εαυτό τους σε σχέση με την 
ικανότητα εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών καθώς και για την ηλικία απόκτησης 
αυτής της ικανότητας συμφωνεί με την πραγματική τους εικόνα, προκύπτουν ενδείξεις ότι η 
πρώιμη εξάσκηση στους ακριβείς νοερούς υπολογισμούς και η απόκτηση της ικανότητας 
εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών ευνοεί την ανάπτυξη της ικανότητας εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων. 
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β) Αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των 
αριθμητικών πράξεων 

 
Ιδιαίτερα σημαντική φαίνεται να είναι η αυτοαντίληψη των φοιτητών σχετικά με την 

ικανότητά τους να εκτιμούν τα αποτελέσματα των πράξεων γεγονός συμφωνεί με τις έρευνες 
των Bestgen et.al (1980) και Sowder, (1989) ενώ έρχεται σε αντίθεση με συμπέρασμα της 
έρευνας του Gliner (1991) αλλά και των Buz & Bulut (2012b). 

Ο παράγοντας αυτός σχετίζεται σημαντικά με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στο 
σύνολο των φοιτητών, στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση και στη θεωρητική κατεύθυνση 
(βλ. πίνακα 297).  Έτσι, λοιπόν φαίνεται ότι η εικόνα που έχουν οι φοιτητές για την 
ικανότητά τους να εκτελούν προσεγγιστικούς υπολογισμούς, συμφωνεί με την πραγματική 
τους εικόνα.  

 
γ) Αυτοαντίληψη για την ικανότητά τους στα Μαθηματικά 
 
Παράγοντας ο οποίος διαφοροποιεί (με στατιστικά σημαντική διαφορά) τους “ικανούς” 

από τους “αδύνατους” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στη θεωρητική κατεύθυνση 
αλλά και στο σύνολο των φοιτητών είναι η αυτοαντίληψη που έχουν για το αν είναι καλοί 
στα Μαθηματικά (βλ. πίνακες 282, 284), γεγονός που συμφωνεί με συμπέρασμα της έρευνας 
του Gliner (1991) και της Sowder (1989), ενώ έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα των Buz & 
Bulut (2012b). Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση μεταξύ “ικανών” και “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς με 
βάση αυτό τον παράγοντα (βλ. πίνακα 283), καθώς η πλειοψηφία των φοιτητών θεωρούν ότι 
είναι καλοί στα Μαθηματικά, δεδομένου ότι πιθανότατα αυτός είναι ένας από τους λόγους 
που επέλεξαν αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα πέτυχαν την εισαγωγή τους σε μια 
πανεπιστημιακή σχολή υψηλής βάσης μέσω της κατεύθυνσης αυτής, αλλά και λόγω της 
εξοικείωσης με τα Μαθηματικά που έχουν αποκτήσει μέσα από την εκπαίδευση που έχουν 
δεχθεί στο Λύκειο. 
 

δ) Αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης  
 
Πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 

αναδεικνύεται η αυτοαντίληψη που έχουν οι φοιτητές για την ικανότητα μνήμης που 
διαθέτουν και ιδιαίτερα για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών. Η αυτοαντίληψη 
που έχουν οι φοιτητές για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών καταφέρνει να 
εισαχθεί στα μοντέλα παλινδρόμησης στο σύνολο των φοιτητών και στη θεωρητική 
κατεύθυνση (βλ. πίνακες 434, 444). Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, ο αντίστοιχος 
παράγοντας, ο οποίος μάλιστα έχει την πρώτη θέση στο μοντέλο (βλ. πίνακα 439), είναι η 
αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης γενικότερα. Στη θεωρητική κατεύθυνση και κατ’ 
επέκταση στο σύνολο των φοιτητών, το οποίο όπως έχει ήδη αναφερθεί αποτελείται κατά 
69,81% από φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης, οι “ικανοί’ στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς δεν διαφέρουν με στατιστικά σημαντική διαφορά από τους “αδύνατους”, ως 
προς την αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης γενικότερα παρόλο που υπάρχει τέτοια 
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τάση (βλ. πίνακα 300). Ενδεχομένως οι φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης θεωρούν ότι 
διαθέτουν καλή μνήμη, λόγω της κατεύθυνσης την οποία επέλεξαν, η οποία περιλαμβάνει 
μαθήματα που απαιτούν απομνημόνευση πλήθους πληροφοριών.  

Η θετική αυτοαντίληψη που έχουν οι “ικανοί” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
ως προς τους παράγοντες αυτούς ενδεχομένως υποδηλώνει τη σημασία της μνήμης στην 
ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών 
πράξεων που πιθανόν έγκειται στο γεγονός ότι για την εκτίμηση του αποτελέσματος μιας 
πράξης με την εφαρμογή τεχνικών στρογγυλοποίησης είναι απαραίτητη: α) η αναδιατύπωση 
των αριθμητικών δεδομένων, β) η συγκράτηση στη βραχυπρόθεσμη μνήμη των νέων 
αριθμητικών δεδομένων και γ) ο νοερός υπολογισμός τους. Επομένως, η βραχυπρόθεσμη 
μνήμη πιθανόν έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διαδικασία εκτίμησης. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητη η ανάκληση από τη μακροπρόθεσμη μνήμη της διαδικασίας εκτίμησης του 
αποτελέσματος μιας πράξης. Ωστόσο, προκειμένου να συναχθούν ακριβή συμπεράσματα 
είναι απαραίτητη περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης της μνήμης με την ικανότητα εκτίμησης 
και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων.  

 
ii) Ακαδημαϊκές φιλοδοξίες 
 
Σημαντικός παράγοντας που φαίνεται να σχετίζεται με την επιτυχία στους 

προσεγγιστικούς υπολογισμούς είναι οι ακαδημαϊκές φιλοδοξίες που έχουν οι φοιτητές  μετά 
τη λήψη πτυχίου, που ουσιαστικά εκφράζουν τη μελλοντική αυτοεικόνα – αυτοαντίληψη που 
τα υποκείμενα επιθυμούν να έχουν. Οι φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων που επιτυγχάνουν 
στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς έχουν συνήθως μεγαλύτερες φιλοδοξίες μετά τη λήψη 
πτυχίου για την παρακολούθηση μιας δεύτερης σχολής ή ενός μεταπτυχιακού κύκλου 
σπουδών (βλ. πίνακες 338, 339). Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή η ικανότητα εφαρμογής 
κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων φαίνεται τελικά 
ότι αποτελεί μια ικανότητα η οποία αποκτάται δύσκολα και σε βάθος χρόνου έπειτα από 
εξάσκηση, αλλά και μέσα από την απόκτηση μιας συνολικά θετικής στάσης απέναντι σ’ αυτή 
και θετικής αυτοαντίληψης ως προς αυτή την ικανότητα αλλά και σε άλλες ικανότητες που 
σχετίζονται με αυτή.  Αυτή την ικανότητα τελικά φαίνεται ότι τη διαθέτουν σε μεγαλύτερο 
ποσοστό άτομα που έχουν θετική στάση στη γνώση και στη μόρφωση γενικότερα και θετική 
αυτοαντίληψη σε ποικίλες ικανότητες, με πιθανή συνέπεια να έχουν και φιλοδοξίες για 
περαιτέρω μόρφωση, γεγονός που πιθανόν εκφράζει μια επιθυμητή μελλοντική θετική 
αυτοαντίληψη, η οποία είναι γενική και αφορά ίσως σε ένα σύνολο ικανοτήτων. 
 

4. Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
 
α) Φύλο 
 
Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας φαίνεται ότι σημαντικός 

παράγοντας για την επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς είναι το φύλο. Τόσο στο 
σύνολο των φοιτητών, όσο και στους φοιτητές θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης στους 
οποίους πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη παρατηρήσαμε στατιστικά σημαντική διαφορά 



 
515 

υπέρ των αγοριών ως προς την επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς (βλ. πίνακες 
208, 209). Στους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης υπάρχει η ίδια τάση (βλ. πίνακα 
210), ωστόσο η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων ως προς την επιτυχία στους προσεγγιστικούς 
υπολογισμούς δεν είναι στατιστικά σημαντική. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι 
είναι απαραίτητο και το μαθηματικό υπόβαθρο το οποίο συνήθως διαθέτουν οι φοιτητές της 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης. Έτσι, πιθανόν να ισχύει ότι τα αγόρια που διαθέτουν και 
μαθηματικό υπόβαθρο έχουν αυξημένες πιθανότητες σε σχέση με τα κορίτσια που διαθέτουν 
μαθηματικό υπόβαθρο να επιτύχουν στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Ωστόσο, η σχέση 
του φύλου με την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης. Οι διαφυλικές διαφορές που εμφανίζονται στην παρούσα έρευνα έρχονται σε 
συμφωνία με τα αποτελέσματα της έρευνας των Rubinstein (1985), Gliner (1991) και Cilingir 
& Turnuklu (2009), παρόλο που σ’ αυτές τις έρευνες η διαφορά μεταξύ αγοριών και 
κοριτσιών δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση το φύλο σχετίζεται υψηλά με το γραμματικό 
επίπεδο και των δύο γονέων, αλλά και με την αυτοαντίληψη που έχουν για την ικανότητα 
εκτέλεσης προσεγγιστικών υπολογισμών και για την ηλικία απόκτησης της ικανότητας 
εκτέλεσης ακριβών νοερών υπολογισμών (βλ. παράρτημα Β, πίνακες 453, 454). Μπορούμε 
να υποθέσουμε ότι μορφωμένοι γονείς εξασκούν περισσότερο τα αγόρια στους από μνήμης 
υπολογισμούς καθώς και σε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα Μαθηματικά και 
στις Θετικές Επιστήμες γενικότερα, με πιθανή συνέπεια να τους καλλιεργούν μια θετική 
αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτέλεσης νοερών υπολογισμών, πράγμα που συμβάλλει 
στην επιλογή θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης. Στη θεωρητική κατεύθυνση διαφορά 
μεταξύ αγοριών και κοριτσιών ως προς την επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
δεν είναι στατιστικά σημαντική, καθώς ενδεχομένως οι μορφωμένοι γονείς που έχουν 
εξασκήσει τα αγόρια στους νοερούς υπολογισμούς τα έχουν ωθήσει στην επιλογή 
θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης. Επιπλέον το ποσοστό των αγοριών στη θεωρητική 
κατεύθυνση είναι πολύ μικρό (6 αγόρια, 8,1% στη θεωρητική κατεύθυνση και 9 αγόρια 
28,13% στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση).  
 

β) Μορφωτικό επίπεδο γονέων 
 
i) Μορφωτικό επίπεδο πατέρα  
 
Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην 

ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών 
πράξεων. Ειδικότερα, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του πατέρα σχετίζεται σημαντικά με την 
επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς στο σύνολο των φοιτητών αλλά και στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση, ενώ η ίδια τάση καταγράφεται και στη θεωρητική 
κατεύθυνση, χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των φοιτητών 
που έχουν πατέρα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και αυτών που έχουν πατέρα με μη υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο ως προς την επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς (βλ. πίνακες 
211, 212, 213). Σε ό,τι αφορά το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας, φαίνεται ότι υπάρχει η 
τάση να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την επιτυχία στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς 
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με βάση το αν είναι υψηλό ή όχι, αλλά η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι στατιστικά 
σημαντική (βλ. πίνακες 214, 215, 216). 

Το γεγονός αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι ο πατέρας, επηρεασμένος σε ένα βαθμό από 
τα κοινωνικά στερεότυπα, εξασκεί συνήθως περισσότερο το παιδί σε δραστηριότητες 
μαθηματικού περιεχομένου σε σχέση με τη μητέρα. Στη θεωρητική κατεύθυνση η διαφορά 
μεταξύ των “ικανών” και των “αδύνατων” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς ως προς το 
γραμματικό επίπεδο του πατέρα δεν είναι στατιστικά σημαντική, καθώς πατέρες με υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο που έχουν εξασκήσει τα παιδιά τους στους νοερούς υπολογισμούς και σε 
άλλες μαθηματικές δραστηριότητες τα έχουν ίσως ωθήσει στην επιλογή θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης. Γενικότερα, η σχέση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου των γονέων και της 
ικανότητας εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  
 

ii) Μορφωτικό επίπεδο και των δύο γονέων   
 
Οι “ικανοί” στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς διαφοροποιούνται με στατιστικά 

σημαντική διαφορά από τους “αδύνατους” ως προς το μορφωτικό επίπεδο και των δύο 
γονέων στο σύνολο των φοιτητών και στη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση ενώ η ίδια τάση 
καταγράφεται και στη θεωρητική κατεύθυνση, χωρίς όμως η διαφορά να είναι στατιστικά 
σημαντική (βλ. πίνακες 220, 221).  

Επίσης, παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των γονέων και της 
αυτοαντίληψης για την ικανότητα εκτέλεσης προσεγγιστικών υπολογισμών στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση (βλ. παράρτημα, πίνακα).  Μια πιθανή ερμηνεία είναι η εξής: 
γονείς και ιδίως πατέρες υψηλού μορφωτικού επιπέδου εξασκούν περισσότερο τα παιδιά 
στους νοερούς υπολογισμούς, και γενικότερα σε δραστηριότητες μαθηματικού περιεχομένου, 
καλλιεργώντας τους μια θετική αυτοαντίληψη για τη μαθηματική τους ικανότητα γενικότερα 
και συνήθως τα παιδιά αυτά, έχοντας ενισχυμένη αυτοαντίληψη, επιλέγουν θετική/ 
τεχνολογική κατεύθυνση.  

 
 

13.4 Ανακεφαλαίωση 
 
Μέσα από την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας που 

προαναφέρθηκε και σύμφωνα με τα μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης που 
παρουσιάστηκαν διαπιστώσαμε ότι αρκετοί είναι οι παράγοντες εκείνοι που συνεισφέρουν 
στην ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων.  

Δημιουργήθηκαν μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης εισάγοντας 
μεταβλητές που αφορούσαν στο τεστ αλλά στη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στους 
φοιτητές. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι στα μοντέλα που δημιουργήθηκαν για το σύνολο των 
φοιτητών και για τους φοιτητές της θεωρητικής κατεύθυνσης κατάφεραν να εισαχθούν 
μεταβλητές που σχετίζονται με το μαθηματικό υπόβαθρο, αλλά και άλλες μεταβλητές που 
σχετίζονται με την αυτοαντίληψη που έχουν για την ικανότητά τους να εκτελούν ακριβείς 
νοερούς και προσεγγιστικούς υπολογισμούς, με την αυτοαντίληψη που έχουν για την 
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ικανότητα μνήμης αριθμητικών δεδομένων, με τις προτιμήσεις τους στο μάθημα των 
Μαθηματικών και καταφέρνουν να ερμηνεύσουν 71,2% και 70,1% αντίστοιχα της συνολικής 
διασποράς των προσεγγιστικών υπολογισμών. Επίσης, για τη θετική/τεχνολογική κατεύθυνση 
εισάγονται μεταβλητές που σχετίζονται με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, με την 
αυτοαντίληψη που έχουν για την ικανότητα μνήμης και με τις ακαδημαϊκές φιλοδοξίες που 
έχουν και καταφέρνουν να ερμηνεύσουν 66%. Έτσι, φαίνεται ότι με βάση τα αποτελέσματα 
της έρευνας ένα μέρος που ερμηνεύει την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων σχετίζεται με γνωστικούς παράγοντες 
(μαθηματικό υπόβαθρο) και ένα άλλο μέρος αφορά στη γενικότερη συμπεριφορά των 
υποκειμένων: τους αρέσουν τα Μαθηματικά, ασχολούνται και έχουν θετική αυτοαντίληψη 
για τις ικανότητες που σχετίζονται με αυτά και έχουν ακαδημαϊκές φιλοδοξίες. Ωστόσο, στη 
δημιουργία αυτής της συμπεριφοράς ενδεχομένως σημαντικό ρόλο έχουν κοινωνικοί 
παράγοντες όπως το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των γονέων, αλλά και το φύλο.  

Έτσι, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις ότι ένα 
μέρος της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων αφορά σε γνώση και ένα άλλο αφορά σε στάση με γνωστική, 
συναισθηματική και συμπεριφορική διάσταση, η οποία διαμορφώνεται σε κάποιο βαθμό από 
κοινωνικούς παράγοντες, όπως το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και το φύλο.  
 
 

13.5 Ερωτήματα για μελλοντικές έρευνες 
 

Μέσα από την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας 
προέκυψαν διάφορα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία μπορούν να δώσουν κατευθύνσεις για 
μελλοντικές έρευνες. Συγκεκριμένα: 

 Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε η επίδοση και η εξέλιξη της επίδοσης των 
μαθητών και των φοιτητών στα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων με αριθμητικά δεδομένα δοσμένα σε μορφή ακεραίων ή δεκαδικών 
αριθμών. Θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι δυνατότητες μαθητών και φοιτητών σε 
σχέση με τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με 
αριθμητικά δεδομένα εκφρασμένα σε άλλη μορφή όπως στη μορφή κλασματικών αριθμών ή 
ποσοστού.  

 Εξάλλου, μελετήθηκε η επίδοση και η εξέλιξη της επίδοσης μαθητών και φοιτητών 
σε σχέση με τα κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων 
και συγκεκριμένα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα για τη 
διερεύνηση της επίδοσης μαθητών και φοιτητών σε σχέση με τα κριτήρια εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.  

 Σε ό,τι αφορά το δείγμα της έρευνας και συγκεκριμένα το δείγμα ενηλίκων 
επιλέχθηκαν φοιτητές του Π.Τ.Δ.Ε. Καθώς όμως πρόκειται για μια συγκεκριμένη σχολή στην 
οποία μάλιστα η βάση εισαγωγής ήταν αρκετά υψηλή, προκύπτει αναπόφευκτα το ερώτημα 
διερεύνησης της επίδοσης και άλλων ομάδων ενηλίκων, π.χ. φοιτητών από διάφορες σχολές 
ΑΕΙ και ΤΕΙ, ατόμων που δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε Ανώτατη Σχολή αλλά και ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας που ανήκουν σε διάφορες επαγγελματικές ομάδες. Οι παραπάνω 
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κατηγορίες υποκειμένων μπορούν είτε να συγκριθούν μεταξύ τους και να προκύψουν 
διάφορα συμπεράσματα ανάλογα με το υπόβαθρό τους και την τριβή που έχουν με 
αριθμητικές πράξεις, είτε να συγκροτηθεί ένα δείγμα αντιπροσωπευτικό του γενικού 
πληθυσμού των ενηλίκων που να μπορεί να συγκριθεί με ομάδες μαθητών διάφορων τάξεων 
ώστε να διερευνηθεί η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης 
και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. 

 Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε η σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων 
εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με ικανότητες που 
αφορούν σε άλλες περιοχές των Μαθηματικών και συγκεκριμένα προβλήματα προσθετικών 
δομών, γραπτή εκτέλεση πράξεων, ακριβείς νοεροί υπολογισμοί με δυνάμεις του 10 και με 
αριθμούς του τύπου νx10μ, όπου ν Ν, 1<ν<100 και μ Ζ. Θα ήταν ενδιαφέρον να 
μελετηθεί η σχέση της περιοχής που εξετάζουμε και με άλλες περιοχές των Μαθηματικών 
όπως επίλυση σύνθετων προβλημάτων, γεωμετρία, εξισώσεις κ.ά. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε μια ισχυρή συσχέτιση με τα 
προβλήματα αναλόγων ποσών. Ωστόσο, το τεστ της έρευνας περιελάμβανε ένα απλό 
πρόβλημα αναλόγων ποσών για όλες τις ηλικιακές ομάδες και ένα επιπλέον σύνθετο 
πρόβλημα αναλόγων ποσών για την Α  ́ και Β  ́ Λυκείου και για τους φοιτητές. Επομένως, 
εύλογα ανακύπτει το ερώτημα για μια βαθύτερη ανάλυση αυτής της σχέσης με την επίδοση 
ενός τεστ με μεγάλη ποικιλία προβλημάτων αναλόγων ποσών. Η σχέση αυτή, που αποτελεί 
μέρος της γενικότερης σχέσης των κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων με τις πολλαπλασιαστικές δομές, είναι άξια διερεύνησης δεδομένου ότι 
η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα πρόσφορη για την εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή του κριτηρίου των συναυξανόμενων ποσών και 
μπορεί να συνεισφέρει στην ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων όπως για παράδειγμα με τη χρήση του αναλογικού 
συλλογισμού κατά τη διαδικασία της αντιστάθμισης του αποτελέσματος ενός προσεγγιστικού 
πολλαπλασιασμού (υπολογίζεται τι ποσοστό περίπου έχει “κοπεί” από τον ένα ή τον άλλο 
όρο της πράξης ή έχει δοθεί παραπάνω για να αντισταθμιστεί το αποτέλεσμα).  

 Σε ό,τι αφορά τη σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και 
ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με άλλα είδη εκτίμησης διαφάνηκε 
μεγάλη συσχέτιση με την εκτίμηση μέσου όρου. Η συσχέτιση αυτή μπορεί να οφείλεται στην 
ανάγκη προσεγγιστικού υπολογισμού του αθροίσματος των αριθμητικών δεδομένων και στη 
συνέχεια του προσεγγιστικού υπολογισμού του πηλίκου του αθροίσματος αυτού διά το 
πλήθος των αριθμητικών δεδομένων, σύμφωνα με το συνήθη τρόπο εύρεσης του μέσου όρου. 
Επιπλέον, μπορεί να οφείλεται στη γενικότερη σχέση της ικανότητας εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων των πράξεων με το μαθηματικό υπόβαθρο. Ωστόσο, στο πλαίσιο της 
συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε δόθηκαν μόνο δύο ερωτήματα εκτίμησης μέσου όρου με 
αριθμητικά δεδομένα κανονικών κατανομών. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον λοιπόν να 
διερευνηθεί η σχέση της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με την εκτίμηση μέσου όρου κατανομών με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και άλλων στατιστικών όρων όπως τυπική απόκλιση, 
διάμεσος κ.ά. 
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 Επίσης, μέσα από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προέκυψε η συσχέτιση 
μεταξύ της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων και της ικανότητας εκτίμησης πλήθους αντικειμένων. Η συσχέτιση 
αυτή μπορεί να οφείλεται στη σχέση που ίσως έχει η ικανότητα εκτίμησης πλήθους 
κουκκίδων με την ικανότητα εκτίμησης μέσου όρου, καθώς για την εκτίμηση πλήθους 
κουκκίδων είναι δυνατή η εύρεση μιας μέσης σειράς ή μιας μέσης περιοχής και στη συνέχεια 
ο υπολογισμός του συνόλου με το γινόμενο του αριθμού των σειρών ή των περιοχών με το 
μέσο όρο. Όμως στο πλαίσιο της συνέντευξης δόθηκαν δύο ερωτήματα συγκεκριμένου τύπου 
– εκτίμηση πλήθους κουκκίδων σχεδιασμένες μέσα σε πλαίσιο. Επομένως, θα ήταν 
ενδιαφέρον να διερευνηθεί αυτή η σχέση με την εκτίμηση πλήθους αντικειμένων μέσα από 
μεγαλύτερη ποικιλία ερωτημάτων εκτίμησης πλήθους αντικειμένων, όχι μόνο σχεδιασμένα 
σε χαρτί αλλά και του τύπου π.χ. “πόσα περίπου παιδιά υπάρχουν στην αυλή του σχολείου 
αυτή τη στιγμή;”. Το ερώτημα αυτό μάλιστα είναι ιδιαίτερης σημασίας, με δεδομένη την 
έλλειψη συσχέτισης της ικανότητας εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου με την 
ικανότητα εκτίμησης πλήθους αντικειμένων που διαπιστώθηκε σε προηγούμενη έρευνα 
(Hogan & Brezinsky, 2003). 

 Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε βελτίωση στην ικανότητα 
εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων στη 
Β  ́ Λυκείου. Θα ήταν ενδιαφέρουσα η πραγματοποίηση διδακτικής παρέμβασης με την 
εφαρμογή κατάλληλου διδακτικού σχήματος σε κατάλληλη ηλικία, ώστε να ελεγχθεί κατά 
πόσο είναι δυνατό να συμβεί η βελτίωση αυτή νωρίτερα. Επίσης, θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί μια διαχρονική μελέτη με την εφαρμογή διδακτικής παρέμβασης σε 
υποκείμενα π.χ. Στ  ́ τάξης ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορούν να βελτιώσουν την 
ικανότητα τους σε σχέση με την εφαρμογή κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων 
των αριθμητικών πράξεων και στη συνέχεια να ερευνηθεί πώς εξελίσσεται αυτή η ικανότητα 
σε σύγκριση με υποκείμενα που δεν έχουν δεχθεί διδακτική παρέμβαση.  

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αναδύθηκε η σημασία του μορφωτικού 
επιπέδου των γονέων και ιδιαίτερα του πατέρα για την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων 
εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων, ιδίως στη 
θετική/τεχνολογική κατεύθυνση. Επίσης, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 
μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των γονέων με το φύλο στη θετική/τεχνολογική 
κατεύθυνση. Ωστόσο, πρόκειται για ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, 
προκειμένου να εξεταστεί σε βάθος και να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι 
μεταβλητές επηρεάζουν την ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων. 

 Τέλος, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της συνέντευξης διαφάνηκε η ισχυρή 
συσχέτιση της αυτοαντίληψης που έχουν οι φοιτητές για την ικανότητα μνήμης με την 
ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των αριθμητικών 
πράξεων. Προκειμένου να φωτιστούν περισσότερες πλευρές που αφορούν στο ρόλο που έχει 
η μνήμη στην ικανότητα εφαρμογής κριτηρίων εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων των 
αριθμητικών πράξεων, είναι απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης αυτής.    
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13.6 Περιορισμοί της έρευνας  
 
Για τη συγκεκριμένη έρευνα υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, ως προς την επιλογή 

του δείγματος της έρευνας αλλά και ως προς τα όργανα της έρευνας. 
 
α) Περιορισμοί ως προς την επιλογή του δείγματος της έρευνας  
Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δείγμα της έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό 

του πληθυσμού, καθώς επιλέχθηκε από μια συγκεκριμένη πόλη τόσο για τους μαθητές όσο 
και για τους φοιτητές. Επίσης, τα σχολεία από τα οποία προήλθε το δείγμα ανήκουν όλα σε 
μέσες αστικές περιοχές του Ηρακλείου.  

Όσον αφορά στους φοιτητές Π.Τ.Δ.Ε. στους οποίους δόθηκε το τεστ αλλά και 
πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές φοιτούν σε μια σχολή η οποία 
έχει αρκετά υψηλή βάση για την εισαγωγή σε αυτή και κατά συνέπεια το δείγμα το οποίο 
λήφθηκε είναι προϊόν διαλογής των μαθητών της Γ  ́ Λυκείου. Η επιλογή διευρυμένου 
δείγματος ενηλίκων από διάφορες σχολές αλλά και απόφοιτων διάφορων ειδικοτήτων θα 
οδηγούσε ενδεχομένως στη λήψη πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με το θέμα που 
διερευνήθηκε όσον αφορά αυτό το γενικό πληθυσμό.   

Επίσης, το δείγμα των μαθητών της Α  ́Λυκείου που επιλέχτηκε δεν αντιπροσωπεύει 
πλήρως τους μαθητές που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς μετά το τέλος του 
Γυμνασίου αρκετοί μαθητές, και συνήθως μαθητές με χαμηλή επίδοση, επιλέγουν να 
εγγραφούν σε άλλο τύπο σχολείου εκτός από το Γενικό Ενιαίο Λύκειο, όπως ΕΠΑΛ 
(Επαγγελματικό Λύκειο), ή εγκαταλείπουν την εκπαίδευση.  

Ωστόσο, το συγκεκριμένο δείγμα που επιλέχθηκε για της ανάγκες της έρευνας δεν 
στόχευε στο να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού αλλά στο να επιτρέψει να έχουμε 
ενδείξεις για την πραγματική εικόνα σε σχέση με την ικανότητα εκτίμησης και ελέγχου των 
αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων.  
 

β) Περιορισμοί ως προς τα όργανα της έρευνας  
Ένας άλλος περιορισμός αφορά στο είδος των ερωτήσεων που επιλέχθηκαν για το Β΄ 

μέρος της συνέντευξης το οποίο εξετάζει τη σχέση της ικανότητας εκτίμησης και ελέγχου 
των αλγορίθμων των αριθμητικών πράξεων με άλλα είδη εκτίμησης. Γι’ αυτά τα είδη 
εκτίμησης (εκτίμηση μήκους, εμβαδού, όγκου, πλήθους αντικειμένων, μέσου όρου) υπάρχει 
μεγάλη ποικιλία ερωτήσεων και η επιλογή άλλων ερωτήσεων ίσως θα μπορούσε να 
διαφωτίσει άλλες πλευρές του θέματος. Για παράδειγμα για την εκτίμηση μέσου όρου θα 
μπορούσαν να επιλεγούν ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την εκτίμηση μέσου όρου 
διαφορετικών κατανομών. Ωστόσο, στόχος της έρευνας είναι να έχουμε ενδείξεις για το 
συγκεκριμένο θέμα το οποίο ούτως ή άλλως απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.  
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1.  Τεστ για τους μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού95 
  

1Α     (18 λεπτά) 
1ο θέμα 
Ο Γιάννης έπαιξε δύο παρτίδες μπίλιες. Στην πρώτη παρτίδα κέρδισε 16 μπίλιες. 
Τελικά βρέθηκε να κερδίζει 7 μπίλιες. Τι έκανε στη δεύτερη παρτίδα; Κέρδισε ή 
έχασε και πόσες; 
                                                                             Απάντηση:                                    
Πρόχειρο: 
 
 
 
 
 
 
2ο θέμα 
Ο Γιώργος έπαιξε δύο παρτίδες μπίλιες. Στην πρώτη παρτίδα έχασε 9 μπίλιες. Τελικά 
βρέθηκε να κερδίζει 5 μπίλιες. Τι έκανε στη δεύτερη παρτίδα; Κέρδισε ή έχασε και 
πόσες; 
                                                                  Απάντηση:                                    
Πρόχειρο: 
 
 
 
 
 
 
3ο θέμα 
Να εκτελεστούν οι παρακάτω πράξεις: 
 
826 - 9,64 = 
35,5 - 8,745= 
11,42 • 3,7= 
27,8 • 0,03 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
95 Η αρίθμηση των θεμάτων γίνεται με στόχο την καλύτερη αναγνωσιμότητα της εργασίας, καθώς 
γίνονται συχνές αναφορές σε αυτά. Τόσο στους μαθητές όσο και στους φοιτητές δόθηκε το τεστ χωρίς 
αρίθμηση θεμάτων.  
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2Α     (18 λεπτά) 
4ο θέμα 
Να γίνουν οι πράξεις από μνήμης: 
 
3,85 • 10000 = 
 
0,0467 •1000 =  
 
4623 • 0,01 =  
 
25,4 • 0,0001 =  
 
1596,76 : 10000 =  
 
5,37 : 100 =   
 
67 : 0,01 =  
 
3,57 : 0,001 =  
 
600 • 700 =  
 
90 • 80000 = 
 
0,02 • 0,004 = 
 
0,06 • 0,07 = 
 
4900 : 70 =  
 
320000 : 800 =  
 
2,4 : 0,03 = 
 
0,021 : 7 = 
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3Α     (18 λεπτά) 
5ο θέμα 
Να εκτελεστούν οι παρακάτω διαιρέσεις (να βρείτε δύο ψηφία μετά την υποδιαστολή 
όπου είναι απαραίτητο): 
 
6682:26= 
1081:19= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6ο θέμα 
Σ’ ένα εργοστάσιο μια μηχανή φτιάχνει σοκολάτα. Η μηχανή σε 52 λεπτά φτιάχνει 
325 κιλά σοκολάτα. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να φτιάξει 260 κιλά σοκολάτα; 
 
                                                   
Πρόχειρο:                                                              Απάντηση:                                    
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5Α     (12 λεπτά) 
8ο θέμα 
Να υπολογίσετε με το μυαλό πόσο περίπου κάνουν τα αποτελέσματα  
των παρακάτω πράξεων (Παράδειγμα  23 • 11 περίπου: 200): 
 
 
62 • 73   περίπου:   
 
4832 • 876                      περίπου: 
 
2181 • 1485 περίπου: 
 
8,32 • 0,26 περίπου: 
  
0,45 • 0,071                    περίπου: 
 
67952 : 317  περίπου: 
 
26472 : 43 περίπου: 
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 2. Τεστ για τους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείου και τους φοιτητές  
 

Α 
1ο θέμα 
Ο Γιάννης έπαιξε δύο παρτίδες μπίλιες. Στην πρώτη παρτίδα κέρδισε 16 μπίλιες. 
Τελικά βρέθηκε να κερδίζει 7 μπίλιες. Τι έκανε στη δεύτερη παρτίδα; Κέρδισε ή 
έχασε και πόσες; 
                                                                             Απάντηση:                                    
Πρόχειρο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ο θέμα 
Ο Γιώργος έπαιξε δύο παρτίδες μπίλιες. Στην πρώτη παρτίδα έχασε 9 μπίλιες. Τελικά 
βρέθηκε να κερδίζει 5 μπίλιες. Τι έκανε στη δεύτερη παρτίδα; Κέρδισε ή έχασε και 
πόσες; 
                                                                  Απάντηση:                                    
Πρόχειρο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ο θέμα 
Να εκτελεστούν οι παρακάτω πράξεις: 
 
826 - 9,64 = 
35,5 - 8,745= 
11,42 • 3,7= 
27,8 • 0,03 = 
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4ο θέμα 
Να γίνουν οι πράξεις από μνήμης: 
 
3,85 • 10000 = 
 
0,0467 •1000 =  
 
4623 • 0,01 =  
 
25,4 • 0,0001 =  
 
1596,76 : 10000 =  
 
5,37 : 100 =   
 
67 : 0,01 =  
 
3,57 : 0,001 =  
 
600 • 700 =  
 
90 • 80000 = 
 
0,02 • 0,004 = 
 
0,06 • 0,07 = 
 
4900 : 70 =  
 
320000 : 800 =  
 
2,4 : 0,03 = 
 
0,021 : 7 = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
551 

5ο θέμα 
Να εκτελεστούν οι παρακάτω διαιρέσεις (να βρείτε δύο ψηφία μετά την υποδιαστολή 
όπου είναι απαραίτητο): 
 
6682:26= 
1081:19= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6ο θέμα 
Σ’ ένα εργοστάσιο μια μηχανή φτιάχνει σοκολάτα. Η μηχανή σε 52 λεπτά φτιάχνει 
325 κιλά σοκολάτα. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να φτιάξει 260 κιλά σοκολάτα; 
 
                                                   
                                                                                Απάντηση:                                    
Πρόχειρο: 
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8ο θέμα 
Να υπολογίσετε με το μυαλό πόσο περίπου κάνουν τα αποτελέσματα  
των παρακάτω πράξεων (Παράδειγμα  23 • 11 περίπου: 200): 
 
 
62 • 73   περίπου:   
 
4832 • 876                      περίπου: 
 
2181 • 1485 περίπου: 
 
8,32 • 0,26 περίπου: 
  
0,45 • 0,071                    περίπου: 
 
67952 : 317  περίπου: 
 
26472 : 43 περίπου: 
 
3,4 : 512 περίπου: 
 
0,26 : 17,12  περίπου: 
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9ο θέμα 
Σ’ ένα εργοστάσιο παρασκευής παγωτού 5 όμοιες μηχανές δούλεψαν 18 λεπτά η 
καθεμιά και παρασκεύασαν 720 κιλά παγωτό όλες μαζί. Αν δουλέψουν 14 μηχανές 
για 36 λεπτά η καθεμιά, πόσα κιλά παγωτό θα παρασκευάσουν όλες μαζί; 
 
 
                                                                               Απάντηση:                                    
Πρόχειρο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
555 

3. Α΄ μέρος συνέντευξης   
 
Όνομα: 
Επίθετο: 
Εξάμηνο: 
Κατεύθυνση στο Λύκειο: 
Α.Μ.:  
 
Ξένες γλώσσες:………………………………………………………......................... 
………………………………………………………………………………………… 
 
Επάγγελμα πατέρα:………………………………………………………….. 
Γραμματικές γνώσεις πατέρα:………………………………………………. 
Επάγγελμα μητέρας: ……………………………………………………….... 
Γραμματικές γνώσεις μητέρας: 
Τόπος καταγωγής: : ………………………………………………………..... 
 
Ποια μαθήματα σου άρεσαν περισσότερο στο σχολείο; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Τι βαθμούς είχες σ’ αυτά τα μαθήματα; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Τι γενικό μέσο όρο είχες στη Β΄ και Γ΄  Λυκείου; 
 
Β΄ Λυκείου:   
 
 
Γ΄ Λυκείου:   
 
Γιατί επέλεξες αυτή την κατεύθυνση στο Λύκειο;  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Ποια μαθήματα σου αρέσουν περισσότερο στο Πανεπιστήμιο; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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Σε ποια μαθήματα πιστεύεις ότι είσαι καλός/καλή; 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Σου αρέσουν τα Μαθηματικά; 
 
 
Ναι  Όχι  
 
 
Αν ναι, ποια περιοχή των Μαθηματικών σου αρέσει περισσότερο; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 
Σου αρέσει περισσότερο η Άλγεβρα ή η Γεωμετρία; 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Πιστεύεις ότι είσαι καλός/καλή στα Μαθηματικά; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Σε ποια περιοχή των Μαθηματικών πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος/η; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Που πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος/καλύτερη στην Άλγεβρα ή στη Γεωμετρία; 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Τι βαθμούς είχες στα Μαθηματικά στο Λύκειο; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Τι βαθμούς είχες στη Φυσική στο Λύκειο; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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Τι βαθμό πήρες στα Μαθηματικά και στη Φυσική στο Πανεπιστήμιο; 
 
Βαθμός στα Μαθηματικά:  
 
 
Βαθμός στη Φυσική:  
 
Μπορείς να κάνεις εύκολα νοερούς υπολογισμούς (π.χ. 8·36   12·15); 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Αν ναι, από ποια ηλικία περίπου μπορούσες να κάνεις νοερούς υπολογισμούς; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Πιστεύεις ότι είσαι καλός/καλή στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων των πράξεων 
(π.χ. πόσο περίπου κάνει 289·324); 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να εκτιμούμε τα αποτελέσματα των 
πράξεων;  
 
Πολύ σημαντικό   
 
Αρκετά σημαντικό  
 
Λίγο σημαντικό   
 
Καθόλου σημαντικό  
 
 
Αν ναι, γιατί είναι σημαντικό; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να ελέγχουμε τα αποτελέσματα των 
πράξεων;  
 
Πολύ σημαντικό   
 
Αρκετά σημαντικό  
 
Λίγο σημαντικό   
 
Καθόλου σημαντικό  
 
Αν ναι, γιατί είναι σημαντικό; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Έχεις καλή μνήμη; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Θυμάσαι απ’ έξω αρκετούς αριθμούς τηλεφώνου; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Μετά που θα τελειώσεις το Πανεπιστήμιο, τι σκέφτεσαι να κάνεις; 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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4.  Β΄ μέρος συνέντευξης   
Όνομα: 
Επίθετο: 
Εξάμηνο: 
Κατεύθυνση στο Λύκειο: 
A.M.: 
 
1ο ερώτημα 
Πόσο περίπου είναι το εμβαδό του παρακάτω σχήματος; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απάντηση:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ο ερώτημα 
Πόσο περίπου είναι το εμβαδό μιας κόλλας Α4; 
 
Απάντηση: 
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3ο ερώτημα 
Τι όγκο περίπου έχει το παρακάτω στερεό; 

 
Απάντηση:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ο ερώτημα 
Τι όγκο περίπου έχει αυτό το κουτί; 
 
 
Απάντηση: 
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5ο ερώτημα 
Ποιο σχήμα έχει μεγαλύτερο εμβαδό; 
 

 
Απάντηση: 
 

6ο ερώτημα 
Ποιο σχήμα έχει μεγαλύτερο εμβαδό; 

 
 

Απάντηση: 
 
7ο ερώτημα 

Ποιο κουτί έχει μεγαλύτερο όγκο; 
 
 
Απάντηση: 
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8ο ερώτημα 
Πόσα περίπου αστεράκια βρίσκονται στο παρακάτω σχήμα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απάντηση  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*********** ******** **** ******* 
******** ****** * ***** * * ***** * 
******* *************** **** 
******** *******  
****************** * 
********************* 
******************************** 
***** ********* ****************
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9ο ερώτημα 
Πόσες περίπου κουκκίδες βρίσκονται στο παρακάτω σχήμα: 
 
 

 
 
 
 
Απάντηση: 
 
 
10ο ερώτημα 
 
Πόσα περίπου ονόματα βρίσκονται σε μια σελίδα τηλεφωνικού καταλόγου; 
 
 
Απάντηση:  
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11ο ερώτημα 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται ο αριθμός των πτήσεων και ο αριθμός των 
επιβατών του δρομολογίου Αθήνα – Ρώμη κάθε μήνα κατά το έτος 2009.  
 

Δρομο-
λόγιο Αθήνα - Ρώμη 

Μήνες Ιαν. Φεβρ. Μαρτ. Απρ. Μάιος Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπτ. Οκτ. Νοεμ. Δεκ. 
Αριθμός 
πτήσεων 62 68 75 82 76 85 104 112 96 72 69 71 

Αριθμός 
επιβατών 9205 10608 12364 13980 12553 14205 17435 18867 15720 11124 10980 10207 

 
Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πίνακα απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
Πόσος περίπου είναι ο μέσος όρος των πτήσεων ανά μήνα του δρομολογίου Αθήνα – 
Ρώμη το έτος 2009; 
 
Απάντηση:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12ο ερώτημα 
Πόσος περίπου είναι ο μέσος όρος του αριθμού των επιβατών ανά μήνα που 
ταξίδεψαν με αεροπλάνο από την Αθήνα στη Ρώμη το έτος 2009; 
 
Απάντηση:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

1. Πίνακας συχνοτήτων υποκειμένων που δεν δίνουν καμία απάντηση 
στο τεστ 

 
2. Πίνακες συσχέτισης μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και 

των διάφορων περιοχών του Β΄ μέρους της συνέντευξης 
 
3. Πίνακες συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών που δεν εισάγονται 

στα μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με παράγοντες που 
αφορούν στο τεστ και στη συνέντευξη - ενώ σχετίζονται σημαντικά με τους 
προσεγγιστικούς υπολογισμούς - με τις μεταβλητές που εισάγονται στα 
μοντέλα 
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1. Πίνακας συχνοτήτων υποκειμένων που δεν δίνουν καμία απάντηση 
στο τεστ 
 
Πίνακας 448: Σχετικές συχνότητες γι’ αυτούς που δεν δίνουν καμία απάντηση  
 

Ποσοστό αυτών που δεν δίνουν καμία 
απάντηση (λευκά) 

Περιοχή 
ερωτημάτων 

Ερωτήματα 
Ε΄ Στ΄ Α΄ Β΄ Φοιτητές 

1ο πρόβλημα 
προσθετικών δομών 

6,3 7,6 2 1,9 0 Προβλήματα 
προσθετικών 

δομών 2ο πρόβλημα 
προσθετικών δομών 

13,8 16,1 3,6 3,8 0 

826-9,64 5,3 8,8 4 1,9 0,9 
35,5-8,745 8,6 8,8 4,4 4,6 0,9 
11,42·3,7 10,9 15,8 6,7 5,4 0,9 
27,8·0,03 14,5 20,1 7,9 6,5 2,7 
6682:26 10,9 14 13,9 10 2,7 

Γραπτή εκτέλεση 
πράξεων 

1081:19 24 25,5 23 15,7 5,4 
3,85·10000 3,6 4 1,6 0,8 0,9 
0,046·1000 4,3 6,4 4 0,8 0,9 
4623·0,01 14,5 13,1 7,5 3,4 1,8 

25,4·0,0001 19,1 17 7,9 5,7 1,8 
1596,76:10000 12,8 14 5,6 9,2 2,7 

5,37:100 11,2 14,3 4,4 6,9 2,7 
67:0,01 25 21,3 7,1 10 2,7 

3,57:0,001 28,6 23,7 8,7 11,1 5,4 
600·700 6,3 7,6 8,8 3,8 0,9 
90·80000 10,9 10 4 3,4 0,9 

0,02·0,004 16,4 23,7 10,7 8 4,5 
0,06·0,07 22,7 30,1 10,3 10 4,5 
4900:70 27,6 31,6 9,5 7,7 3,6 

320000:800 27,6 32,8 12,7 7,3 3,6 
2,4:0,03 40,8 48,9 19,4 16,9 8 

Ακριβείς νοεροί 
υπολογισμοί 

με δυνάμεις του 
10 και με 

αριθμούς του 
τύπου νx10μ, 
όπου νΝ, 

1<ν<100 και 
μΖ 

0,021:7 37,2 45 21,4 16,9 9,8 
1ο πρόβλημα 

αναλόγων ποσών 
32,6 24,6 25,8 13,8 2,7 

Προβλήματα 
αναλόγων ποσών Πρόβλημα πολλαπλής 

αναλογίας 
  38,9 27,2 13,4 
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96 Στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρήθηκε ως σωστή απάντηση η εύρεση τουλάχιστον της σωστής τάξης 
μεγέθους.  

Ποσοστό αυτών που δεν δίνουν καμία απάντηση 
(λευκά) 

Περιοχή 
ερωτημάτων 

Ερωτήματα  
Ε΄  Στ΄  Α΄  Β΄ Φοιτητές 

57·83 4,6 5,8 2,4 3,4 3,6 
3745·5321 5,3 5,2 2,4 3,4 5,4 

289·574 6,3 5,2 3,6 3,1 4,5 
9,24·0,27 10,9 8,2 5,6 5 9,8 

0,092·0,035 10,9 12,2 5,2 4,2 8,9 
17531:423 10,9 14,6 4 6,1 12,5 

6143:28 13,2 12,5 5,2 6,1 10,7 
4,37:235 12,2 12,8 4,4 6,9 10,7 

0,035:48,32 12,5 14,3 3,6 6,5 10,7 
62·73 7,2 7,2 6 4,2 8,9 

4832·876 19,4 19,4 12,3 11,1 12,5 
2181·1485 23 23 15,1 13,4 15,2 
8,32·0,26 26,6 26,6 17,9 16,9 17 

0,45·0,071 32,6 32,6 19,8 21,1 23,2 
67952:317 40,8 40,8 22,6 23 25,9 
26472:43 40,8 40,8 23 25,3 20,5 
3,4:512   27,8 26,8 27,7 

Εύρεση της 
τάξης μεγέθους 
ή προσεγγίσεων 

μεγαλύτερης 
ακρίβειας96 

0,26:17,12   32,5 29,9 34,8 
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2. Πίνακες συσχέτισης μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και 
των διάφορων περιοχών του Β΄ μέρους της συνέντευξης 
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 449: Συσχέτιση μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και των διάφορων 
περιοχών του Β΄ μέρους της συνέντευξης για το σύνολο των φοιτητών 
 

Περιοχές r/p97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
r 1 ,091 ,155 ,147 ,195 ,353 ,344 -,010 ,258 ,317 ,309 ,340 ,399 ,389 1.Προσεγγιστικοί 

υπολογισμοί p  ,354 ,113 ,133 ,046 ,000 ,000 ,921 ,008 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000 
r ,091 1 ,724 ,485 ,551 ,260 ,237 -,097 ,198 ,222 ,206 ,220 ,115 ,045 2.Εκτ. εμβαδού 

(απ. έως και ±10%) p ,354  ,000 ,000 ,000 ,007 ,014 ,323 ,042 ,022 ,034 ,024 ,242 ,643 
r ,155 ,724 1 ,592 ,600 ,286 ,262 -,112 ,077 ,143 ,084 ,127 ,152 ,150 3..Εκτ. εμβαδού (απ. 

έως και ±20%) p ,113 ,000  ,000 ,000 ,003 ,007 ,254 ,432 ,144 ,391 ,193 ,120 ,126 
r ,147 ,485 ,592 1 ,649 ,203 ,243 -,073 ,058 ,066 ,035 ,104 ,135 ,210 4.Εκτ. μήκους (απ. 

έως και ±10%) p ,133 ,000 ,000  ,000 ,037 ,012 ,459 ,553 ,501 ,719 ,289 ,169 ,031 
r ,195 ,551 ,600 ,649 1 ,345 ,390 -,024 ,147 ,192 ,123 ,193 ,203 ,237 5.Εκτ. μήκους (απ. 

έως και ±20%) p ,046 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,809 ,132 ,048 ,209 ,048 ,037 ,014 
r ,353 ,260 ,286 ,203 ,345 1 ,898 -,048 ,149 ,181 ,107 ,17 ,286 ,220 6. Εκτ. όγκου (απ. 

έως και ±10%) p ,000 ,007 ,003 ,037 ,000  ,000 ,627 ,128 ,063 ,275 ,081 ,003 ,023 
r ,344 ,237 ,262 ,243 ,390 ,898 1 -,045 ,104 ,156 ,102 ,191 ,252 ,228 7. Εκτ. όγκου (απ. 

έως και ±20%) p ,000 ,014 ,007 ,012 ,000 ,000  ,650 ,291 ,111 ,300 ,050 ,009 ,019 
r -,01 -,097 -,11 -,07 -,02 -,05 -,05 1 ,037 ,012 -,06 ,003 ,130 ,060 8.Συγκρίσεις 

εμβαδών και όγκων p ,921 ,323 ,254 ,459 ,809 ,627 ,650  ,707 ,903 ,501 ,972 ,185 ,542 
r ,258 ,198 ,077 ,058 ,147 ,149 ,104 ,037 1 ,556 ,830 ,381 ,258 ,195 9.Εκτ. πλήθους αντ. 

(απ. έως και ±10%) p ,008 ,042 ,432 ,553 ,132 ,128 ,291 ,707  ,000 ,000 ,000 ,008 ,045 
r ,317 ,222 ,143 ,066 ,192 ,181 ,156 ,012 ,556 1 ,534 ,871 ,364 ,260 10.Εκτ. πλήθους αντ. 

(απ. έως και ±20%) p ,001 ,022 ,144 ,501 ,048 ,063 ,111 ,903 ,000  ,000 ,000 ,000 ,007 
r ,309 ,206 ,084 ,035 ,123 ,107 ,102 -,066 ,830 ,534 1 ,559 ,280 ,249 11.Εκτ. πλήθους 

κουκκίδων (απ. έως 

και ±10%) 
p ,001 ,034 ,391 ,719 ,209 ,275 ,300 ,501 ,000 ,000  ,000 ,004 ,010 

r ,340 ,220 ,127 ,104 ,193 ,170 ,191 ,003 ,381 ,871 ,559 1 ,333 ,260 12.Εκτ. πλήθους 

κουκκίδων (απ. έως 

και ±20%) 
p ,000 ,024 ,193 ,289 ,048 ,081 ,050 ,972 ,000 ,000 ,000  ,000 ,007 

r ,399 ,115 ,152 ,135 ,203 ,286 ,252 ,130 ,258 ,364 ,280 ,333 1 ,787 13.Εκτ. μέσου όρου 

(απ. έως και ±10%) p ,000 ,242 ,120 ,169 ,037 ,003 ,009 ,185 ,008 ,000 ,004 ,000  ,000 
r ,389 ,045 ,150 ,210 ,237 ,220 ,228 ,060 ,195 ,260 ,249 ,26 ,787 1 14.Εκτ. μέσου όρου 

(απ. έως και ±20%) p ,000 ,643 ,126 ,031 ,014 ,023 ,019 ,542 ,045 ,007 ,010 ,007 ,000  
 

 
                                                
97 r είναι ο δείκτης Pearson r και p είναι το επίπεδο σημαντικότητας.  
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση 
 
Πίνακας 450: Συσχέτιση μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και των διάφορων 
περιοχών του Β΄ μέρους της συνέντευξης για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
 

Περιοχές  r/p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
r 1 -,25 -,37 -,14 -,21 ,042 ,070 -,035 ,169 ,086 ,165 ,160 ,104 ,327 1.Προσεγγιστικοί 

υπολογισμοί p  ,160 ,037 ,461 ,239 ,820 ,703 ,850 ,356 ,640 ,367 ,382 ,573 ,068 
r -,25 1 ,727 ,453 ,560 ,118 ,141 -,288 ,053 ,267 ,011 ,119 ,263 -,01 2.Εκτ. εμβαδού 

(απ. έως και ±10%) p ,160  ,000 ,009 ,001 ,519 ,443 ,110 ,775 ,139 ,952 ,516 ,146 ,937 
r -,37 ,727 1 ,639 ,588 ,040 ,014 -,224 -,17 ,035 -,20 -,13 -,06 -,16 3.Εκτ. εμβαδού (απ. 

έως και ±20%) p ,037 ,000  ,000 ,000 ,829 ,938 ,218 ,349 ,851 ,266 ,483 ,742 ,381 
r -,14 ,453 ,639 1 ,551 ,061 ,040 -,165 -,19 -,23 -,21 -,26 -,06 ,138 4.Εκτ. μήκους (απ. 

έως και ±10%) p ,461 ,009 ,000  ,001 ,739 ,829 ,368 ,320 ,209 ,258 ,156 ,751 ,450 
r -,21 ,560 ,588 ,551 1 ,220 ,225 -,058 -,27 ,008 -,21 -,04 ,077 -,03 5.Εκτ. μήκους (απ. 

έως και ±20%) p ,239 ,001 ,000 ,001  ,227 ,217 ,753 ,139 ,967 ,254 ,830 ,675 ,884 
r ,042 ,118 ,040 ,061 ,220 1 ,938 -,280 ,087 ,150 ,063 ,050 ,111 -,04 6. Εκτ. όγκου (απ. 

έως και ±10%) p ,82 ,519 ,829 ,739 ,227  ,000 ,120 ,634 ,414 ,732 ,784 ,544 ,833 
r ,070 ,141 ,014 ,040 ,225 ,938 1 -,224 ,065 ,145 ,092 ,074 ,163 -,01 7. Εκτ. όγκου (απ. 

έως και ±20%) p ,703 ,443 ,938 ,829 ,217 ,000  ,218 ,724 ,428 ,616 ,688 ,374 ,979 
r -,04 -,29 -,22 -,17 -,06 -,28 -,22 1 -,11 -,04 -,14 -,01 ,226 ,041 8.Συγκρίσεις 

εμβαδών και όγκων  p ,850 ,110 ,218 ,368 ,753 ,120 ,218  ,534 ,839 ,427 ,993 ,213 ,822 
r ,169 ,053 -,17 -,18 -,27 ,087 ,065 -,114 1 ,576 ,858 ,381 -,01 -,07 9.Εκτ. πλήθους αντ. 

(απ. έως και ±10%)  p ,356 ,775 ,349 ,320 ,139 ,634 ,724 ,534  ,001 ,000 ,031 ,942 ,704 
r ,086 ,267 ,035 -,23 ,008 ,150 ,145 -,037 ,576 1 ,534 ,801 ,266 ,213 10.Εκτ. πλήθους 

αντ. (απ. έως και 

±20%) 
p ,640 ,139 ,851 ,209 ,967 ,414 ,428 ,839 ,001  ,002 ,000 ,141 ,243 

r ,165 ,011 -,2 -,21 -,21 ,063 ,092 -,145 ,858 ,534 1 ,594 -,09 ,009 11.Εκτ. πλήθους 

κουκκίδων (απ. έως 

και ±10%) 
p ,367 ,952 ,266 ,258 ,254 ,732 ,616 ,427 ,000 ,002  ,000 ,617 ,962 

r ,160 ,119 -,13 -,26 -,04 ,050 ,074 -,002 ,381 ,801 ,594 1 ,224 ,294  12.Εκτ. πλήθους 

κουκκίδων (απ. έως 

και ±20%)  
p ,382 ,516 ,483 ,156 ,830 ,784 ,688 ,993 ,031 ,000 ,000  ,218 ,102 

r ,104 ,263 -,06 -,06 ,077 ,111 ,163 ,226 -,01 ,266 -,09 ,224 1 ,473 13.Εκτ. μέσου όρου 

(απ. έως και ±10%) p ,573 ,146 ,742 ,751 ,675 ,544 ,374 ,213 ,942 ,141 ,617 ,218  ,006 
r ,327 -,01 -,16 ,138 -,03 -,04 -,01 ,041 -,07 ,213 ,009 ,294 ,473 1 14.Εκτ. μέσου όρου 

(απ. έως και ±20%) p ,068 ,937 ,381 ,450 ,884 ,833 ,979 ,822 ,704 ,243 ,962 ,102 ,006  
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Θεωρητική κατεύθυνση  
 
Πίνακας 451: Συσχέτιση μεταξύ των προσεγγιστικών υπολογισμών και των διάφορων 
περιοχών του Β΄ μέρους της συνέντευξης για τους φοιτητές της θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 

Περιοχές  r/p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
r 1 ,129 ,227 ,104 ,162 ,384 ,378 -,007 ,194 ,326 ,294 ,343 ,377 ,305 1.Προσεγγιστικοί 

υπολογισμοί p  ,273 ,052 ,376 ,167 ,001 ,001 ,954 ,097 ,005 ,011 ,003 ,001 ,008 
r ,129 1 ,709 ,475 ,535 ,300 ,251 -,009 ,235 ,180 ,288 ,235 ,008 -,01 2.Εκτ. εμβαδού 

(απ. έως και ±10%) p ,273  ,000 ,000 ,000 ,009 ,031 ,941 ,044 ,125 ,013 ,043 ,949 ,942 
r ,227 ,709 1 ,504 ,578 ,370 ,354 -,064 ,141 ,142 ,194 ,190 ,151 ,128 3..Εκτ. εμβαδού 

(απ. έως και ±20%) p ,052 ,000  ,000 ,000 ,001 ,002 ,590 ,231 ,227 ,097 ,105 ,200 ,278 
r ,104 ,475 ,504 1 ,677 ,171 ,294 -,030 ,099 ,135 ,095 ,218 ,104 ,137 4.Εκτ. μήκους (απ. 

έως και ±10%) p ,376 ,000 ,000  ,000 ,144 ,011 ,803 ,404 ,253 ,421 ,062 ,378 ,245 
r ,162 ,535 ,578 ,677 1 ,324 ,410 -,017 ,229 ,192 ,182 ,209 ,144 ,180 5.Εκτ. μήκους (απ. 

έως και ±20%) p ,167 ,000 ,000 ,000  ,005 ,000 ,888 ,050 ,101 ,121 ,074 ,222 ,125 
r ,384 ,300 ,370 ,171 ,324 1 ,856 ,079 ,070 ,146 ,018 ,177 ,283 ,195 6. Εκτ. όγκου (απ. 

έως και ±10%) p ,001 ,009 ,001 ,144 ,005  ,000 ,502 ,555 ,214 ,879 ,132 ,015 ,096 
r ,378 ,251 ,354 ,294 ,410 ,856 1 ,048 ,027 ,117 ,010 ,206 ,222 ,219 7. Εκτ. όγκου (απ. 

έως και ±20%) p ,001 ,031 ,002 ,011 ,000 ,000  ,682 ,819 ,320 ,933 ,079 ,057 ,061 
r -,01 -,01 -,06 -,03 -,02 ,079 ,048 1 ,119 ,027 -,03 ,004 ,107 ,069 8.Συγκρίσεις 

εμβαδών και όγκων  p ,954 ,941 ,590 ,803 ,888 ,502 ,682  ,314 ,818 ,819 ,973 ,366 ,560 
r ,194 ,235 ,141 ,099 ,229 ,070 ,027 ,119 1 ,546 ,790 ,358 ,297 ,175 9.Εκτ. πλήθους αντ. 

(απ. έως και ±10%)  p ,097 ,044 ,231 ,404 ,050 ,555 ,819 ,314  ,000 ,000 ,002 ,010 ,136 
r ,326 ,180 ,142 ,135 ,192 ,146 ,117 ,027 ,546 1 ,537 ,886 ,355 ,232 10.Εκτ. πλήθους 

αντ. (απ. έως και 

±20%) 
p ,005 ,125 ,227 ,253 ,101 ,214 ,320 ,818 ,000  ,000 ,000 ,002 ,047 

r ,294 ,288 ,194 ,095 ,182 ,018 ,010 -,027 ,790 ,537 1 ,546 ,382 ,255 11.Εκτ. πλήθους 

κουκκίδων (απ. έως 

και ±10%) 
p ,011 ,013 ,097 ,421 ,121 ,879 ,933 ,819 ,000 ,000  ,000 ,001 ,028 

r ,343 ,235 ,190 ,218 ,209 ,177 ,206 ,004 ,358 ,886 ,546 1 ,327 ,224  12.Εκτ. πλήθους 

κουκκίδων (απ. έως 

και ±20%)  
p ,003 ,043 ,105 ,062 ,074 ,132 ,079 ,973 ,002 ,000 ,000  ,004 ,055 

r ,377 ,008 ,151 ,104 ,144 ,283 ,222 ,107 ,297 ,355 ,382 ,327 1 ,820 13.Εκτ. μέσου όρου 

(απ. έως και ±10%) p ,001 ,949 ,200 ,378 ,222 ,015 ,057 ,366 ,010 ,002 ,001 ,004  ,000 

r ,305 -,01 ,128 ,137 ,180 ,195 ,219 ,069 ,175 ,232 ,255 ,224 ,820 1 14.Εκτ. μέσου όρου 

(απ. έως και ±20%) p ,008 ,942 ,278 ,245 ,125 ,096 ,061 ,560 ,136 ,047 ,028 ,055 ,000  
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3. Πίνακες συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών που δεν εισάγονται 
στα μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με παράγοντες που 
αφορούν στο τεστ και στη συνέντευξη - ενώ σχετίζονται σημαντικά με 
τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς - με τις μεταβλητές που εισάγονται 
στα μοντέλα  
 
Σύνολο φοιτητών 
 
Πίνακας 452: Συσχέτιση μεταβλητών που δεν εισάγονται στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης με παράγοντες που αφορούν στο τεστ και στη συνέντευξη - ενώ σχετίζονται 
σημαντικά με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς - με τις μεταβλητές που εισάγονται στο 
μοντέλο για το σύνολο των φοιτητών 
 

 
Pearson r/ 

p 

Προβλ. 
αναλόγων 

ποσών 

Προτίμηση 
στα 

Μαθηματικά 
στο σχολείο 

Ακριβείς 
νοεροί 
υπ/μοί 

Αυτ/ψη 
για τη 
μνήμη 
τηλ. 

αριθμών 

Αυτ/ψη  
για την 

ικανότητα 
εκτίμησης 

Αυτ/ψη για την 
ικανότητα 
ακριβών 

νοερών υπ/μών 
από τις πρώτες 
τάξεις του Δημ. 

Προτίμηση 
στα Μαθ. 

στο 
Παν/μιο 

r 0,247 0,192 0,238 0,055 0,108 0,149 0,253 
1 

p 0,011 0,049 0,014 0,576 0,273 0,128 0,009 

r 0,384 0,287 0,414 0,013 0,153 0,058 0,283 
2 

p <0,001 0,003 <0,001 0,897 0,117 0,553 0,003 

r 0,347 0,172 0,349 0,049 0,033 -0,001 0,098 
3 

p <0,001 0,078 <0,001 0,616 0,740 0,994 0,316 

r 0,510 0,264 0,598 0,074 0,095 0,043 0,235 
4 

p <0,001 0,006 0,000 0,454 0,333 0,663 0,015 

r 0,335 0,617 0,351 -,0046 0,057 0,010 0,483 
5 

p <0,001 <0,001 <0,001 0,638 0,559 0,921 <0,001 

r 0,228 0,178 0,057 -0,081 0,283 0,282 0,223 
6 

p 0,019 0,068 0,559 0,407 0,003 0,003 0,021 

r 0,174 0,133 0,057 0,101 -0,065 0,005 0,193 
7 

p 0,074 0,176 0,563 0,303 0,505 0,962 0,047 

r 0,238 0,334 0,283 -0,096 0,090 0,076 0,305 
8 

p 0,014 <0,001 0,003 0,325 0,358 0,438 0,001 

r 0,459 0,723 0,436 0,083 0,148 0,172 0,532 
9 

p <0,001 <0,001 <0,001 0,398 0,130 0,078 <0,001 

r 0,387 0,274 0,256 -0,143 0,022 0,138 0,294 
10 

p <0,001 0,005 0,008 0,145 0,825 0,159 0,002 

r 0,370 0,232 0,417 -0,055 0,057 -0,019 0,163 
11 

p <0,001 0,017 <0,001 0,574 0,560 0,847 0,094 

r 0,340 0,208 0,361 -0,126 -0,008 0,072 0,255 
12 

p <0,001 0,033 <0,001 0,200 0,935 0,462 0,008 
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Pearson r/ 

p 

Προβλ. 
αναλόγων 

ποσών 

Προτίμηση 
στα 

Μαθηματικά 
στο σχολείο 

Ακριβείς 
νοεροί 
υπ/μοί 

Αυτ/ψη 
για τη 
μνήμη 
τηλ. 

αριθμών 

Αυτ/ψη  
για την 

ικανότητα 
εκτίμησης 

Αυτ/ψη για την 
ικανότητα 
ακριβών 

νοερών υπ/μών 
από τις πρώτες 
τάξεις του Δημ. 

Προτίμηση 
στα Μαθ. 

στο 
Παν/μιο 

r 0,402 0,185 0,427 0,016 0,066 0,069 0,193 
13 

p <0,001 0,058 <0,001 0,874 0,498 0,485 0,047 

r 0,274 0,336 0,135 -0,100 0,216 0,298 0,449 
14 

p 0,004 <0,001 0,166 0,309 0,026 0,002 <0,001 

r 0,458 0,454 0,359 -0,018 0,063 0,171 0,835 
15 

p <0,001 <0,001 <0,001 0,853 0,521 0,080 <0,001 

r 0,394 0,732 0,411 0,022 0,038 0,166 0,372 
16 

p <0,001 <0,001 <0,001 0,826 0,695 0,089 <0,001 

r 0,204 0,382 0,276 -0,103 0,083 0,096 0,320 
17 

p 0,036 <0,001 0,004 0,293 0,399 0,328 ,001 

r 0,380 0,656 0,409 -0,037 0,033 0,210 0,387 
18 

p <0,001 <0,001 <0,001 0,707 0,737 0,031 <0,001 

r 0,467 0,630 0,419 0,074 0,108 0,141 0,523 
19 

p <0,001 <0,001 <0,001 0,453 0,268 0,149 <0,001 

r 0,398 0,578 0,438 0,053 0,137 0,154 0,483 
20 

p <0,001 <0,001 <0,001 0,586 0,160 0,115 <0,001 

r 0,405 0,608 0,430 -,0050 0,153 0,129 0,480 
21 

p <0,001 <0,001 <0,001 0,613 0,116 0,186 <0,001 

r 0,352 0,409 0,311 -0,091 0,142 0,081 0,381 
22 

p <0,001 <0,001 0,001 0,355 0,147 0,409 <0,001 

r 0,365 0,256 0,295 0,121 0,262 0,331 0,25 
23 

p <0,001 0,008 0,002 0,216 0,007 0,001 0,009 

r 0,204 0,077 0,205 0,068 0,167 0,214 0,185 
24 

p 0,036 0,430 0,035 0,491 0,086 0,028 0,057 

r 0,055 0,109 0,080 0,219 0,225 0,150 0,121 
25 

p 0,575 0,266 0,416 0,024 0,020 0,124 0,218 

r 0,206 0,175 0,173 -0,108 -0,020 0,208 0,196 
26 

p 0,034 0,073 0,077 0,269 0,835 0,032 0,044 

r 0,336 0,348 0,218 0,128 0,193 0,013 0,119 
27 

p <0,001 <0,001 0,025 0,190 0,048 0,891 0,224 

r 0,295 0,330 0,219 0,126 0,193 0,134 0,212 
28 

p 0,002 0,001 0,024 0,198 0,047 0,169 0,029 

r 0,138 0,253 0,189 0,054 0,032 0,316 0,361 
29 

p 0,158 0,009 0,053 0,583 0,745 0,001 <0,001 

r 0,131 0,271 0,274 0,128 0,090 0,348 0,241 
30 

p 0,182 0,005 0,005 0,192 0,356 ,000 0,013 
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Pearson r/ 

p 

Προβλ. 
αναλόγων 

ποσών 

Προτίμηση 
στα 

Μαθηματικά 
στο σχολείο 

Ακριβείς 
νοεροί 
υπ/μοί 

Αυτ/ψη 
για τη 
μνήμη 
τηλ. 

αριθμών 

Αυτ/ψη  
για την 

ικανότητα 
εκτίμησης 

Αυτ/ψη για την 
ικανότητα 
ακριβών 

νοερών υπ/μών 
από τις πρώτες 
τάξεις του Δημ. 

Προτίμηση 
στα Μαθ. 

στο 
Παν/μιο 

r 0,290 0,384 0,214 -0,024 0,164 0,244 0,201 
31 

p 0,003 <0,001 0,028 0,808 0,093 0,012 0,039 

r 0,385 0,372 0,301 -0,078 0,134 0,196 0,320 32 
 p <0,001 <0,001 0,002 0,429 0,170 0,044 0,001 

 
1. Προβλήματα προσθετικών δομών  
2. Αφαιρέσεις  
3. Πολλαπλασιασμοί 
4. Διαιρέσεις 
5. Κατεύθυνση 
6. Φύλο 
7. Γραμματικό επίπεδο πατέρα 
8. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούσαν στο σχολείο ήταν η Φυσική 
9. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούσαν στο σχολείο ήταν μάθημα Θετικών 

Επιστημών 
10. Μ.Ο. Β  ́Λυκείου ≥18,5 
11. Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου 
12. Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου ≥18,5 
13. Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου ≥18 
14. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούν στο Πανεπιστήμιο είναι η Φυσική 
15. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούν στο Πανεπιστήμιο είναι μάθημα Θετικών 

επιστημών 
16. Ένα από τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι καλοί είναι η Φυσική 
17. Ένα από τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι καλοί είναι τα Μαθηματικά 
18. Ένα από τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι καλοί είναι μάθημα 

Θετικών Επιστημών 
19. Τους αρέσουν τα Μαθηματικά 
20. Πιστεύουν ότι είναι καλοί στα Μαθηματικά 
21. Βαθμοί στα Μαθηματικά στο σχολείο (19-20) 
22. Βαθμοί στη Φυσική στο σχολείο (19-20) 
23. Αυτοαντίληψη για την ικανότητα να εκτελούν νοερούς υπολογισμούς  
24. Αναφέρουν περισσότερους από 1 λόγους για τη σημαντικότητα της εκτίμησης 

των αποτελεσμάτων των πράξεων  
25. Έχουν ακαδημαϊκές φιλοδοξίες μετά τη λήψη πτυχίου 
26. Εκτίμηση μήκους (απέχουν έως και ±20% από το ακριβές νούμερο) 
27. Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±10% από το ακριβές νούμερο) 
28. Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±20% από το ακριβές νούμερο) 
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29. Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως και ±10% από το ακριβές νούμερο) 
30. Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως και ±20% από το ακριβές νούμερο) 
31. Εκτίμηση μέσου όρου αριθμητικών δεδομένων (απέχουν έως και ±10% από το 

ακριβές νούμερο) 
32. Εκτίμηση μέσου όρου αριθμητικών δεδομένων (απέχουν έως και ±20% από το 

ακριβές νούμερο) 
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Θετική/τεχνολογική κατεύθυνση 
 
Πίνακας 453: Συσχέτιση μεταβλητών που δεν εισάγονται στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης με παράγοντες που αφορούν στο τεστ και στη συνέντευξη - ενώ σχετίζονται 
σημαντικά με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς - με τις μεταβλητές που εισάγονται στο 
μοντέλο για τους φοιτητές της θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης  
 

 
Pearson 

r/ p 
Προσεγγιστικοί 

υπολογισμοί 

Αυτοαντίληψη      
για την 

ικανότητα 
μνήμης 

Ακαδημαϊκές 
φιλοδοξίες 

Γραμματικό 
επίπεδο και των 

2 γονέων 

r 0,358 0,163 -0,072 0,51 
1 

p 0,044 0,373 0,693 0,003 
r 0,481 0,383 0,160 0,731 

2 
p 0,005 0,031 0,382 <0,001 

r 0,350 0,224 0,160 0,731 
3 

p 0,050 0,218 0,382 <0,001 
r 0,407 0,346 0,309 0,563 

4 
p 0,021 0,053 0,085 0,001 
r 0,497 0,254 0,572 0,224 

5 
p 0,004 0,161 0,001 0,218 
r 0,473 0,215 0,520 0,254 

6 
p 0,006 0,238 0,002 0,161 
r 0,469 0,295 0,149 0,467 

7 
p 0,007 0,101 0,416 0,007 
r 0,363 0,412 0,387 0,043 

8 
p 0,041 0,019 0,028 0,817 

 
1. Φύλο 
2. Γραμματικό επίπεδο πατέρα 
3. Γραμματικό επίπεδο μητέρας 
4. Γραμματικό επίπεδο ενός από τους δύο γονείς 
5. Τόπος καταγωγής αστική περιοχή 
6. Τόπος καταγωγής ημιαστική περιοχή 
7. Αυτοαντίληψη για την ικανότητα εκτίμησης των αποτελεσμάτων των πράξεων  
8. Αυτοαντίληψη για την ικανότητα μνήμης τηλεφωνικών αριθμών 
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Θεωρητική κατεύθυνση 
 
Πίνακας 454: Συσχέτιση μεταβλητών που δεν εισάγονται στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης με παράγοντες που αφορούν στο τεστ και στη συνέντευξη - ενώ σχετίζονται 
σημαντικά με τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς - με τις μεταβλητές που εισάγονται στο 
μοντέλο για τους φοιτητές της θεωρητικής  κατεύθυνσης 
 

 
Pearson r/  

p 

Προβλ. 
αναλόγων 

ποσών 

Αυτ/ψη για την 
ικανότητα 
ακριβών 

νοερών υπ/μών 
από τις πρώτες 
τάξεις του Δημ 

 
Ακριβείς  
νοεροί 
υπ/μοί 

Προτίμηση 
στα 

Μαθηματικά 
στο σχολείο 

Αυτ/ψη 
για τη 
μνήμη 
τηλ. 

αριθμών 

Αυτ/ψη 
για την 

ικανότητα 
εκτίμησης 

Προτίμηση 
στα  

Μαθηματικά 
στο Παν/μιο 

r 0,208 0,200 0,185 0,109 0,062 0,088 0,293 
1 

p 0,076 0,088 0,114 0,356 0,597 0,458 0,011 

r 0,377 0,024 0,335 0,081 0,017 0,076 0,213 
2 

p 0,001 0,836 0,003 0,493 0,889 0,522 0,068 

r 0,469 0,072 0,589 0,147 0,111 0,092 0,336 
3 

p <0,001 0,543 <0,001 0,211 0,345 0,436 0,003 

r 0,381 0,249 0,307 0,656 0,166 0,170 0,465 
4 

p 0,001 0,032 0,008 <0,001 0,158 0,148 <0,001 

r 0,308 0,087 0,305 0,237 -0,108 0,166 0,202 
5 

p 0,008 0,463 0,008 0,042 0,361 0,158 0,085 

r 0,403 0,209 0,267 0,248 -0,104 0,138 0,272 
6 

p <0,001 0,074 0,021 0,033 0,378 0,240 0,019 

r 0,361 -0,027 0,433 0,198 -0,032 0,158 0,188 
7 

p 0,002 0,820 <0,001 0,090 0,785 0,177 0,108 

r 0,313 0,157 0,411 0,168 -0,178 0,108 0,178 
8 

p 0,007 0,183 <0,001 0,151 0,129 0,358 0,129 

r 0,423 0,048 0,482 0,182 -0,008 0,161 0,268 
9 

p <0,001 0,687 <0,001 0,121 0,947 0,172 0,021 

r 0,358 0,186 0,209 0,383 0,060 0,138 0,429 
10 

p 0,002 0,112 0,073 0,001 0,609 0,241 <0,001 

r 0,389 0,276 0,277 0,269 0,123 0,155 0,441 
11 

p 0,001 0,017 0,017 0,020 0,297 0,188 <0,001 

r 0,331 0,310 0,303 0,667 0,013 <0,001 0,586 
12 

p 0,004 0,007 0,009 <0,001 0,913 1,000 <0,001 

r 0,270 0,301 0,275 0,548 -0,015 <0,001 0,467 
13 

p 0,020 0,009 0,018 ,000 0,897 1,000 <0,001 

r 0,331 0,227 0,333 0,441 0,013 0,177 0,407 
14 

p 0,004 0,052 0,004 <0,001 0,913 0,131 <0,001 
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Pearson r/  

p 

Προβλ. 
αναλόγων 

ποσών 

Αυτ/ψη για την 
ικανότητα 
ακριβών 

νοερών υπ/μών 
από τις πρώτες 
τάξεις του Δημ 

 
Ακριβείς  
νοεροί 
υπ/μοί 

Προτίμηση 
στα 

Μαθηματικά 
στο σχολείο 

Αυτ/ψη 
για τη 
μνήμη 
τηλ. 

αριθμών 

Αυτ/ψη 
για την 

ικανότητα 
εκτίμησης 

Προτίμηση 
στα  

Μαθηματικά 
στο Παν/μιο 

r 0,349 0,342 0,333 0,276 0,082 0,189 0,301 
15 

p 0,002 0,003 0,004 0,017 0,486 0,106 0,009 

r 0,194 0,173 0,227 0,094 0,147 0,243 0,223 
16 

p 0,097 0,140 0,052 0,423 0,212 0,037 0,056 

r 0,504 0,102 0,191 0,190 0,248 0,155 0,316 
17 

p <0,001 0,386 0,103 0,105 0,033 0,188 0,006 

r 0,441 0,237 0,200 0,214 0,180 0,128 0,287 
18 

p <0,001 0,042 0,087 0,067 0,124 0,276 0,013 

r 0,058 0,351 0,117 0,191 0,142 0,097 0,252 
19 

p 0,622 0,002 0,321 0,103 0,226 0,410 0,031 

r 0,099 0,405 0,250 0,242 0,179 0,114 0,151 
20 

p 0,400 <0,001 0,032 0,038 0,127 0,334 0,199 

r 0,331 0,237 0,131 0,289 -0,029 0,144 0,257 
21 

p 0,004 0,042 0,267 0,013 0,804 0,220 0,027 

r 0,353 0,231 0,222 0,207 -,0101 0,128 0,263 
22 

p 0,002 0,048 0,058 0,076 0,393 0,277 0,024 

 
1. Προβλήματα προσθετικών δομών  
2. Πολλαπλασιασμοί 
3. Διαιρέσεις 
4. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούσαν στο σχολείο ήταν μάθημα Θετικών 

Επιστημών 
5. Μ.Ο. Β  ́Λυκείου 
6. Μ.Ο. Β  ́Λυκείου ≥18,5 
7. Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου 
8. Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου ≥18,5 
9. Μ.Ο. Γ  ́Λυκείου ≥18 
10. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούν στο Πανεπιστήμιο είναι τα Μαθηματικά  
11. Ένα από τα μαθήματα που προτιμούν στο Πανεπιστήμιο είναι μάθημα Θετικών 

επιστημών 
12. Ένα από τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι καλοί είναι τα Μαθηματικά 
13. Ένα από τα μαθήματα στα οποία πιστεύουν ότι είναι καλοί είναι μάθημα Θετικών 

Επιστημών 
14. Βαθμοί στα Μαθηματικά στο σχολείο (19-20) 
15. Αυτοαντίληψη για την ικανότητα να εκτελούν νοερούς υπολογισμούς  
16. Αναφέρουν περισσότερους από 1 λόγους για τη σημαντικότητα της εκτίμησης των 

αποτελεσμάτων των πράξεων  
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17. Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±10% από το ακριβές νούμερο) 
18. Εκτίμηση όγκου (απέχουν έως και ±20% από το ακριβές νούμερο) 
19. Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως και ±10% από το ακριβές νούμερο) 
20. Εκτίμηση πλήθους κουκκίδων (απέχουν έως και ±20% από το ακριβές νούμερο) 
21. Εκτίμηση μέσου όρου αριθμητικών δεδομένων (απέχουν έως και ±10% από το 

ακριβές νούμερο) 
22. Εκτίμηση μέσου όρου αριθμητικών δεδομένων (απέχουν έως και ±20% από το 

ακριβές νούμερο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


