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Περίληψη 

Εξαιτίας της έμφασης που δίνεται συχνά στα τελικά αποτελέσματα και την 
τελική κατάταξη των χωρών σε διεθνείς αξιολογήσεις, συχνά αγνοούνται 
παράγοντες που αφορούν στα ίδια τα έργα και τις διαδικασίες που 
ακολουθούν οι μαθητές όταν τα επιλύουν. Αναλύοντας μαθηματικά έργα της 
TIMSS ως προς τις γνωστικές τους απαιτήσεις, τον τύπο τους και τις 
λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών, η έρευνα αυτή αποσκοπούσε  να 
διερευνήσει παράγοντες που είναι δυνατό να συνεισφέρουν στην επίδοση των 
μαθητών. Για τον σκοπό αυτό χορηγήθηκε δοκίμιο σε δείγμα μαθητών Δ’, Ε’ και 
Στ’ τάξης του Δημοτικού. Οι ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις έδειξαν ότι οι 
μαθητές, ανεξαρτήτως της τάξης τους, σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις σε 
έργα ανοικτού τύπου, που είχαν  υψηλές γνωστικές απαιτήσεις και αφορούσαν 
στους αριθμούς. Από την ανάλυση συστηματικών λαθών προέκυψε ότι η μη 
προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών, η παρουσία πολλών πληροφοριών προς 
επεξεργασία, ο τρόπος παρουσίασης των οδηγιών και η μη αξιοποίηση όλων 
των διαθέσιμων σημαντικών πληροφοριών των έργων φαίνεται να 
επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών. Τα ευρήματα της έρευνας 
υπογραμμίζουν την ανάγκη να δίνεται έμφαση και στις διαδικασίες που 
ακολουθούν οι μαθητές κατά την επίλυση μαθηματικών έργων. Παράλληλα, 
ενισχύουν την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αναδεικνύοντας την ανάγκη 
βελτίωσης των τρόπων αξιοποίησης, ερμηνείας και εμβάθυνσης των 
αποτελεσμάτων διεθνών αξιολογήσεων. 

Λέξεις κλειδιά: TIMSS, αξιολόγηση, τελικά αποτελέσματα, χαρακτηριστικά 

έργων, ερμηνεία αποτελεσμάτων 

Abstract 

In international comparative studies, the emphasis is often placed on rank-
ordering educational systems. Consequently, other factors pertaining to the 
items used in these studies or the processes students follow in solving them are 
often underestimated. This study aimed at delving into such factors by 
analyzing released or restricted-used TIMSS 2015 items in terms of their 
cognitive demands and the type of response expected; we also examined 
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students’ incorrect responses to them. Toward this goal, we administered a 20-
item test to Grade-4, Grade-5 and Grade-6 primary school students. Our 
quantitative and qualitative analyses showed that irrespective of their grade, 
students performed worse in cognitively demanding and open-ended items on 
numbers and operations. Several hypotheses explaining students’ errors and 
their performance were generated through a systematic error analysis: these 
included students not reading the item directions carefully or having to process 
a lot of pieces of information concurrently; the way the information was 
presented also appeared to contribute to student performance. We argue that 
the study findings underline the importance of attending to the processes 
students follow in solving these items. These findings also inform discussions 
around possible ways of improving how the results from international 
comparative studies get interpreted and utilized. 

Keywords: TIMSS, evaluation, final results, characteristics of the tasks, 

interpretation of results 

Εισαγωγή 

Τα αποτελέσματα διεθνών συγκριτικών ερευνών, όπως αυτά της Trends in 
International Mathematics and Science Study (TIMSS), θεωρούνται συχνά υψίστης 
σημασίας για τις συμμετέχουσες χώρες, καθώς αφενός δύνανται να παρέχουν 
πολύτιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τους 
συστήματος και αφετέρου μπορούν να ενισχύσουν τους φορείς χάραξης 
εκπαιδευτικής πολιτικής στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση των μαθησιακών 
επιτευγμάτων (Ababneh, Al-Tweissi & Abulibdeh, 2016). Τα τελικά αποτελέσματα 
των ερευνών αυτών αποτελούν, παράλληλα, την κύρια βάση δεδομένων για 
δευτερογενείς έρευνες που στοχεύουν στο να εντοπίσουν παράγοντες που 
συνεισφέρουν στα μαθησιακά αποτελέσματα. Ωστόσο, η εστίαση στα τελικά 
αποτελέσματα φαίνεται να αγνοεί σημαντικές παραμέτρους της διαδικασίας της 
αξιολόγησης που ενδεχομένως να αποτελούν και την κύρια αιτία των 
αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Στη βάση αυτών των παρατηρήσεων, η παρούσα 
έρευνα έχει ως στόχο τη βαθύτερη εξέταση παραγόντων που δυνατό να οδηγούν 
τους μαθητές σε συγκεκριμένες επιδόσεις σε διεθνείς συγκριτικές έρευνες. 
Ειδικότερα, η έρευνα εστιάζει στη  διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
των έργων που αξιοποιούνται στις διεθνείς αυτές έρευνες ως πιθανών παραγόντων 
ερμηνείας της επίδοσης των μαθητών στις έρευνες αυτές. Η διενέργεια μιας τέτοιας 
έρευνας καθίσταται επιτακτική, καθώς  ο αριθμός των ερευνών που προβαίνει σε 
λεπτομερή και εστιασμένη εξέταση των χαρακτηριστικών των έργων που 
περιλαμβάνονται στα δοκίμια διεθνών συγκριτικών ερευνών είναι αρκετά 
περιορισμένος, ειδικότερα όσον αφορά στην έρευνα TIMSS. 

Ως εκ τούτου, αξιοποιώντας δεδομένα από μαθητές Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης 
Δημοτικού, όταν επιλύουν έργα Μαθηματικών της TIMSS 2015 η παρούσα έρευνα 
αποσκοπούσε να απαντήσει τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 
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1. Ποια χαρακτηριστικά των έργων φαίνεται να διαφοροποιούν την 
επίδοση των μαθητών σε μαθηματικά έργα της TIMSS; Σε ποιο βαθμό 
διαφοροποιείται η συνεισφορά των χαρακτηριστικών αυτών 
ανάλογα με το ηλικιακό επίπεδο των μαθητών; 

2. Ποια πιθανά εμπόδια που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των 
έργων και τον τρόπο που οι μαθητές εργάζονται σε αυτά φαίνεται να 
επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών ως προς τη λύση των 
μαθηματικών έργων της TIMSS; 

Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

Η Διεθνής Αξιολόγηση της TIMSS  

Η διεθνής συγκριτική έρευνα TIMSS  θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες και 
τις πιο φιλόδοξες μελέτες του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση των 
Εκπαιδευτικών Επιτευγμάτων (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement-IEA) (Martin & Kelly, 1996 ∙ Παπαναστασίου, 2008). Η 
παρούσα έρευνα αξιοποιεί τα μαθηματικά έργα από την έρευνα TIMSS 2015, η 
οποία αποτελεί την έκτη στη σειρά έρευνα TIMSS του συγκεκριμένου οργανισμού 
σε σχέση με τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες και αφορά σε μαθητές της 
Δ’ του δημοτικού και της Β’ Γυμνασίου. Το πλαίσιο της TIMSS 2015 οργανώνεται 
βάσει δύο διαστάσεων. Δεδομένου, ότι η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στους 
μαθητές του δημοτικού σχολείου, στο παρόν άρθρο επικεντρωνόμαστε  στις 
διαστάσεις που αφορούν στα Μαθηματικά της Δ’ τάξης δημοτικού.  

Η πρώτη διάσταση αφορά στον τομέα περιεχομένου, ο οποίος 
περιλαμβάνει τους Αριθμούς και τις Πράξεις που περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των έργων της έρευνας (50%), τα Γεωμετρικά Σχήματα και τις Μετρήσεις 
(35%) και τέλος την Αναπαράσταση Δεδομένων που αφορούσε στο μικρότερο 
ποσοστό έργων (15%) (Grønmo et al., 2015). Ο κάθε τομέας διακρίνεται σε 
επιμέρους θεματικές περιοχές. Συγκεκριμένα, για την Δ’ τάξη του δημοτικού, ο 
τομέας των Αριθμών και των Πράξεων περιλαμβάνει τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
που αφορούν στους ακέραιους αριθμούς, στα κλάσματα και στους δεκαδικούς 
αριθμούς, στις εκφράσεις, απλές εξισώσεις και σχέσεις. Σύμφωνα με το πλαίσιο της 
TIMSS 2015, αυτός ο τομέας  περιεχομένου είναι ο μοναδικός που οι θεματικές του 
περιοχές δεν κατανέμονται ισομερώς, καθώς στην αξιολόγηση υπήρχαν 
περισσότερα έργα που αφορούσαν στους ακέραιους αριθμούς και λιγότερα που 
αφορούσαν στις εκφράσεις, απλές εξισώσεις και σχέσεις (Grønmo et al., 2015). Η 
θεματική περιοχή των Γεωμετρικών Σχημάτων και των Μετρήσεων περιλαμβάνει  
τα σημεία, τις γραμμές και τις γωνίες, καθώς και τα δισδιάστατα και τρισδιάστατα 
σχήματα. Τέλος, η θεματική περιοχή της Αναπαράστασης Δεδομένων  αφορά στην 
ανάγνωση, την ερμηνεία και την αναπαράσταση δεδομένων. 

Η δεύτερη διάσταση επικεντρώνεται στη διαδικασία σκέψης και αφορά 
στους γνωστικούς τομείς των έργων, οι οποίοι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 
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τη γνώση, την εφαρμογή και το συλλογισμό. Σύμφωνα με τους Grønmo και τους 
συνεργάτες του (2015), η γνώση καλύπτει τα γεγονότα, τις έννοιες και τις 
διαδικασίες που οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν και είναι απαραίτητη για την 
επίλυση έργων που αφορούν στον συλλογισμό και την εφαρμογή. Αυτό γιατί όσο 
μεγαλύτερη είναι η γνώση που ένας μαθητής είναι σε θέση να ανακαλέσει και όσο 
πιο εκτεταμένη είναι η γκάμα των εννοιών που κατανοεί, τόσο μεγαλύτερη είναι και 
η πιθανότητα να ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων επίλυσης 
προβλημάτων. Ο τομέας της εφαρμογής περιλαμβάνει την εφαρμογή των 
Μαθηματικών σε μια σειρά περιπτώσεων. Στον τομέα αυτό, τα γεγονότα, οι έννοιες, 
οι διαδικασίες καθώς και τα προβλήματα πρέπει να είναι οικεία για τον μαθητή. 
Τέλος, ο συλλογισμός περιλαμβάνει τη μαθηματική λογική και τη συστηματική 
σκέψη, καθώς και το διαισθητικό και επαγωγικό σκεπτικό, βασισμένο σε μοτίβα 
και κανονικότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξεύρεση λύσεων σε 
προβλήματα που τίθενται σε νέες ή άγνωστες καταστάσεις (Grønmo κ.ά., 2015). 
Ειδικότερα, για τα έργα της Δ’ Δημοτικού, δίνεται λιγότερη έμφαση στον τομέα του 
συλλογισμού και περισσότερη και εξίσου έμφαση στα έργα γνώσης και εφαρμογής.  

Η TIMSS και η Κύπρος  

Τα αποτελέσματα της έρευνας TIMSS αποτέλεσαν και αποτελούν μέχρι και 
σήμερα μια σημαντική ένδειξη της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 
συστημάτων και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που μπορούν να αποτελέσουν 
σημαντική πηγή πληροφοριών για τους φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Ωστόσο, η αποκλειστική επικέντρωση στα τελικά αποτελέσματα τέτοιων 
αξιολογήσεων εγκυμονεί κινδύνους, αφού δυνατό να οδηγήσει τα εκπαιδευτικά 
συστήματα στην εξαγωγή επιφανειακών συμπερασμάτων και σε μεταρρυθμίσεις 
και αλλαγές που στηρίζονται σε αυτά.  

Η Κύπρος αποτελεί μια από τις χώρες που συμμετείχαν στην πρώτη 
αξιολόγηση TIMSS το 1995 και έκτοτε συμμετείχε σε κάθε αξιολόγησή της με 
εξαίρεση το 2011 όπου απείχε. Ωστόσο, σε κάθε νέο κύκλο της TIMSS, η Κύπρος 
λάμβανε μέρος με διαφορετικές βαθμίδες (κάποιες φορές μόνο με τους μαθητές Δ΄ 
Δημοτικού και κάποιες φορές με μαθητές της Β΄ Γυμνασίου). Αυτή η ασταθής  
συμμετοχή της χώρας στην αξιολόγηση της TIMSS δεν επιτρέπει την ασφαλή 
διατύπωση συμπερασμάτων για την πρόοδο των επιτευγμάτων των μαθητών, 
αλλά ούτε και τον εντοπισμό παραγόντων που επηρεάζουν διαχρονικά τις 
επιδόσεις των μαθητών.  

Εστιάζοντας στα αποτελέσματα της τελευταίας αξιολόγησης (2015), είναι 
φανερό ότι προκάλεσαν μεγάλη συζήτηση σε σχέση με τη θέση κατάταξης  της 
χώρας στα Μαθηματικά. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου 
πρόβαλε έντονα μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τις νέες μεταρρυθμίσεις 
των αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία έχουν ευθυγραμμιστεί με την 
αξιολόγηση της TIMSS και τις νέες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αφήνοντας να 
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νοηθεί άμεσα ή έμμεσα ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτέλεσαν τους βασικότερους 
παράγοντες που επέφεραν την επιτυχία αυτή. Χαρακτηριστικά ο δημόσιος τύπος 
(Ρικ-News , 2016) ανέφερε:  

[..] Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εκφράζει την ευαρέσκειά του, 
ιδιαίτερα για τα αποτελέσματα στα Μαθηματικά, καθώς διαφαίνεται ότι αρκετές 
από τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, όπως τα Νέα 
Αναλυτικά Προγράμματα, τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα και το πρόγραμμα 
Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών, έχουν αρχίσει να αποφέρουν 
καρπούς.[…] 

Είναι εμφανές ότι τέτοιες προσεγγίσεις αγνοούν τις  βαθύτερες αιτίες και 
παράγοντες που μπορεί να οδηγούν στις επιδόσεις των μαθητών, δίνοντας μεγάλη 
σημασία στα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης. Δυστυχώς ακόμα και οι 
επιστημονικές έρευνες που διεξήχθησαν στην περίπτωση της Κύπρου (και όχι μόνο, 
βλ πιο κάτω) δίνουν έμφαση σε παράγοντες που επηρεάζουν τις τελικές επιδόσεις 
των μαθητών (π.χ. Konstantopoulos & Shen, 2016 ∙ Mettas, Karmiotis & 
Christoforou, 2006), αγνοώντας τα βαθύτερα αίτια που μπορεί να οδηγούν στις 
συγκεκριμένες επιδόσεις.  

Η TIMSS και η Έμφαση στα Τελικά Αποτελέσματα 

Η έρευνα TIMSS δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης μεταβλητών και 
παραγόντων σε τρία διαφορετικά επίπεδα, στο επίπεδο του μαθητή, του 
εκπαιδευτικού (παράλληλα με αυτό της διδασκαλίας) και του σχολείου, 
παρέχοντας έτσι μια σχετικά εις βάθος εικόνα για τη πολυμορφία που έχουν τα 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο (Drent, 
Meeliseen & Van Der Kleij, 2013). Η εστίαση στα τελικά αποτελέσματα είναι 
εμφανής και εντοπίζεται είτε άμεσα είτε έμμεσα σε ένα μεγάλο εύρος δευτερογενών 
ερευνών. Συγκεκριμένα, μεγάλος αριθμός ερευνών εστιάζει σε χώρες που 
σημειώνουν υψηλές επιδόσεις διαχρονικά, διερευνώντας μεταβλητές σε επίπεδο 
διδασκαλίας, σχολείου, αλλά και χαρακτηριστικά του ευρύτερου συγκειμένου 
προκειμένου να ερμηνευτούν οι επιδόσεις τους αυτές (π.χ. Lessani, Yunus, Tarmiz 
& Mahmud 2014˙ Leung, 2002). Παράλληλα, έρευνες προβαίνουν σε συγκρίσεις 
μεταξύ των χωρών για καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των υπό εξέταση 
παραγόντων, διερευνώντας ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις χώρες, για την 
ερμηνεία της κατάταξής τους. Οι συγκρίσεις στηρίζονται στις τελικές επιδόσεις 
καθώς αφορούν κυρίως σε χώρες υψηλής και χαμηλής επίδοσης, ή Ανατολικές και 
Δυτικές χώρες, όπου η μεγάλη διαφορά στα συγκείμενά τους επιτρέπει στους 
ερευνητές να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε συστήματος που διερευνάται 
(Abazaoğlu & Aztekin, 2016˙ Ker, 2017). Η εστίαση στα τελικά αποτελέσματα 
οδηγεί συχνά και στην παρερμηνεία της πραγματικής επίδοσης των μαθητών και 
των παραγόντων που την προκαλούν καθώς, σύμφωνα με τους Harlow και Jones 
(2004) «Οι λανθασμένες απαντήσεις δεν είναι απαραίτητα ένδειξη έλλειψης 
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γνώσης για μια έννοια. Μερικές φορές οφείλονται στην παρερμηνεία μιας 
ερώτησης, μιας λέξης, μιας φράσης ή ενός διαγράμματος» (σελ.234). Η παρούσα 
έρευνα διερευνά τους πιθανούς παράγοντες που εξηγούν τις επιδόσεις των 
μαθητών, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά των έργων, όσο και στις διαδικασίες 
που δυνατόν να ακολουθούν οι μαθητές όταν επιλύουν μαθηματικά έργα της 
TIMSS.  

Οι Γνωστικές Απαιτήσεις και ο Τύπος των Έργων ως Χαρακτηριστικά των 
Έργων και Παράγοντες που Δυνατόν να Συνεισφέρουν στις Επιδόσεις των 
Μαθητών 

Ο Papanastasiou (2000) έχει διαχωρίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τις επιδόσεις των μαθητών στα Μαθηματικά σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη 
κατηγορία αφορά στους εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι αναφέρονται στα τρία 
επίπεδα, αυτών του σχολείου, της τάξης και του μαθητή που συζητήθηκαν 
προηγουμένως. Η δεύτερη κατηγορία, στην οποία εστιάζεται η παρούσα έρευνα, 
αφορά στους εσωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται με το δοκίμιο και τα 
έργα που περιλαμβάνει. Συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα εισηγείται την εξέταση της 
συμβολής που έχουν τα χαρακτηριστικά των μαθηματικών έργων, όπως οι 
γνωστικές τους απαιτήσεις και ο τύπος τους, στις επιδόσεις των μαθητών.  

Οι γνωστικές απαιτήσεις των έργων αποτελούν το είδος της διαδικασίας 
σκέψης που απαιτείται κατά την επίλυση ενός έργου. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει 
ασχοληθεί με τη διαδικασία σκέψης που απαιτούν τα έργα λαμβάνοντας υπόψη 
τους γνωστικούς τομείς (κατανόηση, εφαρμογή, συλλογισμός), όπως ορίζονται στο 
πλαίσιο της TIMSS. Ωστόσο, σε διάφορες περιπτώσεις φάνηκε ότι η συμβολή του 
χαρακτηριστικού αυτού στις επιδόσεις των μαθητών ήταν αμελητέα (π.χ Pahlke, 
Hyde & Meitz, 2013˙ Sturman, Burge, Cook & Weaving, 2012). Η παρούσα έρευνα, 
λαμβάνοντας τα αποτελέσματα αυτά υπόψη, αλλά και την ελλιπή έρευνα που 
υπάρχει για τις γνωστικές απαιτήσεις των έργων, εξετάζει το χαρακτηριστικό αυτό 
μέσα από ένα πιο εξειδικευμένο μοντέλο, αυτό της Stein και των συνεργατών της 
(1996), με την πεποίθηση ότι μέσα από το πλαίσιο αυτό πιθανόν να καταστεί 
δυνατή η εις βάθος και ουσιαστικότερη εξέταση της πιθανής συμβολής των 
γνωστικών απαιτήσεων των έργων στην επίδοση των μαθητών. Συγκεκριμένα, 
μέσα από το πλαίσιο αυτό οι γνωστικές απαιτήσεις διακρίνονται σε δύο κύριες 
κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά στην υψηλού επιπέδου σκέψη όπου 
απαιτούνται πολύπλοκες νοητικές διεργασίες και σκέψεις συλλογισμού. Η δεύτερη 
κατηγορία αφορά στη χαμηλού επιπέδου σκέψη στην οποία τα έργα απαιτούν είτε 
τη χρήση αλγοριθμικών διαδικασιών που δεν συνδέονται με έννοιες είτε την 
απομνημόνευση όρων και κανόνων. Αν και η TIMSS δεν εξετάζει το χαρακτηριστικό 
αυτό, ωστόσο η συνεισφορά του στα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως προέκυψε 
από μια σειρά ερευνών παρέχει ενδείξεις για την ενδεχόμενη συνεισφορά του στις 
επιδόσεις των μαθητών στα έργα της TIMSS.  
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Συγκεκριμένα,  διερευνώντας τα προφίλ των μαθηματικών ικανοτήτων των 
μαθητών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε έξι χώρες, με σκοπό την 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μαθητών αυτών, οι Klieme και Baumert (2001) 
συμπέραναν ότι χώρες οι οποίες είχαν ως δυνατό σημείο τις γνωστικές απαιτήσεις 
που σχετίζονταν με τις διαδικασίες συλλογισμού είχαν υψηλότερη συνολική 
επίδοση στην TIMSS σε σχέση με χώρες που οι διδακτικές τους προσεγγίσεις 
σχετίζονται με διαδικαστική γνώση και λιγότερο με την εις βάθος κατανόηση και 
εφαρμογή κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Τα ευρήματα αυτά 
ενισχύουν την υπόθεση της παρούσας έρευνας για τη συνεισφορά των γνωστικών 
απαιτήσεων που έχουν τα έργα στις επιδόσεις των μαθητών στα Μαθηματικά. Η 
έρευνα των Liu και Ruiz (2008), αν και αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο των 
Φυσικών Επιστημών, ενισχύει περαιτέρω την παραπάνω υπόθεση, καθώς από τη 
διερεύνηση διαφορετικών παραγόντων όπως οι γνωστικές απαιτήσεις των έργων,  
το περιεχόμενο, το πλαίσιο και η τάξη των μαθητών, τη σημαντικότερη πρόβλεψη 
των επιδόσεων των μαθητών είχαν οι γνωστικές απαιτήσεις των έργων. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές σημείωσαν μεγαλύτερη επιτυχία σε έργα με χαμηλές 
γνωστικές απαιτήσεις εν αντιθέσει με τα έργα υψηλού επιπέδου γνωστικών 
απαιτήσεων. Επιπρόσθετα, μια σειρά ερευνών της Stein και των συνεργατών της 
(π.χ. Stein & Lane, 1996; Stein, Remillard, & Smith, 2007) αναδεικνύει τη σημαντική 
συνεισφορά των γνωστικών απαιτήσεων των έργων και της εφαρμογής τους κατά 
τη διδασκαλία στα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Παράλληλα, ο τύπος των έργων, δηλαδή το εάν ένα έργο είναι κλειστού ή 
ανοικτού τύπου, συνιστά επιπρόσθετο παράγοντα  που θα μπορούσε να συμβάλει 
στην επίδοση των μαθητών. Το χαρακτηριστικό αυτό προβάλλεται ως σημαντικό 
από την ερευνητική κοινότητα, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές στις 
επιδόσεις των μαθητών όσον αφορά στα μαθηματικά έργα ανοικτού και κλειστού 
τύπου (βλ. Sangwin & Jones, 2017). Ωστόσο, παρατηρείται ερευνητικό κενό ως προς 
την εξέταση του χαρακτηριστικού αυτού όσον αφορά στην ερμηνεία των 
επιδόσεων των μαθητών στις διεθνείς αξιολογήσεις. Οι έρευνες που 
συμπεριλαμβάνουν το χαρακτηριστικό αυτό στις αναλύσεις τους είναι ελάχιστες. 
Μια από τις έρευνες αυτές που εξέτασε λεπτομερώς τα επιτεύγματα των μαθητών 
αποτελεί η έρευνα των Hastedt, Heiko και Sibberns (2005), της οποίας τα 
αποτελέσματα παρέχουν μια εναλλακτική ερμηνεία για τις τελικές κατατάξεις των 
χωρών σε τέτοιες συγκριτικές έρευνες. Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τις επιδόσεις 
των μαθητών Β’ Γυμνασίου των συμμετεχουσών χωρών στις αξιολογήσεις της 
TIMSS 1995 και 1999 ως προς τα έργα ανοικτού και κλειστού τύπου, η έρευνα αυτή 
έδειξε ότι ενώ η Κύπρος, όπως και άλλες χώρες, βρίσκονταν στη διεθνή κατάταξη 
χαμηλότερα από χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισλανδία, παρουσίαζαν υψηλότερη 
επίδοση από τις χώρες αυτές όταν εξετάζονταν μόνο έργα κλειστού τύπου. 
Εμβαθύνοντας στο χαρακτηριστικό αυτό, ο Fensham (1998) μέσα από ποιοτικό 
σχεδιασμό, εξέτασε τους λόγους που οι μαθητές προτιμούν τα έργα πολλαπλής 
επιλογής στις Φυσικές Επιστήμες, σε αντίθεση με τα έργα ανοικτού τύπου που 
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προτιμώνται λιγότερο. Η έρευνά του έδειξε ότι τα χαρακτηριστικά των έργων 
κλειστού τύπου, όπως είναι η δυνατότητα της επιλογής μιας απάντησης και το ότι 
δεν ζητούνται επεξηγήσεις, τα καθιστούν ευκολότερα για τους μαθητές.  

Πέρα από τη συνεισφορά του καθενός από τα δύο αυτά χαρακτηριστικά στις 
επιδόσεις των μαθητών, ο συνδυασμός των γνωστικών απαιτήσεων  των έργων σε 
σχέση με τον τύπο τους χρειάζεται να διερευνηθεί ως πιθανός παράγοντας 
ερμηνείας των επιδόσεων των μαθητών, ειδικότερα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι 
οι διεθνείς έρευνες διαφέρουν ως προς τον τύπο των έργων που χρησιμοποιούν σε 
σχέση με τον συνδυασμό αυτό. Οι Neidorf, Binkley, Gattis και Nohara (2006) 
εστίασαν στο θέμα αυτό, συγκρίνοντας τις γνωστικές απαιτήσεις των 
μαθηματικών έργων της TIMSS, της PISA (Programme for International Student 
Assessment) και της NAEP (National Assessment of Educational Progress) στις 
Η.Π.Α. του 2003, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω χαρακτηριστικά. Τα ευρήματα 
της έρευνάς τους έδειξαν ότι  οι αξιολογήσεις ήταν πανομοιότυπες όσον αφορά στο 
επίπεδο πολυπλοκότητας των έργων ανοικτού τύπου. Αντίθετα, στα έργα 
πολλαπλής επιλογής παρατηρήθηκε αισθητή διαφορά, αφού ένα σημαντικό 
ποσοστό (71%) των έργων της PISA χαρακτηριζόταν από μέτρια  πολυπλοκότητα, 
σε αντίθεση με τις αξιολογήσεις της TIMSS και της NAEP, όπου το μεγαλύτερο 
ποσοστό των έργων κλειστού τύπου τους κατατάσσονταν στο χαμηλό επίπεδο 
πολυπλοκότητας (63% και 72% αντίστοιχα). Παράλληλα, η PISA παρουσίασε το 
μεγαλύτερο ποσοστό υψηλής πολυπλοκότητας στα έργα κλειστού τύπου, σε 
αντίθεση με τις άλλες δύο αξιολογήσεις και ιδιαίτερα με την TIMSS, όπου κανένα 
από τα κλειστού τύπου έργα της δεν κατατάσσονταν στο υψηλό επίπεδο 
πολυπλοκότητας.  

Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι 
γνωστικές απαιτήσεις και ο τύπος των έργων δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς όσον 
αφορά στην ενδεχόμενη συμβολή τους στις επιδόσεις των μαθητών, ειδικότερα σε 
σχέση με μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε σχέση με τα μαθηματικά έργα 
της TIMSS. Ο περιορισμένος αριθμός ερευνών που εξετάζει τα χαρακτηριστικά αυτά 
(είτε πρόκειται για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είτε κυρίως για τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση) αναδεικνύει ένα ερευνητικό κενό που χρήζει 
διερεύνησης. Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε να συνεισφέρει στο συγκεκριμένο 
ερευνητικό κενό.  

Μεθοδολογία 

Δείγμα-Δειγματοληψία 

Η δειγματοληψία της παρούσας έρευνας ήταν βολική-κριτηριακή ως προς 
την επιλογή των σχολείων, με κριτήρια να καλυφθούν διάφορες επαρχίες της 
Κύπρου, καθώς και σχολεία της υπαίθρου και σχολεία πόλεων. Συγκεκριμένα, το 
δείγμα των μαθητών προέρχεται από 18 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 
τρεις διαφορετικές πόλεις και επαρχίες της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσός, Πάφος) 
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εκ των οποίων τα πέντε είναι αστικά, τα 10 ημιαστικά και τα τρία αγροτικά σχολεία. 
Αν και το δείγμα της έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό ως προς τα σχολεία της 
Κύπρου, κάτι τέτοιο δεν συνιστά κατ’ ανάγκη περιορισμό της έρευνας, αφού ο 
σκοπός της δεν ήταν  η γενίκευση, αλλά η κατανόηση και η ερμηνεία παραγόντων 
σε σχέση με τα έργα που δυνατόν να συμβάλουν στις επιδόσεις των μαθητών.  

Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 1039 μαθητές. Από το 
αρχικό δείγμα αφαιρέθηκαν  33 μαθητές ειδικής εκπαίδευσης, τρεις μαθητές που 
χαρακτηρίστηκαν ως αναλφάβητοι από το δοκίμιο αλφαβητισμού του Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού και ένας αλλόγλωσσος μαθητής, του οποίου η επίδοση 
επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις δυσκολίες που είχε με την ελληνική γλώσσα. 
Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 377 μαθητές της Δ’ τάξης, 293 μαθητές της 
Ε’ τάξης και 369 μαθητές της Στ’ τάξης του δημοτικού. Στοχευμένα οι μαθητές των 
τριών τάξεων προέρχονται από τα ίδια σχολεία, ούτως ώστε να είναι εφικτές οι 
συγκρίσεις ως προς τις επιδόσεις τους και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις 
επιδόσεις αυτές. Συγκεκριμένα, επιλέξαμε την Ε’ τάξη, καθώς η συλλογή δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Επομένως, η μέτρηση της 
επίδοσης των μαθητών της Ε’ Δημοτικού μπορεί να θεωρηθεί ότι συνάδει με την 
τελική μέτρηση της επίδοσης των μαθητών  της Δ’ Δημοτικού που είναι και ο 
πληθυσμός της έρευνας TIMSS. Παράλληλα, αξιολογήθηκαν μαθητές που 
βρίσκονταν στην αρχή της Δ’ και της Στ’ τάξης, προκειμένου να εξαχθούν μοτίβα ως 
προς τους παράγοντες που δυνατόν να επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών και 
να διερευνηθεί τυχόν επίδραση της ηλικίας των μαθητών στην επίδοσή τους.  

Μέσα Συλλογής Δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χορηγήθηκαν γραπτά δοκίμια 
στους συμμετέχοντες μαθητές. Τα γραπτά δοκίμια περιλάμβαναν 20 έργα 
Μαθηματικών της TIMSS 2015, τα οποία έπρεπε οι μαθητές να συμπληρώσουν σε 
40 λεπτά (μία διδακτική περίοδο). Για την επιλογή των έργων που 
συμπεριλήφθηκαν στο γραπτό δοκίμιο διενεργήθηκε ανάλυση 77 έργων 
περιορισμένης και ελεύθερης πρόσβασης της TIMSS, τα οποία χαρακτηρίστηκαν 
αρχικά βάσει του τύπου τους. Συγκεκριμένα, τα έργα πολλαπλής επιλογής 
χαρακτηρίστηκαν ως έργα κλειστού τύπου, ενώ τα έργα που αφορούσαν σε 
επεξηγήσεις ή απαιτούσαν πολλές διεργασίες για την εύρεση της απάντησης 
χαρακτηρίστηκαν ως ανοικτού τύπου. Έργα  τα οποία ζητούσαν μονολεκτικές 
απαντήσεις ή δεν απαιτούσαν πολλές διεργασίες επίλυσης χαρακτηρίστηκαν ως 
έργα εν μέρει ανοικτού τύπου. Παράλληλα, για την επιλογή των έργων κρίθηκε 
σκόπιμο να μελετηθούν οι επιδόσεις που είχαν οι μαθητές της Δ’ τάξης στο κάθε ένα 
από τα έργα του δοκιμίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της TIMSS 2015. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις αυτές, τα έργα κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις 
κατηγορίες βάσει του βαθμού δυσκολίας τους:  έργα που είχαν 0-25% επιτυχία 
ορίστηκαν ως δύσκολα, έργα με 26-50% επιτυχία ορίστηκαν ως μέτρια προς 
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δύσκολα έργα, έργα με 51-75% επιτυχία ορίστηκαν ως μέτρια προς εύκολα έργα 
και έργα με 76-100% επιτυχία ορίστηκαν ως εύκολα. Αποφασίστηκε ότι θα 
περιλαμβάναμε περισσότερα έργα από τις δύο πρώτες κατηγορίες (55%), ούτως 
ώστε να εξεταστούν καλύτερα πιθανοί παράγοντες που επιδρούν στην επίλυση πιο 
δύσκολων έργων. Ειδικότερα, προκειμένου να ερμηνευθούν οι επιδόσεις των 
μαθητών κρίθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθούν στην έρευνα έργα που οι 
μαθητές δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα, ούτως ώστε να εντοπιστούν πιθανοί 
παράγοντες που συμβάλλουν στην επίδοση των μαθητών σε αυτά τα έργα. 

Επίσης, πέντε βαθμολογητές κωδικοποίησαν τα έργα αυτά με βάση τις 
γνωστικές διεργασίες που απαιτούν στηριζόμενοι στο μοντέλο των Stein και των 
συνεργατών της (1996). Ειδικότερα, τα έργα χαρακτηρίστηκαν ως έργα 
απομνημόνευσης, έργα που απαιτούν διαδικασίες δίχως συνδέσεις, έργα που 
απαιτούν διαδικασίες με συνδέσεις και έργα «Κάνοντας Μαθηματικά», με τις δύο 
πρώτες κατηγορίες να αφορούν σε έργα κατώτερων γνωστικών διεργασιών και τις 
δύο τελευταίες κατηγορίες σε έργα ανώτερων γνωστικών διεργασιών. Εν συνεχεία, 
για την επιλογή των έργων του δοκιμίου κρίθηκε σημαντική και η άποψη ειδικών 
και εκπαιδευτικών, οι οποίοι μέσω συνεντεύξεων κλήθηκαν να εκτιμήσουν τη 
δυσκολία των έργων και τα χαρακτηριστικά που μπορεί να τα καθιστούν δύσκολα 
ή εύκολα. Τέλος, έγινε πρόνοια στο τελικό δοκίμιο πέραν των προαναφερθέντων 
χαρακτηριστικών να ληφθεί υπόψη και το περιεχόμενο των έργων, ούτως ώστε να 
υπάρχει ικανοποιητική αναλογία στα ποσοστά των έργων που αφορούν στους 
αριθμούς και τις πράξεις (45%), στη γεωμετρία και στη μέτρηση (30%) καθώς και 
στην αναπαράσταση δεδομένων (25%). Τα ποσοστά για το κάθε χαρακτηριστικό 
των έργων που συμπεριλήφθηκαν στο δοκίμιο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1. 
Ανάλυση των Έργων που Συμπεριλήφθηκαν στο Δοκίμιο 
 Βαθμός 

Δυσκολίας 

 Βαθμός 

Δυσκολίας 

Κατηγορίες n % Κατηγορίες n % 

Βαθμός Δυσκολίας   Τύπος Έργων   

Δύσκολα  6 30 Ανοικτού Τύπου 9 45 

Μέτρια προς δύσκολα 5 25 Κλειστού Τύπου 5 25 

Μέτρια προς εύκολα 5 25 Εν μέρει Ανοικτού Τύπου 6 30 

Εύκολα 4 20    

      

Γνωστικές Απαιτήσεις   Τομείς Περιεχομένου   

Υψηλού Επιπέδου  13 65 Αριθμοί και Πράξεις 9 45 

Χαμηλού Επιπέδου  7 35 Γεωμετρία και Μέτρηση 6 30 

   Αναπαράσταση Δεδομένων 5 25 
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Ανάλυση Δεδομένων 

Για την εξέταση της επίδοσης  των μαθητών, αλλά και για τον υπολογισμό 
του ποσοστού ορθών και λανθασμένων απαντήσεων για κάθε έργο ξεχωριστά 
χρησιμοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική. Επιπρόσθετα, 
αξιοποιήθηκαν τεχνικές από τη σύγχρονη θεωρία μέτρησης (Item Response Theory, 
IRT) με σκοπό την ανάπτυξη μιας κλίμακας που να επιτρέπει την εξέταση και 
κατάταξη των έργων με βάση τον βαθμό δυσκολίας τους καθώς και την εξέταση 
των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της κλίμακας που αναπτύχθηκε. Οι τεχνικές αυτές 
αποτελούν την πιο διαδεδομένη ανάλυση για την αξιολόγηση δοκιμίων, καθώς είναι 
πιο σύντομες και αντιμετωπίζουν ένα βασικό περιορισμό της κλασικής θεωρίας, 
στην οποία τα χαρακτηριστικά του έργου εξαρτώνται από το επίπεδο ικανότητας 
των συμμετεχόντων (Mahmud, 2017).  

Για τον έλεγχο των διαφορών ανάμεσα στις επιδόσεις των μαθητών στα 
Μαθηματικά ως προς την τάξη την οποία φοιτούν (Δ’, Ε’, Στ’) διενεργήθηκε 
ανάλυση διασποράς μιας ανεξάρτητης μεταβλητής (one-way ANOVA).  Ως 
εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε η επίδοση των μαθητών στα Mαθηματικά 
και ως ανεξάρτητη μεταβλητή η τάξη των μαθητών (Δ’, Ε’ και Στ’). Πριν διενεργηθεί 
η ανάλυση, ελέγχθηκαν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της, οι οποίες 
πληρούνταν. Για τον έλεγχο των διαφορών ανάμεσα στις επιδόσεις των μαθητών 
του δείγματος ως προς τα χαρακτηριστικά των έργων (γνωστικές απαιτήσεις, 
τομείς περιεχομένου και τύπος των έργων), χρησιμοποιήθηκε επαγωγική 
στατιστική. Συγκεκριμένα, για τον έλεγχο των διαφορών ανάμεσα στις επιδόσεις 
όλων των μαθητών ως προς την γνωστική απαίτηση των έργων διενεργήθηκε ο 
αμφίπλευρος έλεγχος t-test με ανεξάρτητη μεταβλητή τη γνωστική απαίτηση των 
έργων (1= υψηλή απαίτηση, 2= χαμηλή απαίτηση). Πριν διενεργηθεί η ανάλυση, 
ελέγχθηκαν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της, οι οποίες πληρούνταν. 
Παράλληλα, για τον έλεγχο των διαφορών ανάμεσα στις επιδόσεις των μαθητών ως 
προς τον τύπο των έργων (ανοιχτού, κλειστού και εν μέρει ανοιχτού τύπου) 
διενεργήθηκε ανάλυση διασποράς μιας ανεξάρτητης μεταβλητής (one-way 
ANOVA). Η ανάλυση αυτή διενεργήθηκε και για την εξέταση των διαφορών 
ανάμεσα στις επιδόσεις των μαθητών ως προς τους τομείς περιεχομένου (αριθμοί-
πράξεις, γεωμετρία-μέτρηση και αναπαραστάσεις). Προτού διενεργηθεί η ανάλυση 
διασποράς για μια ανεξάρτητη ελέγχθηκαν οι προϋποθέσεις του δείγματος, οι 
οποίες πληρούνταν, εκτός από την ομοιογένεια της διασποράς. Ως εκ τούτου,  
διαφοροποιήθηκε το επίπεδο  σημαντικότητας από 0.05 σε 0.001 (α=0,1%) τόσο 
για τον τύπο των έργων όσο και για τους τομείς περιεχομένου.  

Παράλληλα, οι απαντήσεις των μαθητών αναλύθηκαν ποιοτικά και με τη 
μέθοδο της συνεχούς σύγκρισης (constant comparative method) για την 
κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των μαθητών και την εξαγωγή υποθέσεων για 
παράγοντες που δυνατόν να οδήγησαν τους μαθητές στις συγκεκριμένες 
απαντήσεις. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, οι κωδικοί και κατηγορίες που 
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αναπτύσσονται προκύπτουν από τις συνεχείς συγκρίσεις των μονάδων νοήματος 
(στην  προκειμένη η κάθε απάντηση του κάθε μαθητή σε καθένα από τα 20 έργα 
εκλήφθηκε ως η μονάδα νοήματος). Εάν μια μονάδα δεν ταιριάζει με τους 
υπάρχοντες κωδικούς και τις υπάρχουσες κατηγορίες που αναπτύσσονται, τότε 
αναπτύσσεται καινούριος κωδικός και καινούρια  κατηγορία (Maykut & 
Morehouse, 1994). 

Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας 

Τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας κρίθηκαν σημαντικά για τη διεξαγωγή 
της παρούσας έρευνας. Αρχικά, εξασφαλίστηκε άδεια από το ΚΕΕΑ (Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης) για τη διεξαγωγή της έρευνας. Δεδομένου 
ότι στο δοκίμιο συμπεριλήφθηκαν και έργα περιορισμένης πρόσβασης (restricted 
items), κρίθηκε αναγκαίο να εξασφαλιστεί γραπτή άδεια από το IEA για τη χρήση 
τους. Επίσης, για τη διεξαγωγή της εν έρευνας εξασφαλίστηκε γραπτή 
συγκατάθεση από τους διευθυντές των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς καθώς και 
τους γονείς των συμμετεχόντων παιδιών. Εξασφαλίστηκε, επίσης, προφορικά και η 
συγκατάθεση των ίδιων των παιδιών. Στην έρευνα συμμετείχαν μόνο οι μαθητές 
για τους οποίους λήφθηκε συναίνεση από όλα τα προαναφερθέντα ενδιαφερόμενα 
μέρη (55,75% των μαθητών των τάξεων που προσεγγίστηκαν).1 Παράλληλα, οι 
μαθητές ενημερώθηκαν και για το δικαίωμα αποχώρησής τους σε οποιαδήποτε 
φάση της διαδικασίας. Επίσης, όλοι οι εμπλεκόμενοι ενημερώθηκαν τόσο γραπτά 
όσο και προφορικά για τον σκοπό και τη σημαντικότητα της έρευνας, καθώς και 
για τα μέτρα που λήφθηκαν για τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους.  

Αποτελέσματα 

Χαρακτηριστικά των Έργων και Επίδοση των Μαθητών 

 Για τον έλεγχο των διαφορών που υπάρχουν στις επιδόσεις των μαθητών 
ανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτούν (Δ’, Ε’, Στ’) διενεργήθηκε ανάλυση 
διασποράς μιας ανεξάρτητης μεταβλητής. Τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι 
υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των μαθητών με βάση την 
τάξη στην οποία φοιτούν (F(2,1034)=66.28,  p<.001). Ωστόσο, από πρακτικής άποψης 
η διαφορά αυτή ήταν μέτρια (η2= 0.11). Μεταγενέστεροι έλεγχοι διαφορών με τη 
χρήση του ελέγχου Scheffe, έδειξαν ότι στατιστικά σημαντικές διαφορές (σε 
επίπεδο α=.05) υπήρχαν στις επιδόσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης ( x =12.99, 
SD=5.15) σε σχέση με τους μαθητές της Ε΄ τάξης ( x =15.82, SD=5.32) και της Στ΄ 
τάξης ( x =17.42, SD=5.45). Παράλληλα, στατιστικά σημαντικές διαφορές 
                                                        
1 Αν και εξασφαλίστηκε ένα μέτριο ποσοστό ανταπόκρισης, το ποσοστό αυτό δεν θεωρείται 

απαγορευτικό δεδομένης της διερευνητικής φύσης της έρευνας.  
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παρατηρήθηκαν και ανάμεσα στις επιδόσεις των μαθητών Ε΄ και Στ΄ τάξης ( Ε τ́άξηx 

15.82, SD=5.32, Στ τ́άξηx 17.42, SD=5.45). 

Για τον έλεγχο των διαφορών στις επιδόσεις των μαθητών ανάλογα με τις 
γνωστικές απαιτήσεις των έργων διενεργήθηκε αμφίπλευρος έλεγχος t-test για 
ανεξάρτητα δείγματα. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, οι μαθητές είχαν στατιστικά 
μεγαλύτερη επίδοση στα έργα χαμηλών απαιτήσεων ( x = 0.74, SD= 0.21) σε σχέση 
με τα έργα υψηλών απαιτήσεων ( x = 0.40, SD=0.20), διαφορά που ήταν στατιστικά 
σημαντική. Το ίδιο μοτίβο παρουσιάστηκε και για κάθε μια από τις τρεις τάξεις που 
εξετάστηκαν (βλ. Πίνακα 2).  

 
Πίνακας 2. 

Σύγκριση των Επιδόσεων των Μαθητών ως προς τις Γνωστικές Απαιτήσεις 
των Έργων 
 

Τάξη  Γνωστικές 

Απαιτήσεις 

x  SD t df p 

Όλες οι 

τάξεις 

Υψηλές 0.40 0.20    

   -38.15 2076 0.001 

Χαμηλές 0.74 0.21    

Δ΄ τάξη 

Υψηλές 0.31 0.17    

   -24.55 696.09 0.001 

Χαμηλές 0.66 0.22    

Ε΄ τάξη Υψηλές 0.41 0.19    

   -22.95 579.30 0.001 

Χαμηλές 0.76 0.18    

Στ΄ τάξη Υψηλές 0.48 0.20    

   -22.24 731.92 0.001 

Χαμηλές 0.80 0.19    

*Nόλοι οι μαθητές= 1039, N Δ΄ τάξη= 377, Ν Ε΄ τάξη=293, Ν Στ΄ τάξη= 369 

Για να διερευνηθεί κατά πόσο υπήρχαν διαφορές στην επίδοση των 
μαθητών ανάλογα με τον τύπο του έργου (ανοικτού, εν μέρει ανοικτού, κλειστού 
τύπου) διενεργήθηκε ανάλυση διασποράς μιας ανεξάρτητης μεταβλητής. Η 
ανάλυση έδειξε ότι όντως υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις 
των μαθητών ανάλογα με τον τύπο των έργων (F(2, 3114)= 50.88,  p<.001). Ωστόσο, 
από πρακτικής άποψης η διαφορά αυτή ήταν μικρή (η2= 0.03). Μεταγενέστεροι 
έλεγχοι διαφορών με τη χρήση του ελέγχου Scheffe, έδειξαν ότι στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (σε επίπεδο α=.001) υπήρχαν στις επιδόσεις των μαθητών 
στα έργα ανοικτού τύπου ( x =0.47, SD=0.23) σε σχέση με τα έργα κλειστού ( x

=0.55, SD=0.20) και εν μέρει ανοικτού τύπου ( x =0.56, SD=0.21). Οι διαφορές αυτές 
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παρατηρήθηκαν σε κάθε τάξη ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές στην Δ΄ (F(2, 1128)=38.55, p<.001), Ε΄ (F(2, 

876)=21.09, p<.001) και Στ΄ (F(2, 1104)=4.94, p<.01) τάξη. Μεταγενέστεροι έλεγχοι 
διαφορών, έδειξαν ότι στατιστικά σημαντικές διαφορές (σε επίπεδο α=.001) 
υπήρχαν στις επιδόσεις των μαθητών στα έργα ανοικτού τύπου ( Δ  ́τάξηx  0.38, 

SD=0.19 και Ε τ́άξηx 0.48, SD=0.22) σε σχέση είτε με τα έργα κλειστού ( Δ  ́τάξηx  0.48, 

SD=0.21 και  Ε τ́άξηx 0.56, SD=0.18) είτε με τα έργα εν μέρει ανοικτού τύπου (

Δ  ́τάξηx  0.49, SD=0.21 και  Ε τ́άξηx 0.59, SD=0.20) για την Δ΄ και την Ε΄ τάξη 

αντίστοιχα. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των έργων κλειστού τύπου και των έργων εν μέρει ανοιχτού τύπου. Στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των μαθητών της Στ΄ τάξης παρατηρήθηκαν 
μόνο ανάμεσα στα έργα ανοικτού τύπου ( Στ τ́άξηx  0.57, SD=0.22) και στα εν μέρει 

ανοικτού τύπου έργα ( Στ τ́άξηx 0.61, SD=0.21). 

Για να διερευνηθεί κατά πόσο υπήρχαν διαφορές στην επίδοση των 
μαθητών ανάλογα με τους τομείς περιεχομένου των έργων (αριθμοί και πράξεις, 
γεωμετρία και μέτρηση, και αναπαράσταση δεδομένων) διενεργήθηκε ανάλυση 
διασποράς μιας ανεξάρτητης μεταβλητής. Η ανάλυση έδειξε ότι όντως υπήρχε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των μαθητών ανάλογα με τους 
τομείς περιεχομένου των έργων (F(2, 3114)= 263.32,  p<.001). Ωστόσο, από πρακτικής 
άποψης η διαφορά αυτή ήταν μικρή (η2=0.14). Μεταγενέστεροι έλεγχοι διαφορών 
με τη χρήση του ελέγχου Scheffe, έδειξαν ότι στατιστικά σημαντικές διαφορές (σε 
επίπεδο α=.001) υπήρχαν σε όλους τους τομείς περιεχομένου. Συγκεκριμένα, οι 
διαφορές παρατηρήθηκαν ανάμεσα στους αριθμούς και τις πράξεις ( x = 0.42, SD= 
0.21), στην αναπαράσταση δεδομένων ( x =0.64, SD= 0.22) και στη γεωμετρία και 
μέτρηση ( x = 0.54, SD= 0.23). Οι διαφορές αυτές παρατηρήθηκαν σε κάθε τάξη 
ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 
Δ΄ (F(2,1128)=142.59, p<.001), Ε΄ (F(2,876)=71.42, p<.001) και Στ΄ (F(2,1104)=80.11, 
p<.01) τάξη. Μεταγενέστεροι έλεγχοι διαφορών με τη χρήση του ελέγχου Scheffe, 
έδειξαν ότι στατιστικά σημαντικές διαφορές (σε επίπεδο α=.001) υπήρχαν σε όλους 
τους τομείς περιεχομένου για όλες τις τάξεις. Συγκεκριμένα, οι διαφορές 
παρατηρήθηκαν ανάμεσα στους αριθμούς   ( Δ  ́τάξηx  0.33, SD=0.18, Ε τ́άξηx 0.44, 

SD=0.19, Στ τ́άξηx 0.50, SD=0.20), στην αναπαράσταση δεδομένων ( Δ  ́τάξηx  =0.58, 

SD=0.22, Ε τ́άξηx 0.65, SD=0.22, Στ τ́άξηx =0.70, SD=0.21) και στη γεωμετρία και 

μέτρηση ( Δ  ́τάξηx  =0.46, SD=0.21, Ε τ́άξηx =0.56, SD=0.21, Στ τ́άξηx  =0.61, SD=0.22) 

με την πρώτη κατηγορία να είναι ευκολότερη από τις άλλες δύο σε στατιστικά 
σημαντικό επίπεδο.  
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Εντοπισμός Πιθανών Εμποδίων που Επηρεάζουν την Επίδοση των 
Μαθητών ως προς τη Διαδικασία Λύσης των Μαθηματικών Έργων της 
TIMSS 

            Η ποιοτική ανάλυση των λαθών μέσω της μεθόδου της «Συνεχούς 
Σύγκρισης», ανέδειξε παράγοντες που ενδεχομένως να επηρεάζουν τις επιδόσεις 
των μαθητών. Τα αποτελέσματα αυτής της υποενότητας παρουσιάζονται σε πέντε 
μέρη, τα οποία αντιστοιχούν στις υποθέσεις που προέκυψαν από την ποιοτική 
ανάλυση των συστηματικών λαθών των απαντήσεων των μαθητών σε ένα ή 
περισσότερα έργα. Στο πρώτο μέρος της υποενότητας παρουσιάζονται οι 
απαντήσεις των μαθητών που πιθανόν να οφείλονται στην παρουσία πολλών 
πληροφοριών προς επεξεργασία. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται τα λάθη που 
πιθανόν να προκύπτουν από τον τρόπο παρουσίασης των οδηγιών των έργων. Στο 
τρίτο μέρος γίνεται αναφορά σε απαντήσεις που ενδεχομένως να προέκυψαν από 
την μη αξιοποίηση όλων των πληροφοριών από τους μαθητές. Το τέταρτο μέρος 
αφορά στην μη προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών που ενδεχομένως να οδήγησε 
στις λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών και, τέλος, στο πέμπτο μέρος 
παρουσιάζονται απαντήσεις που πιθανόν να οφείλονται σε συνδυασμό των 
προαναφερθέντων  παραγόντων. Σε κάθε μέρος περιλαμβάνονται παραδείγματα 
έργων τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Ωστόσο, τα έργα αυτά 
δεν παρουσιάζονται αυτούσια, αλλά περιγράφονται συνοπτικά, αφού η άδεια 
χρήσης τους δεν επιτρέπει τη λεπτομερή περιγραφή τους. Υπογραμμίζεται ότι για 
την επιβεβαίωση, απόρριψη ή τροποποίηση των υποθέσεων αυτών απαιτείται η 
διενέργεια συνεντεύξεων με μαθητές, μέσω της τεχνικής «Σκέφτομαι Δυνατά» 
(αναφορές), κάτι που θα διενεργηθεί στην επόμενη φάση της παρούσας έρευνας.  

 Η παρουσία πολλών πληροφοριών προς επεξεργασία.  

Η παρουσία πολλών πληροφοριών προς επεξεργασία φαίνεται να επηρεάζει 
τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές στα μαθηματικά έργα, καθώς ένας μεγάλος 
αριθμός λανθασμένων απαντήσεων πιθανόν να οφείλεται στο ότι οι μαθητές 
πρέπει να συνδυάσουν και να επεξεργαστούν ένα πλήθος πληροφοριών για την 
εύρεση της απάντησης. Ειδικότερα, στο Έργο 6 φαίνεται ότι αρκετοί μαθητές 
(11,07%) μπερδεύτηκαν από τις εικόνες και τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσουν για να βρουν την απάντηση. Συγκεκριμένα, το έργο αυτό 
παρουσιάζει ένα πλέγμα το οποίο περιλαμβάνει διάφορες εικόνες. Οι μαθητές θα 
έπρεπε να ακολουθήσουν τρεις κατευθύνσεις, για να βρουν τον θησαυρό. Οι 
απαντήσεις των μαθητών υποδεικνύουν ότι οι εικόνες πιθανόν να επηρέασαν τις 
απαντήσεις τους, καθώς αρκετοί μαθητές ενώ ακολουθούσαν σωστά τη διαδρομή 
και έβρισκαν την ορθή απάντηση, εν τούτοις έδιναν απαντήσεις που  
αντιστοιχούσαν σε τετράγωνο που περιείχε κάποια άλλη εικόνα, με τη 
δημοφιλέστερη εκείνη που περιλάμβανε το βουνό (που πιθανόν να θεωρήθηκε ως 
το πιο λογικό μέρος για τη φύλαξη του θησαυρού). Ο παράγοντας αυτός 
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αναδεικνύεται και στο Έργο 12, όπου οι πλείστες απαντήσεις (11,16%) πιθανόν να 
οφείλονται στο πλήθος των δοθεισών πληροφοριών. Στο έργο αυτό 
παρουσιάζονταν πληροφορίες σε σχέση με την επίδοση τριών αθλητριών σε 
αθλήματα τριάθλου και οι μαθητές καλούνταν (α) να καθορίσουν ποια αθλήτρια 
κέρδισε και ποιος ήταν ο χρόνος επίδοσής της και (β) να προτείνουν σε ποιο άθλημα 
έπρεπε να βελτιωθεί η μια από τις αθλήτριες που έχασε ώστε να κερδίσει το τρίαθλο 
την επόμενη χρονιά. Οι  περισσότερες απαντήσεις των μαθητών στο δεύτερο μέρος 
εστιάστηκαν στο ότι η αθλήτρια έπρεπε να βελτιωθεί στο άθλημα που έκανε τον 
περισσότερο χρόνο, κάτι που υποδεικνύει ότι πιθανόν προχωρώντας στο δεύτερο 
μέρος του έργου, οι μαθητές ξέχασαν την πληροφορία του πρώτου μέρους που 
ανέφερε ότι κερδίζει το άτομο με τον λιγότερο συνολικό χρόνο.  

Επίσης, στο Έργο 20 ένα σχετικά μέτριο ποσοστό (7,6%) των απαντήσεων 
πιθανόν να οφείλεται στις πολλαπλές πληροφορίες που έπρεπε να επεξεργαστούν 
οι μαθητές. Ειδικότερα, στο έργο αυτό οι μαθητές θα έπρεπε να ακολουθήσουν 
τρεις πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται εντός του πλαισίου και μια πληροφορία 
που βρίσκεται εκτός του πλαισίου για να βρουν τον αριθμό που τους ζητείτο. Το 
γεγονός ότι κάποιοι μαθητές αξιοποιούσαν δύο ή λιγότερες πληροφορίες από το 
πλαίσιο και την πληροφορία που βρισκόταν εκτός του πλαισίου, υποδηλοί ότι 
ενδεχομένως να ξέχασαν τις υπόλοιπες πληροφορίες του πλαισίου, λόγω του όγκου 
πληροφοριών που έπρεπε να επεξεργαστούν.  

 Ο τρόπος παρουσίασης των οδηγιών των έργων.  

Ένας άλλος παράγοντας που πιθανόν να επηρεάζει τις επιδόσεις των 
μαθητών φαίνεται να είναι ο τρόπος παρουσίασης των έργων. Για παράδειγμα, 
αρκετές απαντήσεις (18,87%) στο Έργο 8 πιθανόν να οφείλονται στον τρόπο που 
παρουσίασής του. Συγκεκριμένα, το έργο αυτό ήταν πολλαπλής επιλογής και 
παρουσίαζε έναν πίνακα με πέντε κελιά όπου το κάθε κελί περιλάμβανε ένα ψηφίο, 
εκτός από τα ψηφία των εκατοντάδων και των δεκάδων, τα οποία έλειπαν. Οι 
μαθητές αναμενόταν να αξιοποιήσουν την πληροφορία ότι το ψηφίο των δεκάδων 
είναι το 6 για να βρουν τον αριθμό που έλειπε. Ένας σημαντικός αριθμός μαθητών 
επέλεξε τον αριθμό που είχε το 6 στις εκατοντάδες και το μηδέν στις δεκάδες, κάτι 
που δείχνει ότι ο πίνακας ενδεχομένως να μπέρδεψε τη σκέψη τους. Ειδικότερα, το 
γεγονός ότι έλειπαν δύο αριθμοί από τον πίνακα ίσως να οδήγησε τους μαθητές να 
μεταφράσουν το 6 δεκάδες σε 60, ούτως ώστε να συμπληρωθούν και τα δύο κελιά. 
Παρόμοια, στο Έργο 20, οι απαντήσεις ενός σημαντικού μέρους των μαθητών 
(25,31%) υποδηλώνουν ότι οι μαθητές πιθανόν να εστιάστηκαν μόνο στις 
πληροφορίες του πλαισίου. Ειδικότερα, οι τρεις από τις τέσσερις πληροφορίες που 
έπρεπε να αξιοποιήσουν οι μαθητές για να βρουν την απάντηση βρίσκονταν μέσα 
σε ένα πλαίσιο, κάτι που δυνατόν να οδήγησε  τους μαθητές να εστιάσουν εκεί και 
να μην λάβουν υπόψη την τέταρτη πληροφορία, η οποία βρισκόταν εκτός του 
πλαισίου και δεν τονιζόταν. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από το Έργο 13. Στο 
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έργο αυτό δίνονταν πληροφορίες στους μαθητές σε μορφή πίνακα (για έξι μήνες 
μια χρονιάς) και σε μορφή ραβδογράμματος (για έξι μήνες μιας δεύτερης χρονιάς). 
Οι μαθητές καλούνταν να συγκρίνουν τις πληροφορίες αυτές και να απαντήσουν 
για ποιους μήνες πληρώθηκαν λιγότερα λεφτά τη δεύτερη παρά την πρώτη χρονιά. 
Η φράση «σε σχέση», η οποία δήλωνε τη σύγκριση των δυο χρονιών φαίνεται να 
μην έχει γίνει κατανοητή από ένα σημαντικό μέρος των μαθητών (20,12%), οι 
οποίοι είδαν ξεχωριστά τα δύο δεδομένα του προβλήματος. Εάν η οδηγία 
παρουσιαζόταν με διαφορετικό λεξιλόγιο/διατύπωση πιθανόν να γινόταν πιο 
κατανοητή από τους μαθητές.  

 Η μη αξιοποίηση όλων των πληροφοριών.  

Ένας από τους λόγους που πιθανόν να εξηγούν γιατί οι μαθητές δεν 
σημείωσαν υψηλές επιδόσεις σε συγκεκριμένα έργα είναι και η μη αξιοποίηση όλων 
των χρήσιμων πληροφοριών. Ειδικότερα, ο παράγοντας αυτός φαίνεται να 
εντοπίζεται σε τρία έργα. Στο Έργο 6, όπου ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών 
(12,10%) ακολούθησε λανθασμένη κατεύθυνση. Στο έργο αυτό δινόταν ένα πλέγμα 
και οι μαθητές χρειαζόταν να ακολουθήσουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για να 
βρουν σε ποιο τετράγωνο βρισκόταν ο θησαυρός. Η υπόθεση που προκύπτει από 
αυτό το έργο είναι ότι οι μαθητές δεν αξιοποίησαν την πυξίδα που βρίσκεται στα 
αριστερά του πλέγματος και που βοηθά τους μαθητές να κατευθυνθούν δυτικά και 
νότια. Επιπλέον, από τις απαντήσεις σημαντικού μέρους των μαθητών (20,77%) 
στο Έργο 16 φαίνεται ότι οι μαθητές δεν αξιοποίησαν όλες τις πληροφορίες του 
έργου. Συγκεκριμένα, το έργο ζητούσε να αναφέρουν τα παιδιά πόσο κοστίζει ένα 
παγωτό ξυλάκι και ένα παγωτό χωνάκι μαζί και στη συνέχεια πόσο κοστίζει ένα 
παγωτό ξυλάκι. Ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών βρήκαν αριθμούς που ταίριαζαν 
μόνο στην μια εξίσωση παγωτών, αγνοώντας την άλλη εξίσωση. Αυτό δηλώνει ότι 
ενδεχομένως οι μαθητές να σκέφτηκαν ότι εφόσον οι αριθμοί ταιριάζουν για την 
μια περίπτωση δεν χρειάζεται να αξιοποιήσουν και την άλλη περίπτωση παγωτών. 

 Μη προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών.  

Η μη προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών των έργων αποτελεί ακόμη έναν 
από τους παράγοντες που πιθανόν να επηρέασαν τις επιδόσεις των μαθητών. Στο 
δεύτερο μέρος του Έργου 12, το οποίο παρουσιάστηκε και πιο πάνω αρκετοί 
μαθητές (31,93%) φαίνεται να απαντούσαν χωρίς να διαβάζουν προσεκτικά τις 
οδηγίες του έργου. Στο πρώτο μέρος του έργου οι μαθητές έπρεπε να υπολογίσουν 
τον συνολικό χρόνο που έκανε η κάθε αθλήτρια και να αναφέρουν ποια από τις 
τρεις κέρδισε. Στο δεύτερο μέρος του έργου ζητείτο από τα παιδιά να σημειώσουν 
σε ποιο άθλημα έπρεπε να βελτιωθεί ένα συγκεκριμένο κορίτσι και έπειτα να 
εξηγήσουν την απάντησή τους. Αρκετοί μαθητές ανέφεραν σε ποιο άθλημα έπρεπε 
να βελτιωθεί ένα άλλο κορίτσι και όχι το κορίτσι που τους ζητούνταν. Παράλληλα, 
δικαιολόγησαν την απάντηση του πρώτου μέρους ή ανέφεραν ποιο κορίτσι 
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κέρδισε, κάτι που επίσης δηλώνει ότι πιθανόν να μην είχαν διαβάσει προσεκτικά τις 
οδηγίες, καθώς η οδηγία καλούσε τα παιδιά να δικαιολογήσουν την απάντηση του 
δεύτερου μέρους. Επίσης, στο πρώτο μέρος του ίδιου έργου οι μαθητές αυτοί 
ανέφεραν είτε μόνο τα λεπτά, είτε μόνο το όνομα του κοριτσιού που κέρδισε το 
τρίαθλο. Ενδεχομένως και πάλι να μην διάβασαν προσεκτικά τις ερωτήσεις του 
έργου, το οποίο ζητούσε τόσο το όνομα του κοριτσιού όσο και τα λεπτά που έκανε.  

Παρόμοια, στο Έργο 9 οι μαθητές φαίνεται ότι διάβασαν ως ένα μόνο σημείο 
τις οδηγίες. Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος του έργου αυτού ζητούσε ένα αριθμό 
μικρότερο του 200 ο οποίος να  στρογγυλοποιείται στο 200, ενώ  το δεύτερο μέρος 
ζητούσε ένα αριθμό πάνω από 200 που να στρογγυλοποιείται στο 500. Ένα 
σημαντικό ποσοστό των μαθητών (12,41%) απάντησε με αριθμούς κάτω από το 
150 και πάνω από το 200 για το κάθε μέρος αντίστοιχα. Οι απαντήσεις αυτές 
δηλώνουν ότι οι μαθητές εστίασαν στην μια πληροφορία του έργου (το 
«μικρότερο» και το «μεγαλύτερο»). Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και 
στο Έργο 1, όπου μια σημαντική ομάδα μαθητών (10,10%) πιθανόν να μη διάβασαν 
τις οδηγίες, για να βρουν την απάντηση. Ειδικότερα, στο έργο αυτό οι μαθητές θα 
έπρεπε να ενώσουν συγκεκριμένα σημεία του κύκλου, ούτως ώστε να σχηματιστεί 
ένα τετράγωνο. Το ποσοστό των μαθητών που απάντησαν λανθασμένα δεν είχε  
ενώσει τα σημεία αυτά, με αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί να κάνουν προβλέψεις για 
το σχήμα (τρίγωνο, πεντάγωνο) ή να αναφέρουν ως απάντηση το υπάρχον σχήμα 
που ήταν ο κύκλος. Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, στο Έργο 17 ένα μικρό ποσοστό των 
απαντήσεων (3,95%) των μαθητών φαίνεται να οφείλεται στο ότι οι μαθητές δεν 
διάβασαν προσεκτικά τις οδηγίες του έργου, καθώς σχεδίασαν μια κάθετη ευθεία 
στη σκάλα και όχι στον τοίχο, όπως τους ζητούσε το έργο. 

 Συνδυασμός παραγόντων.  

Πέρα από τις προαναφερθείσες απαντήσεις, οι οποίες φαίνεται να 
υποστηρίζουν συγκεκριμένους μεμονωμένους παράγοντες-εμπόδια που πιθανόν 
να επηρέασαν αρνητικά την επίδοση των μαθητών, συγκεκριμένες λανθασμένες 
απαντήσεις των μαθητών φαίνεται να  προέκυπταν από συνδυασμούς των πιο 
πάνω παραγόντων. Παράδειγμα αποτελεί το Έργο 20. Το έργο αυτό αφορούσε σε 
έναν αριθμητικό γρίφο. Ειδικότερα, μέσα σε ένα πλαίσιο δίνονταν τρία στοιχεία που 
θα βοηθούσαν τους μαθητές να ανακαλύψουν τον άγνωστο αριθμό. Η ερώτηση του 
έργου περιλάμβανε και μια τέταρτη πληροφορία. Ένα μέρος των μαθητών 
απάντησαν λανθασμένα προφανώς λόγω τριών διαφορετικών παραγόντων. 
Αναλυτικότερα, ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών (22,23%) έδωσε λανθασμένη 
απάντηση ενδεχομένως λόγω του συνδυασμού των ακόλουθων παραγόντων: (α) 
του τρόπου παρουσίασης των πληροφοριών του έργου (β) της μη αξιοποίησης 
χρήσιμων πληροφοριών, καθώς οι μαθητές φάνηκε να εστίασαν στο πλαίσιο και να 
μην έλαβαν υπόψη τις πληροφορίες που βρίσκονταν έξω από αυτό και (γ) της 
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παρουσίας πολλών πληροφοριών προς επεξεργασία, που πιθανόν να οδήγησε τους 
μαθητές να αξιοποιήσουν μόνο κάποιες από αυτές.  

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Ο αριθμός των ερευνών που εξετάζει λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά των 
έργων που περιλαμβάνονται στα δοκίμια διεθνών συγκριτικών ερευνών είναι 
αρκετά περιορισμένος, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αξιολόγηση της TIMSS. Με 
δεδομένο το συγκεκριμένο ερευνητικό κενό, η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να 
διερευνήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων που αξιοποιούνται στην 
έρευνα της TIMSS 2015, προκειμένου να εντοπίσει πιθανούς παράγοντες που να 
ερμηνεύουν την επίδοση των μαθητών. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης 
αναδεικνύουν το γνωστικό επίπεδο των έργων, τον τύπο των ερωτήσεων και τους 
τομείς περιεχομένου των έργων ως παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν τις 
επιδόσεις των μαθητών, κάτι που συνάδει και με προηγούμενα ερευνητικά 
αποτελέσματα, τα οποία δεν προέκυψαν κατ’ ανάγκη από διεθνείς συγκριτικές 
έρευνες (Klieme & Baumert, 2001˙ Bahar & Maker, 2015). Ειδικότερα, φαίνεται ότι 
οι μαθητές σημείωσαν χαμηλές επιδόσεις στα έργα υψηλών γνωστικών 
απαιτήσεων, στα έργα ανοικτού τύπου και στα έργα που αφορούν στους αριθμούς. 
Η επίδραση αυτή παρατηρείται τόσο στο σύνολο του δείγματος όσο και σε κάθε 
τάξη χωριστά, εύρημα ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εισηγείται ότι η συνεισφορά 
των χαρακτηριστικών είναι ανεξάρτητη από το ηλικιακό επίπεδο των  μαθητών.  

Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων επέτρεψε, επίσης, τη διατύπωση 
υποθέσεων σχετικά με τον εντοπισμό παραγόντων που πιθανόν να επηρεάζουν την 
επίδοση των μαθητών σε συγκεκριμένα έργα. Ειδικότερα, οι παράγοντες αυτοί 
είναι η παρουσία πολλών πληροφοριών προς επεξεργασία, ο τρόπος παρουσίασης 
των οδηγιών των έργων, η μη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων σημαντικών 
πληροφοριών ενός έργου και η μη προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών από τους 
μαθητές. Παρόμοια ευρήματα εντόπισαν και οι Harlow και Jones (2004), οι οποίοι 
εξετάζοντας τα έργα των Φυσικών Επιστημών, εντόπισαν ότι κάποιες από τις 
λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών οφείλονταν στον τρόπο παρουσίασης των 
πληροφοριών των έργων, στην παρερμηνεία των ερωτήσεων από τους μαθητές και 
στην μη εξοικείωση των μαθητών με το περιεχόμενο των έργων.  Η πρώτη αυτή 
ποιοτική ανάλυση της παρούσας έρευνας επέτρεψε μόνο τη διατύπωση υποθέσεων 
για την επίδραση των παραγόντων αυτών κάτι το οποίο χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης. Η δεύτερη φάση της παρούσας έρευνας (η οποία βρίσκεται εν εξελίξει) 
διερευνά σε βάθος τις  υποθέσεις αυτές με τη χρήση της μεθόδου «Σκέφτομαι 
Δυνατά». Η μέθοδος αυτή είναι η πιο διαδεδομένη για την εξέταση των διαδικασιών 
σκέψης των μαθητών (Ericsson & Simon, 1993).  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ενισχύουν την ανάγκη  τα 
αποτελέσματα των διεθνών ερευνών να μην αξιοποιούνται μόνο σε σχέση με την  
τελική επίδοση των μαθητών και  την ιεραρχική κατάταξη των χωρών, αφού 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  42 
 

 

τονίζουν  την ανάγκη ουσιαστικής εξέτασης παραγόντων που δυνατό να 
επηρεάζουν τις επιδόσεις των μαθητών. Ειδικότερα η παρούσα έρευνα αναδεικνύει 
τη σημασία της επικέντρωσης στα χαρακτηριστικά των έργων που αξιοποιούνται 
σε τέτοιες διεθνείς αξιολογήσεις καθώς και στις διαδικασίες που ακολουθούν οι 
μαθητές κατά την επίλυση των έργων αυτών.  

 Η έρευνα αυτή έχει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές προεκτάσεις. 
Ειδικότερα, σε θεωρητικό επίπεδο τα αποτελέσματα της έρευνας υπογραμμίζουν 
τη σημασία της εστίασης και στα χαρακτηριστικά των ίδιων των έργων, πέρα από 
την εστίαση στα χαρακτηριστικά των μαθητών, της διδασκαλίας και του σχολικού 
συγκείμενου στο οποίο λαμβάνει χώρα η μάθηση. Σε πρακτικό επίπεδο εισηγούνται 
την ανάγκη για μια πιο προσεκτική ανάγνωση, ερμηνεία και αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων διεθνών συγκρίσεων με τρόπο που να δίνεται περισσότερη 
έμφαση όχι στην κατάταξη των χωρών (στο τι) αλλά στο πολύπλοκο πλέγμα των 
παραγόντων που ερμηνεύουν αυτή την κατάταξη (στο γιατί).  
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