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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

χκθσλα κε ηελ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο δεθάδεο έξεπλεο πνπ 

έγηλαλ απφ ην 1960 θαη κεηά ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν θάζε 

καζεηή απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο ζρνιηθήο ηνπ 

επίδνζεο. 

Οη θνηλσληθέο ηάμεηο δελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ απφ ην πεπξσκέλν ηνπο. Όκσο 

ππάξρνπλ κεκνλσκέλνη καζεηέο νη νπνίνη παξά ηηο εηο βάξνο ηνπο πηζαλφηεηεο 

θαηαθέξλνπλ λα ηηο ππεξληθήζνπλ. Οη αλζεθηηθνί καζεηέο (resilient students) παξά 

ηελ παξνπζία ησλ αξρηθψλ αληημννηήησλ θαηαθέξλνπλ λα ππεξληθήζνπλ ηα εκπφδηα. 

Ο Ο.Ο..Α. θάζε ηξία ρξφληα δηεμάγεη κηα επξεία δηεζλή έξεπλα ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο ην πξφγξακκα PISA (Γηεζλέο Πξφγξακκα γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ 

Μαζεηψλ). Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα 

(Καηαλφεζε Κεηκέλνπ, Μαζεκαηηθά θαη Φπζηθέο Δπηζηήκεο), έλα νξίδεηαη σο θχξην 

αληηθείκελν έξεπλαο, ελψ ηα άιια δπν εμεηάδνληαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε. Γηα ην 2012 

βαζηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν ήηαλ ηα καζεκαηηθά. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

καζεηψλ ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ κε βάζε ηα δεδνκέλα απφ ην πξφγξακκα PISA 

2012 γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ καζεκαηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ζε 3 ρψξεο (αγθάε, Κνξέα θαη Υηιή) έδεημαλ θαη ζηηο 3 ρψξεο φηη πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα γίλνπλ αλζεθηηθνί καζεηέο έρνπλ: ηα θνξίηζηα, νη καζεηέο πνπ κηινχλ 

ζην ζπίηη ηε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη, νη καζεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηα 

καζεκαηηθά θαη εκθαλίδνπλ ζεηηθή απηνεηθφλα θαη αληηιακβαλφκελν απηνέιεγρν γηα 

ην κάζεκα. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Πξφγξακκα PISA, καζεκαηηθφο εγγξακκαηηζκφο, αλζεθηηθνί 

καζεηέο (resilient students), θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, θχιν, δηεζλή γιψζζα 

νκηιίαο ζην ζπίηη, ελδηαθέξνλ γηα ηα καζεκαηηθά, απηφ-εηθφλα ζηα καζεκαηηθά, 

αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο  
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ABSTRACT 

 

According to sociology of education and the various studies conducted since 1960 

onwards the socio-economic-cultural level of each student is a key factor to the future 

course of his school performance. 

The social classes can not escape their destiny. But there are individual students 

who despite the odds manage to overcome them. Resilient students despite the 

presence of early adversity manage to overcome the obstacles. 

Every three years a broad international research in education, the PISA program 

(Programme for International Student Assessment), is conducted by the OECD. The 

program includes three core subjects (reading comprehension, mathematics and 

science), one is defined as the main area of assessment, while the other two are 

examined to a lesser extent. The PISA 2012 survey focused on mathematics. 

The purpose of this work is the study of this specific group of students the resilient 

students based on data from the PISA 2012 program on the subject of mathematics. 

The results of research in 3 countries (Shanghai, Korea and Chile) showed that in all 3 

countries the groups that are more likely to become resilient students are: girls, 

students who speak the language of the test at home, students interested in 

mathematics, students with positive self-concept and students with perceived control 

for the course. 

 

Keywords: PISA program, mathematical literacy, resilient students, socio-

economic level, gender, international language at home, mathematics interest, 

mathematics self-concept, perceived control. 
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ζ εθπαίδεπζε είλαη έλαο ζεζκφο πνπ νξγαλψζεθε θαη ζεζκνζεηήζεθε θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή επηθξαηνχζα 

άπνςε ήηαλ φηη ε θαιή ζρνιηθή επίδνζε νθεηιφηαλ ζηελ επθπΐα, έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

εγγελέο ζην άηνκν θαη θιεξνλνκηθά απνθηεκέλν κφλν κέζσ ησλ γνληδίσλ. Όκσο 

είλαη δπλαηφ ε επθπΐα λα είλαη θαηαλεκεκέλε ηαμηθά; 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 πνιιά ηέηνηα λέα εξσηήκαηα φπσο ε θνηλσληθή 

αληζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, άξρηζαλ λα απαζρνινχλ  ηνπο εξεπλεηέο κε απνηέιεζκα 

λα ζπγθξνηεζεί έλαο νιφθιεξνο επηζηεκνληθφο θιάδνο, ε θνηλσληνινγία ηεο 

εθπαίδεπζεο. Πάξα πνιιέο έξεπλεο (Bourdieu:1964, 1977, 1978, 1986, 1993, 

Bernstein:1977, Coleman:1969, 1988, Hasley:1980, Ζιηνχ:1990, Σζνπθαιάο:1975, 

Μπισλάο:1982, Σδάλε:1983, Ππξγησηάθεο:1984, Φξαγθνπδάθε:1985, 

Λάκληαο:2001) πξνζπάζεζαλ λα κειεηήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ 

παξάγνληα ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. 

χκθσλα κε ηελ θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο, ε ζρνιηθή επίδνζε δελ είλαη ζε 

θακηά πεξίπησζε κφλν επζχλε ηνπ καζεηή, πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα δελ απνηειεί 

θαλ απνθιεηζηηθά παηδαγσγηθφ αληηθείκελν. Οη απαληήζεηο ζην ζέκα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ νκάδσλ ζε αλψηεξεο θαη θαηψηεξεο θνηλσληθά 

θαη ζπλαθφινπζα ζηνλ αγψλα ησλ πξψησλ λα ζπληεξήζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο. 

(Φξαγθνπδάθε, 1985, 2001). 

Απφ ην 1971 λέα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο γλψζεο έξρνληαη λα 

πξνζηεζνχλ θαη ην θέληξν βάξνπο ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο 

κεηαηνπίδεηαη πιένλ απφ ην καθξνεπίπεδν θαη ηα ζέκαηα πξφζβαζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε ζηε γλψζε θαη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο. 

O Άγγινο θνηλσληνιφγνο Michael Young (Young, 1971) ππνζηήξημε φηη ε 

ζρνιηθή γλψζε δε ζπληζηά κία νπδέηεξε θαηαζθεπή αιιά πεξηέρεη ζεζκηθέο 

ξπζκίζεηο θαη ηαμηθά ζπκθέξνληα. ην πξψην θεθάιαην ηνπ γλσζηνχ ηνπ βηβιίνπ 

Knowledge And Control, o Young ζα επηζεκάλεη πσο ην «πξφβιεκα ηεο επηινγήο, 

ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο γλψζεο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη 

ιπκέλν» (Young, 1971:19).  
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χκθσλα κε ηνλ Bourdieu (1990) θάζε θνηλσληθή ηάμε παξάγεη ην δηθφ ηεο 

habitus (έμηο) θαη ηαπηφρξνλα αλαπαξάγεηαη κέζα απφ απηφ. Ζ έμε καο επηηξέπεη λα 

αληηδξνχκε απνηειεζκαηηθά ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δσήο καο. Ζ έμε κνηάδεη κε «ηελ 

απζφξκεηε θίλεζε πνπ θάλεη ν ηελίζηαο φηαλ αλεβαίλεη ζην δίθηπ» (Bourdieu, 

1990:11)  

Ζ έμε ζπλδέεηαη κε ηηο θνηλσληθέο θαη ηαμηθέο αληζφηεηεο ελφο ζπζηήκαηνο. Όζνη 

θνηλσληθνπνηνχληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παξφµνηεο ή ίδηεο 

αληηθεηκεληθέο/θνηλσληθέο ζπλζήθεο χπαξμεο, αλαπηχζζνπλ παξφκνηα ή ίδηα 

ζπζηήκαηα έμεσλ, ηα νπνία νλνκάδνληαη ηαμηθφ habitus (Bourdieu, 2002:68-72, 

Bourdieu & Passeron, 1993:67¬68, Μπισλάο, 2009:54) 

Ζ έμε είλαη άληζα επηκεξηζκέλε, θαη ζε απηφ ζπκβάιινπλ ζεζκνί φπσο ε 

νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. Οη ζεζκνί απηνί ιεηηνπξγνχλ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

επλννχλ ηνπο αλζξψπνπο απφ πινχζηεο νηθνγέλεηεο έλαληη απηψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε. (Smith, 2006:216). 

Ο Bourdieu ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εξκελεχζεη πσο ε έμε αλαπαξάγεη ηηο 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο πξνζδηφξηζε 3 είδε θεθαιαίνπ. Πξψηνλ ην νηθνλνκηθφ 

θεθάιαην (economic capital), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. 

Γεχηεξνλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην (social capital), πνπ αλαθέξεηαη ζηηο γλσξηκίεο. 

Σξίηνλ ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην (cultural capital). 

Σν πνιηηηζµηθφ θεθάιαην ηνπ αηφµνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: 

ηελ ελζσκαησκέλε (ή εγγελή) θαηάζηαζε ππφ ηε κνξθή δηαζέζεσλ, ηελ 

αληηθεηµελνπνηεµέλε (ή εμσηεξηθή) θαηάζηαζε ππφ ηε κνξθή ηδηνηήησλ θαη ηε 

ζεζµνπνηεµέλε ππφ ηε κνξθή ζρνιηθψλ ηίηισλ (Bourdieu, 2007:84¬85). 

Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θπξίαξρα ζηξψκαηα είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ θαη κπνξνχλ επθνιφηεξα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ θαη λα επηηχρνπλ. Αληίζεηα, ηα παηδηά πνπ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο (παηδηά 

αγξνηψλ, εξγαηψλ θ.ιπ.) βηψλνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηχπν θνπιηνχξαο αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα θαη δελ έρνπλ ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ θαη λα πεηχρνπλ. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη δηάθνξεο θνηλσληθέο ηάμεηο ην κέιινλ 

ηνπο ζην ζρνιείν είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο. Σα παηδηά 

απφ ηα πξνλνκηνχρα θνηλσληθά ζηξψκαηα βιέπνπλ ηηο παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο σο 

απηνλφεηεο, ζαλ ην θπζηθφ ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ ηνπο δξφκνπ. «Ζ κάζεζε δελ είλαη 

θαη δελ ζεσξείηαη κφρζνο γηα απηά ηα παηδηά. Σα παηδηά απηά εκθαλίδνληαη ζηηο 



Αλζεθηηθνί καζεηέο (Resilient Students). 

 19 

ζηαηηζηηθέο κε θαιχηεξε επίδνζε, κεγαιχηεξεο ηθαλφηεηεο, άλεζε θαη επθνιία γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο δπζθνιίεο ηνπ ζεζκνχ» (Φξαγθνπδάθε, 1985:165) 

Ο Esland (1971), ηνλίδεη φηη ε εθπαηδεπηηθή επηηπρία θαη απνηπρία είλαη 

απνηειέζκαηα ηνπ νξηζκνχ θαη ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ηθαλφηεηαο θαη ηεο επθπΐαο κε απζαίξεηα θξηηήξηα. Αλ άιιαδαλ ηα θξηηήξηα απηά, ζα 

πξνέθππηε δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ηεο επηηπρίαο θαη ηεο απνηπρίαο, ε νπνία δε ζα 

ιεηηνπξγνχζε ζε βάξνο ησλ παηδηψλ απφ ρακειά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, 

γηαηί ζα βαζίδνληαλ ζηελ ηδέα ηεο «πνιηηηζηηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο» θαη φρη ηεο 

«πνιηηηζηηθήο αλεπάξθεηαο».  

χµθσλα κε ην βξεηαλφ θνηλσληνιφγν Μπεξλζηάηλ, ππάξρνπλ δηαθνξέο δνκήο 

ζηε γιψζζα πνπ κηινχλ ηα θαηψηεξα θαη ηα αλψηεξα ζηξψκαηα. Γηα ηνλ 

Μπεξλζηάηλ, ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο δελ είλαη απιψο επηθνηλσλία, είλαη 

ζεκειηψδεο δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ ησλ ππνθείκελσλ. 

Όπσο ιέεη ν ίδηνο: «Όηαλ έλα παηδί καζαίλεη ηε γιψζζα ηνπ […] καζαίλεη ζπγρξφλσο 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσληθήο δνκήο κέζα ζηελ νπνία είλαη ελζσκαησκέλν» 

(Φξαγθνπδάθε, 1985:437) 

Ο Bernstein δέρεηαη δχν γιψζζεο: ηελ απιή-θνηλή θαη ηελ επίζεκε (αξγφηεξα ηηο 

νλφκαζε πεξηνξηζκέλν γισζζηθφ θψδηθα θαη επεμεξγαζκέλν) πνπ εθθξάδνπλ 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο (δηαθνξεηηθή ηεξαξρία, 

θαηακεξηζκφ εμνπζία ζηελ νηθνγέλεηα). 

Σα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψµαηα, γλσξίδνληαο 

ήδε απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ηε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ, ειέγρνπλ 

ζπλνιηθά ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη κπνξνχλ λα απνθξππηνγξαθνχλ µε απηφκαην 

ηξφπν ηηο άξξεηεο απαηηήζεηο ηνπ. Αληίζεηα, γηα ηα παηδηά ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ην 

ζρνιείν είλαη έλα μέλν γισζζηθά πεξηβάιινλ φπνπ ε επηθνηλσλία είλαη δχζθνιε. 

(Αζθνχλε, 2007)  

Ο Karl Marx θαη νη κεηέπεηηα λενκαξμηζηηθέο ζεσξίεο, ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηνπο 

ηελ θνηλσληθή δηαίξεζε ησλ αλζξψπσλ ζε δπν κεγάια θνηλσληθά ζηξαηφπεδα, ηνπο 

αζηνχο πνπ θαηέρνπλ ηα κέζα παξαγσγήο θαη ηνπο πξνιεηαξίνπο νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

κφλν ηελ εξγαηηθή ηνπο δχλακε. Σν ζρνιείν είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ ζπκβάιιεη 

ζηελ αλαπαξαγσγή «ησλ δπν αληίπαισλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ησλ ηαμηθψλ ηνπο 

ζρέζεσλ, δειαδή ζε ηειεπηαία αλάιπζε (ζηελ αλαπαξαγσγή) φινπ ηνπ δνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ηαμηθήο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο» (Μπισλάο, 1998:319). 

Ο Louis Althusser πξνζεγγίδεη ην ζέκα κέζα απφ ην πεξίθεκν θείκελφ ηνπ 

“Ηδενινγία θαη ηδενινγηθνί κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο” (Althusser, 1970). Ο Althusser, 
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απνδίδεη ζην ζρνιείν ζεκαληηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ζηελ ηδενινγηθή αλαπαξαγσγή 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηηο ζχγρξνλεο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο. Ο ξφινο ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία είλαη θπξίσο λα πξνεηνηκάδεη κία ππάθνπε θαη 

πεηζαξρεκέλε εξγαηηθή δχλακε πνπ ζα πξνζαξκνζηεί αβίαζηα ζηελ ηεξαξρεκέλε 

δνκή ηεο θνηλσλίαο (Bowles, 1972). 

Σν ζρνιείν δξα επίζεο σο έλαο θνξέαο εηδίθεπζεο κε ζηφρν λα κεηαδψζεη ζηνπο 

καζεηέο γλψζεηο πνπ ζα ηνπο είλαη απαξαίηεηεο γηα ην κειινληηθφ ηνπο ξφιν σο 

επαγγεικαηίεο. Σν ζρνιείν ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο έρεη ζηφρν λα πξνζαλαηνιίζεη 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζέζεηο, πνπ παξάγεη θαη 

αλαπαξάγεη ν θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο, απνηππψλνληαο ηνπο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνχο αιιά θαη 

πξφζπκνπο λα ηηο αλαιάβνπλ (Μειηφο, 1993) 

Σν πςειφ αθαδεκατθφ επίηεπγκα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηαμηθφ θαηλφκελν, 

αθφκα θαη αλ ζε απηφ ην ηαμηθφ επίηεπγκα παξεκβάιιεηαη ην θχιν (Walkerdine et al, 

2001). Ζ Epstein θαη ζπλεξγάηεο (1998) αλαθέξνπλ φηη «γεληθά, ε ππνεπίδνζε ησλ 

αγνξηψλ ζην ζρνιείν είλαη ηζρπξά ηαμηθφ θαη θπιεηηθφ θαηλφκελν», θαη φηη «ε ηάμε 

θαη ε εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη πην αμηφπηζηνη δείθηεο 

εθπαηδεπηηθήο επίηεπμεο ελφο παηδηνχ». 

Τπάξρεη φκσο κία θαηεγνξία παηδηψλ πνπ εκθαλίδεη αλζεθηηθφηεηα.. 

Αλζεθηηθφηεηα ζπλήζσο αλαθέξεηαη σο ε ηθαλφηεηα λα "αλαπεδήζεη πίζσ" θαη έρεη 

απνδεηρζεί φηη ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρή πξνζαξκνγή παξά ηελ παξνπζία 

αληημννηήησλ (Grabbe, Nguy & Higgins, 2012, Luthar, Cicchetti & Becker, 2000, 

Masten, 2001). 

Ο Goleman (1995) δίλεη έκθαζε ζηελ ζεκαζία ηεο ελαξκφληζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ζθέςεο, θαη δηαηείλεηαη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη 

κε κεηξήζηκα απφ ηα παξαδνζηαθά ηεζη λνεκνζχλεο είλαη εθείλα ηα νπνία εμεγνχλ 

θαιχηεξα πνηνη είλαη νη καζεηέο εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα αληέμνπλ ηηο αληημνφηεηεο 

θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα θηάζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Βέβαηα, θαη νη ίδηνη νη δάζθαινη είλαη βαζηθνί παξάγνληεο ζην “ρηίζηκν” ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ζε θίλδπλν, δίλνληαο ην βήκα θαη ηελ δχλακε ζην ίδην 

ην παηδί λα αληαπεμέιζεη θαη λα πξνζπεξάζεη ηα εκπφδηα, θαζψο θαη λα ζπκκεηάζρεη 

νπζηαζηηθά θαη ελεξγά ζηελ ίαζή ηνπ, φηαλ ηα εκπφδηα έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, δίλνληαο ζην παηδί ηελ αίζζεζε απηνειέγρνπ θαη αζθάιεηαο. 

(Steele & Kuban, 2014).   
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1.2.θνπόο ηεο έξεπλαο θαη θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο 

 

Τπεξεηψ ηελ εθπαίδεπζε σο θαζεγεηήο θπζηθφο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

γηα 11 ρξφληα απφ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο (γπκλάζην, ιχθεην, επάι, εληζρπηηθή 

δηδαζθαιεία, πξφζζεηε δηδαθηηθή ζηήξημε, θιπ) ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία θαη ζε 

δηαθνξεηηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα (Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία, Γεσγξαθία, 

Μαζεκαηηθά, Ζιεθηξνινγία, Αξρέο Πεξηβαιινληηθήο Οξγάλσζεο ,θ.η.ιπ).  

ην γπκλάζην, πην πνιχ ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο, ε επαθή κε ηνπο γνλείο είλαη 

ζπρλή. Μηα ζπλάληεζε μεθηλάεη απφ ηελ απιή γλσξηκία, φπνπ ζρεδφλ πάληα ζηε 

δήηεζε αλαθέξεηαη ην επάγγεικα, ε κφξθσζε ηνπ γνλέα θαη ην θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθφ ηνπ επίπεδν. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηεζνχλ θαη εξσηήκαηα γηα ηα παηδηά, 

πνπ ρξεηάδνληαη επηζηεκνληθφ ππφβαζξν γηα λα απαληεζνχλ. Σν θχιν, ε γιψζζα 

νκηιίαο ζην ζπίηη, ε αγάπε γηα ην κάζεκα θαη φιε ε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ παηδηνχ 

απέλαληη ζην κάζεκα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπδεηήζεηο. 

Ζ ζθέςε κνπ θαη ε έλλνηα κνπ γηα ηνπο αδχλαηνπο καζεηέο είλαη κεγάιε. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο κνπ είλαη πάληα γηαηί βξέζεθαλ ζε απηή ηε ζέζε θαη ηη έπξεπε λα 

θάλνπλ γηα λα μεθχγνπλ απφ ην πεπξσκέλν ηνπο. Βέβαηα ε ζπκπάζεηα κνπ 

εθθξάδεηαη κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή, πνπ πιένλ πηνζεηεί ε πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ πξηκνδφηεζε ζηνπο βαζκνχο θαη ηηο πςειέο βαζκνινγίεο.  

Θα ήζεια φκσο λα εξεπλήζσ αλ είλαη φινη νη πξνεξρφκελνη καζεηέο απφ ηα 

ρακειά θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά ζηξψκαηα «θαηαδηθαζκέλνη» ζε ρακειέο επηδφζεηο ή 

κπνξνχλ λα «δξαπεηεχζνπλ» θαη λα επηηχρνπλ θαιχηεξεο βαζκνινγίεο. Πνηνη 

παξάγνληεο παίδνπλ ξφιν θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα μεθχγνπλ απφ ην 

πεπξσκέλν ηνπο θαη λα ρηίζνπλ έλα θαιχηεξν αχξην . Σν θχιν, ε γιψζζα νκηιίαο ζην 

ζπίηη, θαη νη γεληθφηεξεο ζηάζεηο ηνπ παηδηνχ (ε αγάπε γηα ην κάζεκα, ε απηνεηθφλα, 

θαη ν αληηιακβαλφκελνο απηνέιεγρνο) παίδνπλ ξφιν; 

Οη αξηζκνί θαη ε ζηαηηζηηθή είλαη απφ ηα πξάγκαηα πνπ πάληα ζπκπαζνχζα ζηε 

δσή κνπ. Υξεηαδφκνπλ κία κεγάιε έξεπλα πνπ λα θαηέγξαθε ζηνηρεία γηα ηνπο 

καζεηέο θαη ηαπηφρξνλα ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Έλα 

ηέηνην πξφγξακκα είλαη ην πξφγξακκα PISA πνπ δηεμάγεηαη ηαπηφρξνλα ζε πνιιέο  

ρψξεο. 

Πξσηαξρηθφ κνπ κέιεκα ήηαλ λα αζρνιεζψ κε ηελ Διιάδα ή ηελ Κχπξν. Ζ 

απνγνήηεπζε κνπ ήηαλ κεγάιε φηαλ δηαπίζησζα φηη ζηελ εληαία βάζε δεδνκέλσλ δελ 

ππήξραλ ηα δεδνκέλα απφ ηηο δχν απηέο ρψξεο. Πξνβιεκαηίζηεθα αξθεηά θαη ηα 

θίλεηξα κνπ πεξηνξίζηεθαλ αιιά βξήθα έλα άιιν θξηηήξην. Απφ ηηο ρψξεο πνπ 
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ππήξραλ δεδνκέλα δηάιεμα απηήλ κε ηελ θαιχηεξε επίδνζε εληφο ΟΟΑ (Κνξέα) 

θαζψο θαη ηελ ζπλεξγαδφκελε νηθνλνκία κε ηελ θαιχηεξε επίδνζε (αγθάε). Ζ 

Σξίηε ρψξα πνπ επηιέρζεθε είλαη ε Υηιή, ε ρψξα κε ηελ ρεηξφηεξε επίδνζε εληφο 

ΟΟΑ. 

 

1.3.Παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα, ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν 

παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά παξαθάησ. 

ν πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή θαη πεξηγξάθεη αδξνκεξψο ηελ 

έξεπλα, θαζνξίδνληαο ην ζέκα ηεο θαη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ επηιέρζεθε. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην δηεζλέο πξφγξακκα PISA ηα δεδνκέλα 

ηνπ νπνίνπ αμηνπνηήζακε γηα λα δηεμάγνπκε ηελ έξεπλα.  

Σν ηξίην θεθάιαην πεξηιακβάλεη κία πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ησλ φξσλ: 

αλζεθηηθφηεηα, καζεηέο ζε ξίζθν, αλζεθηηθνί καζεηέο θαη αλζεθηηθνί καζεηέο 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα PISA 

ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο . 

ην πέκπην θεθάιαην επηρεηξνχκε δηεμνδηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, δηαηππψλνληαη 

νη πεξηνξηζκνί ηεο θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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2. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ 

ΜΑΘΗΣΧΝ  PISA 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εθπαίδεπζε έρεη πάςεη λα είλαη απζηεξά απνθιεηζηηθή 

επζχλε ησλ ρσξψλ θαη λένη ππεξεζληθνί νξγαληζκνί πξνζπαζνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Έξεπλεο κεγάιεο θιίκαθαο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία απφ 

πνιιέο ρψξεο θαη επηηξέπνπλ ζηηο ρψξεο ηε ζχγθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπο. 

θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ην δηεζλέο 

πξφγξακκα PISA ηνπ ΟΟΑ ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ δηεμήρζε απηή ε κειέηε.  

 

2.1. Η επηξξνή ησλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ ζηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

 

Οη δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο. Οη εζληθέο 

θπβεξλήζεηο έρνπλ εθρσξήζεη έλα θνκκάηη ηεο απηνλνκίαο ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ εμεπξσπατζκνχ (Grek, 2009). 

H επηξξνή ησλ δηαθπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο έρεη απμεζεί απφ ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

(Carvalho, 2012, Rizvi & Lingard, 2009, Henry et al, 2001). Οη νξγαληζκνί απηνί 

έρνπλ δηεπξχλεη ην ζθνπφ ηεο δξάζεο ηνπο θαη έρνπλ επίζεο παξάγεη λέα πεδία θαη 

λέεο κνξθέο εθπαηδεπηηθήο δηαθπβέξλεζεο (Carvalho, 2012, Leese et al, 2001). 

Αλ θαη ε ελαζρφιεζε ηνπ ΟΟΑ αθνξά θπξίσο ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ζην 

πιαίζην ηεο εληνιήο γηα αλάπηπμε, ε εθπαίδεπζε έρεη ιάβεη νινέλα θαη κεγαιχηεξε 

ζεκαζία, ιφγσ ηνπ φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε αθαδεκατθή επηηπρία έρνπλ αλακνξθσζεί 

σο θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκηθή αληαγσληζηηθφηεηα κέζα ζε έλα 

νηθνλνκίζηηθν πιαίζην αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, αθνχ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

αλάδπζε κίαο «νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο» (Lawn & Grek, 2012:118). 
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Ο ΟΟΑ έρεη αλαιάβεη έλαλ εληζρπκέλν ξφιν θαη έρεη γίλεη ν κεραληζκφο κέζσ 

ηνπ νπνίνπ κεηξηνχληαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη πιένλ δίλεηαη κεγάιε 

έκθαζε ζηνπο δείθηεο θαη ζηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζή ηνπο. Απηά ιεηηνπξγνχλ σο 

εξγαιεία άζθεζεο πνιηηηθήο θαη θέξλνπλ ηα εζληθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ πην θνληά 

ζηα επξσπατθά θαη ζηα δηεζλή πιαίζηα. Οη ρψξεο ηνπ ΟΟΑ κεηξνχλ ηελ επηηπρία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα άιια θαη αλαιφγσο 

πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπο (Greθ, 2010). 

 

2.2.  Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) 

 

ην ζρεηηθφ ιήκκα ηεο ειιεληθήο wikipedia (el.wikipedia.org) αλαθέξεηαη: «Ο 

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) (αγγιηθά: 

Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD, Γαλλικά: 

Organisation de coopération et de développement économiques - OCDE) είλαη 

δηεζλήο νξγαληζκφο εθείλσλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο αξρέο 

ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. 

Γεκηνπξγήζεθε ην 1948 σο Οργανισμός Εσρωπαϊκής Οικονομικής Σσνεργασίας, κε 

πξψην γεληθφ γξακκαηέα ηνλ Γάιιν Robert Marjolin, κε ζθνπφ λα δηαρεηξηζηεί ην 

ζρέδην Μάξζαι (Marshall) γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο Δπξψπεο κεηά ηνλ Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν.» 

ηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1960, 20 ρψξεο (18 επξσπατθέο ρψξεο θαζψο θαη νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ν Καλαδάο) ππέγξαςαλ αξρηθά ηε ζχκβαζε γηα ηνλ 

Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο. Έθηνηε, 14 αθφκα ρψξεο έρνπλ 

γίλεη κέιε κε ηειεπηαία ηελ Δζζνλία ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 2010. ήκεξα νη 34 ρψξεο  

κέιε (βι. Πίλαθα 1) θαιχπηνπλ νιφθιεξν ηνλ θφζκν, απφ ηε Βφξεηα θαη ηε Νφηηα 

Ακεξηθή πξνο ηελ Δπξψπε θαη ηελ πεξηνρή Αζίαο-Δηξεληθνχ. 

χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (The World Bank, 2016), νη 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο αλαθέξνληαη σο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο (κε θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΔ πάλσ απφ 12,736$) θαη κφλν δχν ζπγθεθξηκέλα ε Σνπξθία θαη ην Μεμηθφ, σο 

ρψξεο κέζνπ εηζνδήκαηνο. 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1948
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Marjolin&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%83%CE%B1%CE%BB
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Πίλαθαο 2: Οη 34 ρώξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ 

Αγγιία Γαλία Ηξιαλδία Κνξέα Οπγγαξία Σνπξθία 

Απζηξαιία Διβεηία Ηζιαλδία Λνπμεκβνχξγν Πνισλία Σζερία 

Απζηξία Διιάδα Ηζπαλία Μεμηθφ Πνξηνγαιία Φηιαλδία 

Βέιγην Δζζνλία  Ηζξαήι Νέα Εειαλδία ινβαθία Υηιή 

Γαιιία Ζ.Π.Α. Ηηαιία Ννξβεγία ινβελία  

Γεξκαλία Ηαπσλία Καλαδάο Οιιαλδία νπεδία  

 

Ο Οξγαληζκφο ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο αλαδπφκελνπο γίγαληεο φπσο ε Κίλα, 

ε Ηλδία θαη ε Βξαδηιία θαη ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζηελ Αθξηθή, ηελ Αζία, ηε 

Λαηηληθή Ακεξηθή θαη ηελ Καξατβηθή. Αξθεηά θξάηε (24), ηα νπνία είλαη θξάηε κε 

επηζήκσο κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ, ζπκκεηέρνπλ ην 2013 σο θαλνληθνί παξαηεξεηέο ή 

πιήξεηο ζπκκεηέρνληεο ζηηο επηηξνπέο ηνπ Ο.Ο..Α., ελψ αθφκα πεξηζζφηεξα θξάηε 

κε κέιε (50) ζπκκεηείραλ ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Δπίζεο, έξγν ηνπ είλαη λα ζπιιέγεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαη λα παξέρεη 

αλαιχζεηο θαη πξνβιέςεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη γηα δηάθνξα άιια πεδία. 

Οη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα δνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ πνιηηηθέο, λα πξνζδηνξίζνπλ 

θαιέο εθαξκνγέο θαη λα βξνπλ απαληήζεηο ζε πνιιά θνηλά πξνβιήκαηα. Ζ φκνηα 

πίεζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα βειηίσζε, κπνξεί φκσο λα 

νδεγήζεη ζε αθξαία θαηλφκελα αληαγσληζκνχ. Οη πνιηηηθέο πξνσζνχληαη κέζα απφ 

«ήπηεο» κνξθέο φπνπ κε δεζκεπηηθά φξγαλα κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα νδεγήζνπλ ζε 

δεζκεπηηθέο απνθάζεηο. 

εκεξηλφο γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ν Μεμηθαλφο Υνζέ Άλρει 

Γθνπξία ν νπνίνο αλέιαβε επηζήκσο ηα θαζήθνληά ηνπ ηελ 1ε Ηνπλίνπ ηνπ 2006 γηα 

ζεηεία πέληε εηψλ, ε νπνία ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 αλαλεψζεθε γηα 5 αθφκα ρξφληα. Ο 

Γθνπξία έγηλε επξχηαηα γλσζηφο ζηνπο δηεζλείο νηθνλνκηθνχο θχθινπο απφ ηε ζεηεία 

ηνπ ζε δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο ηεο παηξίδαο ηνπ -ρξεκάηηζε ππνπξγφο εμσηεξηθψλ 

(1994–1997) θαη ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ (1998-2000)- ελψ είρε πάξεη κέξνο θαη ζε 

δηαδνρηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο ηνπ Μεμηθνχ. 
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2.3. Σν Γηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ PISA 

 

Σν Γηεζλέο Πξφγξακκα γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Μαζεηψλ PISA είλαη κηα επξεία 

δηεζλήο έξεπλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ δηεμάγεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΟΑ. 

PISA είλαη ην αθξσλχκην γηα ην Programme for International Student Assessment 

(Γηεζλέο Πξφγξακκα γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Μαζεηψλ). 

 

2.4.Γηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ηνπ PISA 

 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηνπ PISA γηα ηηο ζπιινγέο ζηνηρείσλ γηα ην 2000, 

2003, 2006, 2009 θαη 2012 ήηαλ επζχλε κηαο δηεζλνχο θνηλνπξαμίαο κε επηθεθαιήο 

ην Απζηξαιηαλφ πκβνχιην Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Australian Council for 

Educational Research-ACER) κε ηνλ Ray Adams σο Γηεζλή Γηεπζπληή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζπκβιήζεθαλ κε ηνλ ΟΟΑ γηα λα 

αλαπηχμνπλ ην καζεκαηηθφ πιαίζην κε ηελ ACER. 

Γηα ην PISA 2012, νη εηαίξνη ηεο θνηλνπξαμίαο ήηαλ: 

Capstan Γισζζηθφο Πνηνηηθφο Έιεγρνο (Βέιγην) 

Γεξκαληθφ Ηλζηηηνχην γηα ηε Γηεζλή Παηδαγσγηθή 

Δθπαηδεπηηθή Δμεηαζηηθή Τπεξεζία (ETS, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο) 

Ηλζηηηνχην γηα ηελ θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ILS, Ννξβεγία) 

Ηλζηηηνχην Leibniz γηα ηελ Δπηζηήκε θαη ηε Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε (Γεξκαλία) 

Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Έξεπλαο (NIER, Ηαπσλία) 

Ζ Πξσηνβνπιία Σαo: CRP - Henri Tudor θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ - EMACS (Λνπμεκβνχξγν) 

Ζ Έλσζε ησλ αλαιχζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο αμηνιφγεζεο 

(ΑΠΔ, Βέιγην) 

Westat (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο) 

(Pisa 2012 Technical report, page 27). 

 

2.5.Υξνληά έλαξμεο θαη ρξνληά αλαθνξάο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Οη εξγαζίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο μεθίλεζαλ ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ε επίζεκε έλαξμε έγηλε ην 1997.(ΗΔΠ, 2013) Ζ ζπλνιηθή 

δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 3 ρξφληα θαη σο 

ρξνληά αλαθνξάο ηνπ αλαθέξεηαη ε ρξνληά πινπνίεζεο ηεο θχξηαο έξεπλαο. 
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2.6.Υξνληέο δηεμαγσγήο ηνπ  πξνγξάκκαηνο 

 

Μέρξη ζήκεξα ην πξφγξακκα έρεη δηεμαρζεί αλά ηξηεηία ην 2000, 2003, 2006, 

2009 θαη 2012. 

 

2.7.Υώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα 

 

ην PISA έρνπλ ζπκκεηάζρεη πεξηζζφηεξεο απφ 70 ρψξεο, απφ ηηο νπνίεο θάπνηεο 

είλαη ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ θαη θάπνηεο είλαη ζπλεξγαδφκελεο ρψξεο ή νηθνλνκίεο. 

Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ην PISA 2009 Πιαίζην Αμηνιφγεζεο θαη Απνηειέζκαηα 

Αζήλα, 2012: 

ην PISA 2000 ζπκκεηείραλ 43 ρψξεο (32 ρψξεο ην 2000 θαη επηπιένλ 11 

ζπλεξγαδφκελεο ρψξεο ην 2002), απφ ηηο νπνίεο νη 28 ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ. 

ην PISA 2003 ζπκκεηείραλ 41 ρψξεο, απφ ηηο νπνίεο νη 30 ρψξεο κέιε ηνπ 

ΟΟΑ. 

ην PISA 2006 ζπκκεηείραλ 57 ρψξεο, απφ ηηο νπνίεο νη 30 ρψξεο κέιε ηνπ 

ΟΟΑ. 

ην PISA 2009 ζπκκεηείραλ 75 ρψξεο (65 ρψξεο ην 2009 θαη επηπιένλ 10 

ζπλεξγαδφκελεο ρψξεο ην 2010), απφ ηηο νπνίεο νη 34 ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ. 

ην PISA 2012 ζπκκεηείραλ 65 ρψξεο, απφ ηηο νπνίεο νη 34 ρψξεο κέιε ηνπ 

ΟΟΑ. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ αλά ρξνληά ζην πξφγξακκα, θαίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 2 θαη ζηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί: 
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Πίλαθαο 3: πκκεηέρνληεο ρώξεο αλά ρξνληά δηεμαγσγήο ηνπ PISA 
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Δηθόλα 1: Υάξηεο ρσξώλ θαη νηθνλνκηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην PISA 2012 

Πεγή: (OECD, 2013:25) 

 

2.8. Ση είδνπο απνηειέζκαηα παξέρεη ην πξόγξακκα 

 

Σν πξφγξακκα PISA παξέρεη ηξεηο θχξηνπο ηχπνπο απνηειεζκάησλ: 

 βαζηθνχο δείθηεο πνπ δείρλνπλ ην βαζηθφ πξνθίι ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ 

 δείθηεο πνπ δείρλνπλ πψο νη δεμηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθέο 

δεκνγξαθηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο κεηαβιεηέο θαη 

 δείθηεο γηα ηηο ηάζεηο πνπ δείρλνπλ κεηαβνιέο ζηηο καζεηηθέο επηδφζεηο θαη 

ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ θαη απνηειεζκάησλ ζε επίπεδν καζεηψλ θαη ζε 

επίπεδν ζρνιείνπ. (OECD, 2013:26) 
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2.9.ηόρνο αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Σν PISA αμηνινγεί ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη καζεηέο πνπ είλαη θνληά ζην ηέινο 

ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ απνθηήζεη βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. (PISA, 

2012:13) Σν πξφγξακκα δελ εμεηάδεη αλ νη καζεηέο απνκλεκνλεχνπλ πιεξνθνξίεο 

θαη είλαη θαινί γλψζηεο ελφο ζέκαηνο. Αληηζέησο, εμεηάδεη ην πφζν θαιά είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη νη καζεηέο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο παξά 

ην πφζν θαιά γλσξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα (PISA 2012 

Technical Report). 

Γηα ην PISA δελ είλαη ζεκαληηθή κφλν ε αλαπαξαγσγή ηεο γλψζεο αιιά θαη ε 

εθαξκνγή ηεο ζε νηθίεο θαη κε θαηαζηάζεηο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θαζψο νη ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο ρξεηάδνληαη άηνκα πνπ φρη απιά 

γλσξίδνπλ αιιά λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ απηά πνπ 

γλσξίδνπλ.  

Ζ θαηλνηνκία ηνπ PISA έγθεηηαη ζην φηη δελ εζηηάδεη θαζφινπ ζηα Δζληθά 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα αιιά ζηε ζχγθξηζε ησλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ. Παξάιιεια 

ππάξρεη ε ζπδήηεζε γηα ην πνηα γλψζε ζεσξείηαη ρξήζηκε ζηελ ζεκεξηλή θνηλσλία 

ηεο γλψζεο θαζψο ην PISA πξνθξίλεη ζαλ ρξήζηκε ζρνιηθή γλψζε απηή πνπ έρεη 

πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα ζηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ (Carvalho, 2012). 

Δπίζεο, θεληξηθή έλλνηα γηα ην PISA πνπ ζα κειεηεζεί ζηε ζπλέρεηα, κε λφεκα 

επξχηεξν απφ ηελ απιή ηθαλφηεηα γηα γξαθή θαη αλάγλσζε, είλαη θαη ν 

εγγξακκαηηζκφο.  

 

2.10. Πιεζπζκόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 

Σν πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί σο πιεζπζκφ-ζηφρν ηνπο 15 ρξφλνπο καζεηέο νη 

νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρνιείν θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 6 

ρξφληα επίζεκε ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα νη καζεηέο είλαη κεηαμχ 15 

εηψλ θαη 3 κελψλ έσο 16 εηψλ θαη 2 κελψλ. Ο πιεζπζκφο απηφο ππνινγίδεηαη ζε 

πεξίπνπ 28 εθαηνκκχξηα ζε παγθφζκην επίπεδν, ελψ νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ζηελ 

έξεπλα είλαη πεξίπνπ 510.000. Παξάιιεια, δελ παίδεη ξφιν ν ηχπνο θαη ν θνξέαο 

ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη νη καζεηέο, φπσο δελ παίδεη ξφιν ην αλ είλαη πιήξνπο 

ή κεξηθήο θνίηεζεο, νχηε αλ παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα αθαδεκατθήο ή 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο επίζεο νχηε ην αλ θνηηνχλ ζε δεκφζηα ή 

ηδησηηθά ζρνιεία ή ζρνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 
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Πίλαθαο 4: Οιηθόο αξηζκόο καζεηώλ θαη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ζην PISA αλά ρώξα 

 

Total 

population of 

15-year-olds 

Number of 

participating 

students 

 

Total 

population of 

15-year-olds 

Number of 

participating 

students 

OECD   Partners   

Australia 291 967 17 774 Albania 76 910 4 743 

Austria 93 537 4 756 Argentina 684 879 5 908 

Belgium 123 469 9 690 Brazil 3 574 928 20 091 

Canada 417 873 21 548 Bulgaria 70 188 5 282 

Chile 274 803 6 857 Colombia 889 729 11 173 

Czech Republic 96 946 6 535 Costa 

Rica 

81 489 4 602 

Denmark 72 310 7 481 Croatia 48 155 6 153 

Estonia 12 649 5 867 Cyprus1, 

2 

9 956 5 078 

Finland 62 523 8 829 Hong 

Kong-China 

84 200 4 670 

France 792 983 5 682 Indonesia 4 174 217 5 622 

Germany 798 136 5 001 Jordan 129 492 7 038 

Greece 110 521 5 125 Kazakhsta

n 

258 716 5 808 

Hungary 111 761 4 810 Latvia 18 789 5 276 

Iceland 4 505 3 508 Liechtenst

ein 

417 293 

Ireland 59 296 5 016 Lithuania 38 524 4 618 

Israel 118 953 6 061 Macao-

China 

6 600 5 335 

Italy 605 490 38 142 Malaysia 544 302 5 197 

Japan 1 241 786 6 351 Monteneg

ro 

8 600 4 744 

Korea 687 104 5 033 Peru 584 294 6 035 

Luxembourg 6 187 5 260 Qatar 11 667 10 966 

Mexico 2 114 745 33 806 Romania 146 243 5 074 

Netherlands 194 000 4 460 Russian 

Federation 

1 272 632 6 418 

New Zealand 60 940 5 248 Serbia 80 089 4 684 

Norway 64 917 4 686 Shanghai-

China 

108 056 6 374 

Poland 425 597 5 662 Singapore 53 637 5 546 

Portugal 108 728 5 722 Chinese 

Taipei 

328 356 6 046 

Slovak Republic 59 723 5 737 Thailand 982 080 6 606 

Slovenia 19 471 7 229 Tunisia 132 313 4 407 

Spain 423 444 25 335 United 

Arab 

Emirates 

48 824 11 500 

Sweden 102 087 4 739 Uruguay 54 638 5 315 

Switzerland 87 200 11 234 Vietnam 1 717 996 4 959 

Turkey 1 266 638 4 848    

United Kingdom 738 066 12 659    

United States 3 985 714 6 111    

Πεγή: (OECD, 2014:267) 
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2.11. Γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

Γεληθά ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα: 

Καηαλφεζε Κεηκέλνπ, Μαζεκαηηθά θαη Φπζηθέο Δπηζηήκεο. ε θάζε θάζε 

πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο, έλα απφ ηα ηξία γλσζηηθά αληηθείκελα νξίδεηαη σο θχξην 

αληηθείκελν πξνο δηεξεχλεζε, θαη εμεηάδεηαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε, θαιχπηνληαο 

πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ εξσηήζεσλ, ελψ ηα άιια δπν εμεηάδνληαη ζε κηθξφηεξε 

έθηαζε. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ηξηψλ θάζεσλ ηεο έξεπλαο, νπφηε θαη ηα ηξία 

αληηθείκελα έρνπλ εμεηαζηεί εηο βάζνο, ζπκπιεξψλεηαη έλαο θχθινο. 

 

Πίλαθαο 5: Γλσζηηθά αληηθείκελα θαη θύξην αληηθείκελν έξεπλαο ηνπ PISA 

αλά ρξνληά δηεμαγσγήο 

1
ο

ς 
κύ

κλ
ος

 P
IS

A 

PISA 2000 
Κατανόηση 

Κειμένου 
Μαθηματικά 

Φυσικές 

Επιστήμες 

PISA 2003 
Κατανόηση 

Κειμένου 
Μαθηματικά 

Φυσικές 

Επιστήμες 

PISA 2006 
Κατανόηση 

Κειμένου 
Μαθηματικά 

Φυσικές 

Επιστήμες 

2
ο

ς 
κύ

κλ
ος

 P
IS

A 

PISA 2009 
Κατανόηση 

Κειμένου 
Μαθηματικά 

Φυσικές 

Επιστήμες 

PISA 2012 
Κατανόηση 

Κειμένου 
Μαθηματικά 

Φυσικές 

Επιστήμες 

PISA 2015 
Κατανόηση 

Κειμένου 
Μαθηματικά 

Φυσικές 

Επιστήμες 

Πεγή: (ΚΔΔ, 2010:8) 
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Οη θαζνξηζκέλνη ηνκείο γηα ην PISA 2012 αξζξψλνληαη πιήξσο ζηελ έξεπλα 

PISA 2012 Αμηνιφγεζε θαη Αλαιπηηθφ Πιαίζην: Μαζεκαηηθά, Καηαλφεζε Κεηκέλνπ, 

Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ θαη Οηθνλνκηθφ εγγξακκαηηζκφ (ΟΟΑ, 

2013a). 

Σν PISA απφ θαηξφ ζε θαηξφ αμηνινγεί πξφζζεηα δηάθνξα δηαζεκαηηθά γλσζηηθά 

αληηθείκελα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα PISA 2003, είρε ζπκπεξηιεθζεί θαη κηα 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο γεληθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Δπίζεο, κηα ζεκαληηθή πξνζζήθε γηα ην PISA 2009 ήηαλ ε ζπκπεξίιεςε κίαο 

παξαδνηέαο κέζσ ππνινγηζηή αμηνιφγεζεο, ηεο ςεθηαθήο αλάγλσζεο, πνπ είλαη 

επίζεο γλσζηή σο αμηνιφγεζε ςεθηαθήο αλάγλσζεο (DRA). Γηα ην 2012, 

πξνζηέζεθε κία παξαδνηέα κέζσ ππνινγηζηή αμηνιφγεζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, καδί κε κηα αμηνιφγεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγγξακκαηηζκνχ 

(Pisa 2012 Technical report, page 22). Απφ ην 2015, ην PISA ζα πξαγκαηνπνηείηαη εμ 

νινθιήξνπ ζηνλ ππνινγηζηή. (National Center for Education Statistics, 2016) 

ην πίλαθα 5 πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη ζπκκεηέρνληεο ρψξεο-νηθνλνκίεο 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζην PISA 2012, θαζψο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία 

ζπκκεηείρε ε θάζε ρψξα. 44 ρψξεο-νηθνλνκίεο ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ κέζσ ππνινγηζηή, 32 ρψξεο-νηθνλνκίεο ζπκκεηείραλ ζηε 

αμηνιφγεζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο θαηαλφεζεο θεηκέλνπ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή 

θαη 18 ρψξεο-νηθνλνκίεο ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

εγγξακκαηηζκνχ. 
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Πίλαθαο 6 (1/2): Δπηπιένλ γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία ζπκκεηείρε ε θάζε ρώξα 

 

Πεγή: PISA 2012 Technical report, page 23 
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Πίλαθαο 5 (2/2): Δπηπιένλ γλσζηηθά αληηθείκελα ζηα νπνία ζπκκεηείρε ε θάζε ρώξα 

 

Πεγή: PISA 2012 Technical report, page 24 
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2.12. Δγγξακκαηηζκόο (literacy) 

 

Γηα ην θάζε έλα απφ ηα ηξία γλσζηηθά αληηθείκελα (Καηαλφεζε Κεηκέλνπ, 

Μαζεκαηηθά θαη Φπζηθέο Δπηζηήκεο) δηακνξθψλεηαη θαη ν αληίζηνηρνο 

εγγξακκαηηζκφο (Αλαγλσζηηθφο, Μαζεκαηηθφο θαη Δπηζηεκνληθφο εγγξακκαηηζκφο). 

χκθσλα κε ην Βηθηιεμηθφ (el.wiktionary.org) ν εγγξακκαηηζκφο νξίδεηαη σο:  

1. ε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο θαη γξαθήο θαη  

2. ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη απνηειεζκαηηθνχ ρεηξηζκνχ ηνπ γξαπηνχ θαη 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ απνθηεκέλσλ γλψζεσλ γηα ηελ επίιπζε 

ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ ή θαηαζηάζεσλ. 

ην PISA ν εγγξακκαηηζκφο είλαη πνιχ επξχηεξε έλλνηα απφ ηελ ηθαλφηεηα γηα 

γξαθή θαη αλάγλσζε θαη νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα εθαξκφδνπλ ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζηα ηξία γλσζηηθά αληηθείκελα, ψζηε 

λα αλαιχνπλ, λα ζπιινγίδνληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά φηαλ 

δηαηππψλνπλ, επηιχνπλ θαη εξκελεχνπλ πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

Ο εγγξακκαηηζκφο δηακνξθψλεηαη ηφζν απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε φζν θαη απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ (νηθνγέλεηα, θίινη, 

θνηλφηεηα), απνηηκάηαη δε σο έλα ζπλερέο θαη φρη σο κία ηδηφηεηα πνπ θάπνηνο έρεη ή 

δελ έρεη. Αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ, ζηελ θαηνρή δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

 

2.13. Μαζεκαηηθόο εγγξακκαηηζκόο θαηά PISA  

(The PISA definition of mathematical literacy) 

 

Μαζεκαηηθφο εγγξακκαηηζκφο είλαη: «ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα δηαηππψζεη, λα 

ρξεζηκνπνηεί θαη λα εθαξκφδεη καζεκαηηθά ζε κία πνηθηιία πιαηζίσλ. Πεξηιακβάλεη 

ηε καζεκαηηθή δηθαηνιφγεζε θαη ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, δηαδηθαζηψλ, 

γεγνλφησλ θαη εξγαιείσλ γηα λα πεξηγξάςεη, εμεγήζεη θαη πξνβιέςεη θαηλφκελα. 

Απηφ βνεζά ηα άηνκα φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδνπλ ηα 

καζεκαηηθά ζηνλ θφζκν θαη λα παίξλνπλ ηηο βάζηκεο θξίζεηο θαη απνθάζεηο πνπ 

απαηηνχληαη απφ επνηθνδνκεηηθνχο, ελεξγνχο θαη ζηνραζηηθνχο πνιίηεο.» (OECD 

2014:37) 

An individuals‟ capacity to formulate, employ, and interpret mathematics in a 

variety of contexts. It includes reasoning mathematically and using mathematical 

concepts, procedures, facts and tools to describe, explain and predict phenomena. It 
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assists individuals in recognising the role that mathematics plays in the world and to 

make the well-founded judgments and decisions needed by constructive, engaged and 

reflective citizens. 

 

2.14. Καηεγνξίεο πιαηζίνπ ζύκθσλα κε ηνπο ηνκείο ηεο δσήο 

 

Τπάξρνπλ 4 θαηεγνξίεο πιαηζίνπ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνπο επξείο ηνκείο ηεο δσήο 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα θαη αληηπξνζσπεχνληαη απφ ίζν 

αξηζκφ ζηνηρείσλ (items). χκθσλα κε ην PISA νη θαηεγνξίεο απηέο είλαη : 

ε πξνζσπηθή, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αηνκηθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή 

θαζεκεξηλή δσή,  

ε θνηλσληθή, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία δεη ην άηνκν,  

ε επαγγεικαηηθή, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, θαη  

ε επηζηεκνληθή, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ επηζηήκε 

θαη ηελ ηερλνινγία.  

 

2.15. Καηεγνξίεο καζεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

 

ε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζέηνληαη ππάξρνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ πεξίπνπ ίζεο αλαινγίεο 

αξηζκνχ ζηνηρείσλ (items). 

Ζ θαηεγνξία πνζφηεηα ελζσκαηψλεη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ, ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ θαηαζηάζεσλ. Πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε 

κεηξήζεσλ, αξηζκήζεσλ, κεγεζψλ, κνλάδσλ, δεηθηψλ, ζρεηηθνχ κεγέζνπο, εθηίκεζε 

θαη αμηνιφγεζε ηεο ινγηθφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, θ.α.. 

Ζ αβεβαηφηεηα είλαη κέξνο ησλ επηζηεκνληθψλ πξνβιέςεσλ, ησλ απνηειέζκαηα 

ησλ δεκνζθνπήζεσλ, ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ θαηξνχ, ησλ νηθνλνκηθψλ κνληέισλ, ησλ 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ησλ πνξηζκάησλ ησλ εξεπλψλ θαη κέξνο πνιιψλ 

ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνιακβάλνπλ ηα άηνκα. Οη πηζαλφηεηεο θαη ηα 

ζηνηρεία ζηαηηζηηθήο, πνπ δηδάζθνληαη σο κέξνο ησλ καζεκαηηθψλ, αληηκεησπίδνπλ 

απηά ηα δεηήκαηα. 

Ζ θαηεγνξία αιιαγή θαη ζρέζεηο εζηηάδεη ζηελ πιεζψξα ησλ πξνζσξηλψλ θαη 

κφληκσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ πεξηζηάζεσλ. Ζ θαηαλφεζε ησλ 

ηχπσλ ηεο αιιαγήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ θαη λα 

πξνβιέςνπλ ηελ αιιαγή. 
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Ζ θαηεγνξία ρψξνο θαη ζρήκα πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα θαηλνκέλσλ πνπ 

εθηείλεηαη πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή γεσκεηξία θαη αμηνπνηεί ζηνηρεία άιισλ 

καζεκαηηθψλ πεξηνρψλ, φπσο είλαη ε ρσξηθή απεηθφληζε, ε κέηξεζε θαη ε άιγεβξα. 

Ο Μαζεκαηηθφο εγγξακκαηηζκφο ζην ρψξν θαη ην ζρήκα πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο πξννπηηθή, ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάγλσζε ραξηψλ, ηε κεηαηξνπή 

ζρεκάησλ κε ή ρσξίο ηερλνινγία, ηελ εξκελεία πιεπξψλ ησλ ηξηζδηάζηαησλ 

παξαζηάζεσλ απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο, θαη ηελ θαηαζθεπή αλαπαξαζηάζεσλ ησλ 

ζρεκάησλ. (OECD, 2014:28) 

 

2.16. Σα έμη επίπεδα ηθαλόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλόκεζε Bloom 

 

Ο Bloom ήηαλ εθπαηδεπηηθφο ςπρνιφγνο θαη επηλφεζε κία θαηάηαμε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζέηνπλ γηα ηνπο καζεηέο. Γηαρψξηζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ζε 3 ηνκείο: λνεηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνθηλεηηθφ. Ζ 

κάζεζε ζε πςειά επίπεδα πξνυπνζέηεη κηα ήδε θαηαθηεκέλε γλψζε θαη δεμηφηεηεο 

ρακειφηεξσλ επηπέδσλ. (Orlich et al., 2004). 

 

 

 

 

Δηθόλα 2: Σα έμη επίπεδα ηθαλόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ ηαμηλόκεζε Bloom 
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2.17. Σα έμη επίπεδα ηθαλόηεηαο ζηα καζεκαηηθά 

 

Πίλαθαο 7: πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ 6 επηπέδσλ επάξθεηαο ζηα καζεκαηηθά 

 
Δπίπεδν Όξην 

ρακειφηεξ

εο 

βαζκνινγί

αο 

Πνζνζηφ ησλ καζεηψλ 

πνπ εθηεινχλ ηα 

θαζήθνληα ηνπ επηπέδνπ 

ή θαη παξαπάλσ 

(Μέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ) 

Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ νη καζεηέο 

6 669 3.3% ην επίπεδν 6, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αληηιακβάλνληαη, λα γεληθεχνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ βαζίδνληαη ζε έξεπλεο θαη 

κνληεινπνίεζε πνιχπινθσλ πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζε ζρεηηθά κε-ηππνπνηεκέλα πιαίζηα. 

Μπνξνχλ λα ζπλδένπλ δηαθνξεηηθέο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ θαη επέιηθηε 

κεηάθξαζε κεηαμχ ηνπο. 

5 607 12,6% ην επίπεδν 5, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη 

λα εξγαζηνχλ κε κνληέια πνιχπινθσλ θαηαζηάζεσλ, 

αλαγλσξίδνληαο πεξηνξηζκνχο θαη πξνζδηνξίδνληαο 

παξαδνρέο. Μπνξνχλ λα επηιέμνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη 

λα αμηνινγνχλ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχλζεησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα κνληέια 

4 545 30,8% ην επίπεδν 4, νη καζεηέο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά κε ζαθή κνληέια γηα πνιχπινθεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα 

ρξεηάδνληαη πεξηνξηζκνχο ή λα θιεζνχλ  λα θάλνπλ 

ππνζέζεηο.  

3 482 54,5% ην επίπεδν 3, νη καζεηέο κπνξνχλ λα εθηεινχλ 

δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ απαηηνχλ 

δηαδνρηθέο απνθάζεηο. Οη εξκελείεο ηνπο δείρλνπλ λα 

είλαη επαξθψο κηα βάζε γηα λα νηθνδνκήζνπλ έλα 

απιφ κνληέιν ή γηα λα επηιέμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ 

απιέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  
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2 420 77% ην επίπεδν 2, νη καζεηέο κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ θαη λα 

αλαγλσξίδνπλ θαηαζηάζεηο ζε πεξηβάιινληα πνπ 

απαηηνχλ άκεζε επαγσγή. Μπνξνχλ λα εμάγνπλ ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ κία κφλν 

πεγή θαη λα θάλνπλ ρξήζε ελφο εληαίνπ ηξφπνπ 

αλαπαξάζηαζεο. 

1 358 92% ην επίπεδν 1, νη καζεηέο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ γλσζηά πιαίζηα, φπνπ φιεο νη 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη παξνχζεο θαη νη εξσηήζεηο 

θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα. Δθηεινχλ ελέξγεηεο πνπ είλαη 

απεπζείαο πξνθαλείο απφ ηα εξεζίζκαηα 

Πεγή: (OECD, 2014:61) 

 

2.18. Η δηάξθεηα 

 

Ζ αμηνιφγεζε δηήξθεζε ζπλνιηθά 2 ψξεο (120 ιεπηά) γηα θάζε καζεηή, (ηα 30 

ιεπηά ρξεηάζηεθαλ γηα λα απαληήζνπλ νη καζεηέο έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ην 

πξνζσπηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ). ηηο ρψξεο πνπ ππήξρε 

επηπιένλ αμηνιφγεζε κέζσ ππνινγηζηή γηα ηα καζεκαηηθά ηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ρξεηάζηεθαλ επηπιένλ 40 ιεπηά. 

 

2.19. Σα αξρεία ηεο έξεπλαο 

 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ έηνηκα ηα δεδνκέλα φπσο απηά 

βξίζθνληαη δηαζέζηκα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  

http://pisa2012.acer.edu.au/downloadsCBA.php 

 

2.20. Σν επίζεκν  πιηθό ηνπ ΟΟΑ 

 

Απφ ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ ΟΟΑ (OECD) ζα βξσ ην πιηθφ (Full reports and 

data) θαη γηα λα θάλσ downloads. Αθνινχζεζα αλαιπηηθά ηα παξαθάησ βήκαηα φπνπ 

κε έληνλν (bold) θφθθηλν ρξψκα θαίλεηαη ε επηινγή πνπ αθνινπζήζεθε θάζε θνξά 

 

  

http://pisa2012.acer.edu.au/downloadsCBA.php
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BHMA 1 

Μεηαβαίλσ  ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.oecd.org/  

Δίκαη ζην OECD Home θαη επηιέγσ: Topics 

 

 
•OECD Home            About             Countries           Topics            Statistics                

BHMA 2 

Eπηιέγσ : Education 

•OECD Home            About             Countries           Topics            Statistics                

 

OECD Home › Education 

 

 

Find 

      

PISA - Programme for International Student Assessment 

A-Z index of work on education and skills 

Working papers on Education 

 

BHMA 3 

Eπηιέγσ : PISA 

 

Home        About PISA         PISA products       Key findings         Contacts 

 

PISA 

 

BHMA 4 

Eπηιέγσ : Key findings 

Home        About PISA           PISA products       Key findings             Contacts 

PISA › Key findings  

PISA 2012 key findings 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/education/
http://www.oecd.org/pisa/home/
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/
http://www.oecd.org/pisa/contacts/
http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/pisa/home/
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/
http://www.oecd.org/pisa/contacts/
http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/


Αλζεθηηθνί καζεηέο (Resilient Students). 

 42 

PISA 2009 key findings 

PISA 2006 key findings 

PISA 2003 key findings 

PISA 2000 key findings 

 

 

BHMA 5 

Eπηιέγσ : PISA 2012 Key findings 

Home        About PISA           PISA products       Key findings             Contacts 

PISA › Key findings › PISA 2012 Results 

 

Overviews Country-specific overviews  Full reports and data 

 

Full reports and data 

 

Creative Problem Solving: Students‟ skills in tackling real-life problems  (Volume V) 

What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices        (Volume IV) 

Ready to Learn: Students' Engagement, Drive and Self-Beliefs               (Volume III) 

Excellence through Equity: Giving Every Student the Chance to Succeed (Volume II) 

What Students Know and Can Do: Student Performance in Mathematics, Reading and 

Science   (Volume I)       [Revised edition February 2014], French 

Strong Performers and Successful Reformers in Education - Lessons from PISA 2012 for the 

United States 

Re-scaled Economic, Social and Cultural Status (ESCS) indices for trend analyses (zipped csv 

files):  

2009, 2006, 2003 (student, school),2000 

 

 

Full reports and data 

BHMA 1  http://www.oecd.org/ 

BHMA 2 http://www.oecd.org/education/ 

BHMA 3 http://www.oecd.org/pisa/ 

BHMA 4 http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/ 

BHMA 5 http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm 

  

http://www.oecd.org/pisa/home/
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/
http://www.oecd.org/pisa/contacts/
http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-v.htm
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-iv.htm
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-iii.htm
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-ii.htm
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-volume-I-FR.pdf
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-united-states.htm
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-united-states.htm
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/indices_2009.zip
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/indices_2006.zip
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/indices_2003.zip
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/indices_sch_2003.zip
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/indices_2000.zip
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/education/
http://www.oecd.org/pisa/
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm
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2.21. Σα δηαθνξεηηθά είδε εξσηεκαηνινγίσλ 

 

Τπάξρνπλ 5 δηαθνξεηηθνί ηχπνη εξσηεκαηνινγίσλ. 

ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ δφζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν έπξεπε λα 

ζπκπιεξσζεί ζε 30 ιεπηά, θαη ην νπνίν θάιππηε ην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη ην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ.(OECD,2014:26) 

ηνπο γνλείο δφζεθαλ έλα εξσηεκαηνιφγην γηα λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζηε κάζεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

ηνπο καζεηέο δφζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, πξνο ζπκπιήξσζε εληφο 30 ιεπηψλ, 

ην νπνίν πεξηείρε εξσηήκαηα γηα ηνπο ίδηνπο, ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. 

ηνπο καζεηέο, επίζεο, δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε νηθεηφηεηα ηνπο θαη ηε 

ζρέζε ηνπο κε ηελ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ (familiarity with and use of information and 

communication technologies) 

Δπίζεο ζηνπο καζεηέο δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

δηαδξνκή κέρξη ζήκεξα θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ κειινληηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία 

ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://pisa2012.acer.edu.au/downloadsCBA.php 

βξίζθνληαη δηαζέζηκα ηα παξαθάησ είδε εξσηεκαηνινγίσλ: 

 

Questionnaires 

 

Student questionnaire Form A 

Student questionnaire Form B 

Student questionnaire Form C 

Student questionnaire Form UH 

School questionnaire 

Parent questionnaire 

Information Communication Technology (ICT) questionnaire 

Education Career (EC) questionnaire 

  

http://pisa2012.acer.edu.au/downloadsCBA.php
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2.22. Σα 13 δηαθνξεηηθά θπιιάδηα δνθηκαζηώλ (test booklets) 

 

Καηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά θπιιάδηα δνθηκαζηψλ θαη δελ δφζεθε ην ίδην θπιιάδην ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο. πγθεθξηκέλα: «ην PISA 2012, ηνπιάρηζηνλ 13 δηαθνξεηηθά θπιιάδηα κε 

δνθηκαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάζε ρψξα. Με 13 δηαθνξεηηθά θπιιάδηα γηα θάζε 

νκάδα ησλ 35 καζεηψλ, θαη δελ δφζεθε ην ίδην θπιιάδην ζε παξαπάλσ απφ 3 

καζεηέο».  

ε θάζε καζεηή ηνπ δείγκαηνο αλαηέζεθε ηπραία έλα απφ ηα δεθαηξία θπιιάδηα 

πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε θάζε ρψξα, πξάγκα πνπ ζήκαηλε φηη ν θάζε καζεηήο αλέιαβε 

δχν ψξεο δνθηκαζία. Οη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα γηα έλα ζχληνκν δηάιεηκκα 

κεηά απφ κία ψξα, θαηά θαλφλα ρξνληθήο δηάξθεηαο πέληε ιεπηά. 

Δθηφο απφ ηα δεθαηξία δίσξα θπιιάδηα, έλα εηδηθφ θπιιάδην δηάξθεηαο κηαο ψξαο 

πνπ αλαθέξεηαη σο θπιιάδην UH , ήηαλ έηνηκν γηα ρξήζε ζε ζρνιηθή κέξηκλα γηα 

ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. Σν θπιιάδην UH πεξηείρε πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ 

ζεκάησλ απφ φηη ηα θαλνληθά θπιιάδηα (Pisa, 2012:30-31). 

 

2.23. Δλόηεηεο 

 

Σα εξσηεκαηνιφγηα απνηεινχληαη απφ ελφηεηεο. Τπάξρνπλ νη εμήο ελφηεηεο : 

(Section A,  Section B, Section C1, Section C2, Section D, Section E, Section F) . 

Κάζε εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη θάπνηεο απφ ηηο ελφηεηεο θαη θαλέλα φιεο καδί. 

 

2.24. πζηάδεο ζεκάησλ 

 

πλνιηθά έρνπλ θαηαξηηζηεί 13 ζπζηάδεο ζεκάησλ: 

7 ζπζηάδεο Μαζεκαηηθψλ κε ηηο νλνκαζίεο PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6A θαη 

PM7A 

3 ζπζηάδεο Καηαλφεζεο Κεηκέλνπ κε ηηο νλνκαζίεο PR1, PR2 θαη PR3  θαη 

3 ζπζηάδεο Φπζηθέο Δπηζηήκεο κε ηηο νλνκαζίεο PS1, PS2 θαη PS3.  

Κάζε θπιιάδην απνηειείηαη απφ 4 ζπζηάδεο ζεκάησλ (2 ζπζηάδεο Μαζεκαηηθψλ, 1 

ζπζηάδα Καηαλφεζεο Κεηκέλνπ θαη 1 ζπζηάδα Φπζηθέο Δπηζηήκεο). Κάζε ζπζηάδα 

αληηπξνζσπεχεη 30 ιεπηά ρξφλνπ. ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα 13 

δηαθνξεηηθά θπιιάδηα θαη νη 4 δηαθνξεηηθέο ζηνηβάδεο πνπ πεξηιακβάλεη ην θαζέλα 
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Δηθφλα 3: Σα 13 δηαθνξεηηθά θπιιάδηα θαη νη 4 δηαθνξεηηθέο ζπζηάδεο πνπ πεξηιακβάλεη ην θαζέλα 

Πεγή: PISA 2012 Technical report, page 31 
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Δηθόλα 4: Eξσηήζεηο ζηα ηκήκαηα πνπ πεξηζηξέθνληαη 

Πεγή: PISA 2012 Technical report, page 61 
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2.25. Σα ζηνηρεία (items) 

 

Σα ζηνηρεία (items) PISA ηνπνζεηνχληαη ζε κνλάδεο βαζηζκέλεο γχξσ απφ έλα 

θνηλφ εξέζηζκα. Πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη εξεζηζκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απνζπάζκαηα απφ θείκελν, πίλαθεο, γξαθήκαηα θαη 

δηαγξάκκαηα, ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ. Κάζε κνλάδα πεξηέρεη απφ έλα έσο πέληε 

ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ησλ καζεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ. Μηα πιήξεο κνλάδα 

PISA απνηειείηαη απφ θάπνην πιηθφ εξέζηζκα, έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

(εξσηήζεηο) θαη έλαλ νδεγφ γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζε θάζε 

εξψηεζε. Κάζε νδεγφο θσδηθνπνίεζεο πεξηιακβάλεη κηα ιίζηα κε θαηεγνξίεο 

απαληήζεσλ (πιήξεο, κεξηθή θαη φρη πηζησηηθή), ε θαζεκία κε ηνλ δηθφ ηεο θψδηθα 

βαζκνιφγεζεο, πεξηγξαθέο ησλ εηδψλ ησλ απαληήζεσλ πνπ αλαηίζεληαη γηα θάζε 

θσδηθφ θαη δείγκα απαληήζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία απάληεζεο (PISA, 2012:36).(Pisa 

2012 Technical report, page 36). 

ηα καζεκαηηθά, 56 καζεκαηηθέο κνλάδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 110 

γλσζηηθά αληηθείκελα (36 απφ ην PISA 2003 θαη 74 θαηλνχξηα) ρξεηάδνληαλ ρξφλν 

270 πεξίπνπ ιεπηά.. Ζ θαηαλφεζε θεηκέλνπ απνηεινχληαλ απφ 13 κνλάδεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 44 ζηνηρεία (φια απφ ην PISA 2009) αληηπξνζσπεχνληαο 

ρξφλν 90 ιεπηψλ. Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο απνηεινχληαλ απφ 18 κνλάδεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 53 ζηνηρεία (φια απφ ην PISA 2009) αληηπξνζσπεχνληαο 

ρξφλν 90 ιεπηψλ. Ζ πξναηξεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ εγγξακκαηηζκνχ 

απνηεινχληαλ απφ 29 κνλάδεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 40 ζηνηρεία (φια 

πξνζθάησο αλεπηπγκέλα γηα ην PISA 2012) αληηπξνζσπεχνληαο ρξφλν 60 ιεπηά. 

Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ πεξηειάκβαλε δεθαέμη κνλάδεο, κε ζπλνιηθά 42 ζηνηρεία 

αληηπξνζσπεχνληαο ρξφλν 80 ιεπηά. 



Αλζεθηηθνί καζεηέο (Resilient Students). 

 48 

 

Δηθφλα 5: Αξηζκφο ζηνηρείσλ (πεδίν δνθηκήο θαη θχξηα έξεπλα) αλά ηνκέα θαη παξαδνηέα ιεηηνπξγία 

Πεγή: PISA 2012 Technical report, page 45 

Σα δνθηκαζηηθά εξγαιεία ζηάιζεθαλ ζηα Δζληθά Κέληξα PISA ζε ζηάδηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απφ ηα ηέιε Οθησβξίνπ έσο Γεθεκβξίνπ 2010, θαζψο είραλ 

θζάζεη ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή. ηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθε πιηθφ γηα λα βνεζήζεη ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα έθαλε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζε θάζε ρψξα. Σν 

Φεβξνπάξην ηνπ 2011 έγηλαλ δηεζλήο δνθηκαζηηθέο ζπλεδξίεο. Γηαθνξεηηθέο 

απαληήζεηο δελ έπαηξλαλ αλαγθαζηηθά δηαθνξεηηθνχο πφληνπο. Σέινο, δηεμήρζε έλαο 

λένο γχξνο αλαζθφπεζεο θαη επαλεμέηαζεο απφ ηα εζληθά θέληξα γηα ην πψο πήγε ε 

δνθηκή. 

 

2.26. Η δεκηνπξγία ηεο θιίκαθαο γηα ηηο επηδόζεηο ζηα καζεκαηηθά 

 

«Σα Μαζεκαηηθά αμηνινγήζεθαλ αξρηθά σο θχξηνο ηνκέαο ζην PISA ην 2003. 

Δθείλε ηελ επνρή, ε θιίκαθα γηα ηηο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά ηππνπνηήζεθε λα έρεη 

κέζε ηηκή 500 βαζκνχο θαη κηα ηππηθή απφθιηζε 100 βαζκνχο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε 

φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα PISA 2003 έλαο ηππηθφο 

καζεηήο ζεκείσζε ζθνξ 500 πφληνπο ζηα καζεκαηηθά θαη πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ 

καζεηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζεκείσζαλ ζθνξ κεηαμχ 400 θαη 600 κνλάδεο. 

ρεδφλ ην 40% ησλ θνηηεηψλ ζεκείσζε ζθνξ κεηαμχ 450 θαη 550 βαζκψλ. Έηζη κία 

δηαθνξά 100 βαζκψλ ζηελ επίδνζε αληηπξνζσπεχεη κία κεγάιε δηαθνξά ζηελ 

επίδνζε». (OECD 2013:28)  
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2.27. Οη ρώξεο κε ηηο θαιύηεξεο θαη ρεηξόηεξεο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηα 

καζεκαηηθά 

 

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ε νηθνλνκία κε ηε κεγαιχηεξε επίδνζε ζηα καζεκαηηθά 

ζηελ έξεπλα PISA 2012, είλαη ε αγθάε ζηελ Κίλα (613 πφληνη) θαη ε ρψξα κε ηε 

κηθξφηεξε επίδνζε ζηα καζεκαηηθά είλαη ην Πεξνχ (368 πφληνη). Ζ δηαθνξά ζηε 

κέζε επίδνζε ησλ καζεκαηηθψλ κεηαμχ ηεο ρψξαο κε ηελ πςειφηεξεο επίδνζε  θαη 

ηεο ρψξαο κε ηε ρακειφηεξε επίδνζε είλαη 245 βαζκνχο.  

Γηα ηηο ρψξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ ηελ πςειφηεξε επίδνζε ζεκεηψλεη ε Κνξέα (554 

πφληνπο) θαη ηε κηθξφηεξε ε Υηιή (423 πφληνη) κε ηε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά λα 

βξίζθεηαη ζηνπο 131 πφληνπο. Ζ επίδνζε ηεο Διιάδαο είλαη 453 πφληνη. (OECD, 

2012) 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 487-494 πφληνη, ελψ ε 

κέζε δηαθνξά ζηελ επίδνζε ζηα καζεκαηηθά κεηαμχ ησλ άλσ θαη θάησ 

ηεηαξηεκνξίσλ ησλ καζεηψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ είλαη 128 βαζκνχο. Δπίζεο νη 

ρψξεο θαη νη νηθνλνκίεο ρσξίδνληαη ζε 3 επξείεο νκάδεο. Έλα γθξνππ είλαη νη ρψξεο 

κε επίδνζε θνληά ζην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ, ελψ ηα άιια δχν γθξνππ πεξηιακβάλνπλ 

ηηο ρψξεο πνπ είλαη πάλσ θαη θάησ απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ. 

Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο ζηελ απφδνζε ζηα καζεκαηηθά πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ή ηα ζρνιεία 

είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ φ, ηη έλα νιφθιεξν επίπεδν επάξθεηαο. 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαίλεηαη  

α) ε επίδνζε θάζε ρψξαο θαη ε θαηάηαμε ηεο ζε θάζε έλα απφ ηα 3 γθξνππ  

β) ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ζε θάζε επίπεδν ηθαλφηεηαο ζηα καζεκαηηθά 

 



Αλζεθηηθνί καζεηέο (Resilient Students). 

 50 

Πίλαθαο 8: ύγθξηζε ησλ ρσξώλ θαη θαηάηαμε ηνπο ζε 3 γθξνππ δπλακηθόηεηαο 

 

Πεγή: (OECD, 2014:298) 
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Πίλαθαο 9: Πνζνζηό καζεηώλ ζε θάζε επίπεδν ηθαλόηεηαο ζηα καζεκαηηθά 

 

Πεγή: (OECD, 2014:298)  
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2.28. Δπίδνζε ζηα καζεκαηηθά θαη θνηλσληθό-νηθνλνκηθό 

επίπεδν 

 

Σν θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν είλαη έλαο ηζρπξφο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο 

επίδνζεο ζε πνιιέο ρψξεο θαη έρεη ζρέζε κε ηηο κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ επίδνζε πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο ρψξεο ηεο έξεπλαο. (OECD 2013:34) 

 

Πίλαθαο 10: H γξαθηθή παξάζηαζε επίδνζεο θαη θνηλσληθό-νηθνλνκηθνύ επηπέδνπ 

 

Πεγή: (OECD 2013:34) 

Αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ην 14,8% ηεο δηαθνξάο ζηελ επίδνζε (είηε 

πξφθεηηαη γηα ηα καζεκαηηθά, ηελ αλάγλσζε ή ηηο θπζηθέο επηζηήκεο) εμεγείηαη απφ 

ηηο δηαθνξέο ζην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ καζεηή. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ 

πνπ εμεγεί ηελ δηαθνξά ηεο επίδνζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 10 πνπ αθνινπζεί, 

είλαη : ζηελ Κνξέα 10,1%, ζηε αγθάε 15,1% θαη ζηε Υηιή 23,1%.  

Ζ Κνξέα θαη ε Υηιή αλήθνπλ ζηηο 23 Υψξεο κε επίδνζε πάλσ απφ ην κέζν φξν 

ηνπ ΟΟΑ. Παξνιαπηά, ε Κνξέα αλήθεη ζηηο 10 ρψξεο φπνπ ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

επίδνζε θαη ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ καζεηή είλαη κηθξφηεξε απφ ην 

κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ, ελψ ε αγθάε αλήθεη ζηηο 10 ρψξεο φπνπ ε ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ επίδνζε θαη ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ καζεηή είλαη πεξίπνπ φζν θαη 

ν κέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ. Σέινο ππάξρνπλ θαη 3 ρψξεο θαη νηθνλνκίεο πνπ παξφιν φηη 
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έρνπλ επίδνζε πάλσ απφ ην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ φπνπ ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

επίδνζε θαη ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ καζεηή είλαη ηζρπξφηεξε απφ ην 

κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ. 

Ζ δηαθνξά ζηελ επίδνζε ζηα καζεκαηηθά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο πνπ 

ζεσξνχληαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθά πξνλνκηνχρνη θαη ζε απηνχο πνπ ην θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν είλαη θνληά ζην κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ είλαη 39 κνλάδεο (ην 

ηζνδχλακν ζρεδφλ ελφο έηνπο εθπαίδεπζεο)  

Ζ δηαθνξά ζηελ επίδνζε ζηα καζεκαηηθά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο πνπ 

ζεσξνχληαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθά πξνλνκηνχρνη (αλήθνπλ ζην πάλσ ηέηαξην ηνπ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ επίπεδνπ) θαη ζε απηνχο πνπ ζεσξνχληαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά κεηνλεθηνχληεο (αλήθνπλ ζην θάλσ ηέηαξην ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ 

επίπεδνπ) είλαη 90 κνλάδεο (ην ηζνδχλακν πάλσ απφ δχν έηε εθπαίδεπζεο) 
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Πίλαθαο 11: Πνζνζηό ηεο δηαθνξάο ζηελ επίδνζε πνπ νθείιεηαη ζην θνηλσληθό-

νηθνλνκηθό επηπέδν 

 
Πεγή: (OECD, 2013:36) 
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Πίλαθαο 12: H επίδνζε θάζε ρώξαο πξηλ θαη κεηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

θνηλσληθό-νηθνλνκηθνύ επηπέδνπ 

 

Πεγή: (OECD, 2014:45)  



Αλζεθηηθνί καζεηέο (Resilient Students). 

 56 

2.29. PISA θαη ηζόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Σν PISA δελ αληηκεησπίδεη ηελ ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ζαλ ηζφηεηα 

απνηειεζκάησλ θαη δελ ππνζηεξίδεη φηη φινη νη καζεηέο ζα θαηαθέξνπλ ηα ίδηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Γηα ην PISA ηζφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ζεκαίλεη φηη φινη νη 

καζεηέο ζα έρνπλ ίδηεο επθαηξίεο λα επσθειεζνχλ απφ ηελ εθπαίδεπζε αλεμάξηεηα 

απφ παξάγνληεο φπσο ην θνηλσληθφ –νηθνλνκηθφ επίπεδν, ην θχιιν ην νηθνγελεηαθφ 

θαη ην κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν (OECD 2013:27). 

χκθσλα κε ην PISA (2012) ε πςειή επίδνζε θαη ε κεγαιχηεξε ηζφηεηα ζηηο 

επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζεο θαη ζηα απνηειέζκαηα δελ αιιειναπνθιείνληαη θαη ην 

έλα δελ πξέπεη λα ζπζηαζηεί γηα λα επηηεπρζεί ην άιιν. 

 

 

Δηθόλα 6: Μαζεηηθή επίδνζε θαη ηζόηεηα 

Πεγή: (OECD, 2013:27)  
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Σα δεδνκέλα ηεο ζχγθξηζεο 2003-2012 δείρλνπλ φηη, απφ ηηο 39 ρψξεο θαη ηηο 

νηθνλνκίεο πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηηο δχν αμηνινγήζεηο PISA, 13 βειηίσζαλ ηελ 

επίδνζε ζηα καζεκαηηθά ηνπο. Απφ απηέο ηηο ρψξεο 3 (ην Μεμηθφ, ε Σνπξθία θαη ε 

Γεξκαλία) βειηίσζαλ επίζεο ηα επίπεδα ηεο ηζφηεηαο ηνπο ελψ δέθα επηπιένλ ρψξεο 

βειηίσζαλ ηελ επίδνζε ηνπο δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα επίπεδα ηεο ηζφηεηαο 

ζηαζεξά. 

ε 20 απφ ηηο 23 ρψξεο θαη νηθνλνκίεο πνπ πέηπραλ ζθoξ πάλσ απφ ην κέζν φξν 

ηνπ ΟΟΑ ζηα καζεκαηηθά ζην PISA 2012, ε ηζρχο ηεο ζρέζεο κεηαμχ καζεηηθήο 

επίδνζεο θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο είλαη ίζε ή κηθξφηεξε απφ ην κέζν 

φξν ηνπ ΟΟΑ.  

Ζ Απζηξαιία, ν Καλαδάο, ε Δζζνλία, ε Φηλιαλδία, το Υνλγθ-Κνλγθ, ε Κίλα, ε 

Ηαπσλία, ε Κνξέα, ην Ληρηελζηάηλ, ην Μαθάν-Κίλα θαη ε Οιιαλδία πέηπραλ πςειέο 

καζεκαηηθέο επηδφζεηο ελψ ε ζρέζε κεηαμχ ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο είλαη αζζελέζηεξε απφ φ,ηη θαηά κέζν φξν. 

Ζ Απζηξία, ε Γαλία, ε Γεξκαλία, ε Ηξιαλδία, ε Πνισλία, ε ινβελία, ε αγθάε 

ηεο Κίλαο, ε ηγθαπνχξε, ε Διβεηία θαη ην Βηεηλάκ πέηπραλ πςειέο επηδφζεηο ζηα 

καζεκαηηθά, ρσξίο ηελ εηζαγσγή κεγαιχηεξσλ αληζνηήησλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα. (OECD 2013:27-28) 
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Πίλαθαο 13 (1/2): Ιζόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη αιιαγέο από ην 2003 

 

Πεγή: (OECD, 2014:15) 
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Πίλαθαο 12 (2/2): Ιζόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη αιιαγέο από ην 2003 

 

Πεγή: (OECD, 2014:16) 
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2.30. PISA 2012 θαη κεηαλαζηεπηηθό ππόβαζξν 

 

Αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ην 11% έρεη έλα κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν θαη νη 

κε κεηαλάζηεο καζεηέο ζθφξαξαλ 34 πφληνπο πςειφηεξα, θαηά κέζν φξν, απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. Ζ δηαθνξά απηή κεηψλεηαη ζηνπο 

21 πφληνπο αλ ιεθζεί ππφςε ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν (OECD, 2015:73) 

Σν 2003 ην πνζνζηφ ηνλ κεηαλαζηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ ήηαλ 9%, ειαθξψο κηθξφηεξν απφ ην 11% ηνπ 2012. Σφηε ε δηαθνξά ζηε 

βαζκνινγία ήηαλ 47 πφληνπο θαη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ 

επίπεδνπ ε δηαθνξά πεξηνξηδφηαλ ζηνπο 33 πφληνπο. Παξαηεξείηαη ινηπφλ κία κείσζε 

ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηνπο κε κεηαλάζηεο θαη κεηαλάζηεο καζεηέο γχξσ ζηνπο 10 

πφληνπο. 

Γηα ην PISA 2012 ην πνζνζηφ κεηαλαζηψλ ζηε αγθάε, ηε Υηιή θαη ην Πεξνχ 

είλαη 1%, ελψ ζηελ Διιάδα θαη ν Μέζνο φξνο ηνπ ΟΟΑ είλαη 11%. Οη ρψξεο κε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά κεηαλαζηψλ θαηά κεηνχκελε ζεηξά είλαη ην Μαθάν ηεο Κίλαο 

ηα Δλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ην Καηάξ κε πνζνζηά 65%, 55% θαη 52% 

αληίζηνηρα ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

ηε αγθάε ππήξρε ηεξάζηηα δηαθνξά κεγαιχηεξε απφ 120 πφληνπο (κεηαμχ 120 

θαη 130 πφλησλ) , αλάκεζα ζηνπο κε κεηαλάζηεο θαη ζηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο (ε 

κεγαιχηεξε απφ φιεο ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ). ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην Πεξνχ 

κε ηε δηαθνξά λα βξίζθεηαη γχξσ ζηνπο 90 πφληνπο ηελ Διιάδα ε δηαθνξά ήηαλ 

γχξσ ζηνπο 50 βαζκνχο, ελψ ζηε Υηιή ε δηαθνξά ήηαλ νξηαθά πάλσ απφ ην κεδέλ. 

Βέβαηα ππήξρε θαη κία νκάδα ρσξψλ πεξί ηηο δέθα φπνπ ε δηαθνξά ζηε βαζκνινγία 

ήηαλ κεγαιχηεξε ππέξ ησλ κεηαλαζηψλ. Οη 3 ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε δηαθνξά ππέξ 

ησλ κεηαλαζηψλ είλαη θαηά κεηνχκελε ζεηξά ην Μαθάν ηεο Κίλαο, ηα Δλσκέλα 

Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ε Απζηξαιία κε ηελ δηαθνξά ζηε βαζκνινγία λα θπκαίλεηαη 

γχξσ ζηνπο 90, 65 θαη 29 πφληνπο αληίζηνηρα.  
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Πίλαθαο 14: Γηαθνξά ζηελ καζεκαηηθή επίδνζε αλάκεζα ζηνπο κεηαλάζηεο θαη 

ηνπο κε κεηαλάζηεο καζεηέο 

 

Πεγή: (OECD, PISA 2012:73)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

3.1.Αλζεθηηθόηεηα-Διαζηηθόηεηα (Resilience) 

 

Ζ ιέμε Διαζηηθφηεηα ζηηο κέξεο καο αθνχγεηαη φιν θαη πην ζπρλά. ηελ αγγιηθή 

γιψζζα νλνκάδεηαη Resilience θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ ιαηηληθή ιέμε resiliō (re + 

salire, απαξέκθαην resilire) ε νπνία ζεκαίλεη „λα αλαπεδήζεη πίζσ‟, „λα αλαθξνχζεη 

(en.wiktionary, 2015). 

Ζ αλζεθηηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα ειαηή (εχπιαζηε, ζθπξειαηήζηκε): 

εθιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο (απηφο ίζσο λα 

είλαη έλαο επηπιένλ ιφγνο ππέξ ηεο δεκνθηιίαο ηεο) (Christopherson et al., 2010, 

Martin, 2011). 

Ζ αλζεθηηθφηεηα είλαη κία δχζθνιε θαηαζθεπή γηα λα θαζνξηζηεί, ιφγσ ηεο 

αζάθεηαο πνπ πεξηβάιιεη ηελ ηππνπνίεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο θαη ηεο πνιππινθφηεηα 

ησλ πνιιαπιψλ θαηαζθεπαζκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ζην 

ζχλνιφ ηεο (Shaikh & Kauppi, 2010, Karen, 2010). Γηα παξάδεηγκα, έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο, ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηελ ηθαλφηεηα, ηα νπνία είλαη ζρεηηθά αιιά επδηάθξηηα 

θαηαζθεπάζκαηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο (Fergus & Zimmerman, 2005, Karen, 2010).  

Ζ έλλνηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο (resilience) πξνέξρεηαη απφ ηηο επηζηήκεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη πεξηγξάθεη ηε (βηνινγηθή) ηθαλφηεηα 

ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο επδνθίκεζεο ελφο (νηθν)ζπζηήκαηνο ή ελφο νξγαληζκνχ 

ππφ αληίμνεο (πεξηβαιινληηθέο) ζπλζήθεο, έπεηηα απφ κία δηαηαξαρή 

(disturbance/shock).  

Γηα κηα επηζθφπεζε ηεο ρξήζεο ηεο έλλνηαο ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηα δηάθνξα 

επηζηεκνληθά πεδία κπνξεί θάπνηνο λα αλαηξέμεη ζηνπο van Breda (2001), Janssen 

(2007) θαη Swanstrom (2008). Δλδεηθηηθνί νξηζκνί ηεο έλλνηαο ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζε 

δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία αθνινπζνχλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  
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Πίλαθαο 15: Οξηζκόο ηεο αλζεθηηθόηεηαο αλά επηζηεκνληθό πεδίν 

Δπηζηεκνληθό Πεδίν  Οξηζκόο  

Φπρνινγία  ε επηηπρήο πξνζαξκνγή ελφο αλζξψπνπ έπεηηα απφ ηελ έθζεζή 

ηνπ ζε κηα δηαηαξαρή  

Κνηλσληνινγία  ε δπλαηφηεηα κηαο θνηλσλίαο λα αληέμεη ή λα πξνζαξκνζηεί 

ζηηο επηπηψζεηο κηαο δηαηαξαρήο ψζηε λα δηαηεξήζεη έλα 

απνδεθηφ πξφηππν δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο  

Οηθνινγία  ε δπλαηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (ελφο 

νηθνζπζηήκαηνο) λα απνξξνθήζεη ηηο επηπηψζεηο κηαο 

δηαηαξαρήο πξνθεηκέλνπ λα κε κεηαβιεζεί ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

πιεζπζκφ  

Οηθνλνκία  ε ηθαλφηεηα κηαο νηθνλνκίαο λα επαλαθέξεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο, 

ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη ην δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ ηεο ζε επίπεδα παξφκνηα κε απηά πνπ ππήξραλ πξηλ 

απφ κηα δηαηαξαρή.  

Πεγή :Καιιηψξαο, 2011 

 

3.2. Φπρηθή αλζεθηηθόηεηα 

 

Ο φξνο αλζεθηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γηα λα πεξηγξάςεη 

θνηλσληθά, ηερληθά ή νηθνλνκηθά θαηλφκελα αλ θαη ζηελ αξρή πξνεξρφηαλ απφ ην 

ρψξν ηεο πγείαο θαη ηεο ςπρνινγίαο. 

Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα έρεη απνηειέζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην επίθεληξν 

πνιιψλ εξεπλψλ. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄70, νη αλαπηπμηαθνί ςπρνιφγνη άξρηζαλ 

λα παξαηεξνχλ ην γεγνλφο φηη ππήξραλ παηδηά ηα νπνία ελψ βξίζθνληαλ ζε νκάδα 

«πςεινχ θηλδχλνπ» γηα εθδήισζε πξνβιεκάησλ, σζηφζν θαίλνληαλ λα 

επηηπγράλνπλ ζηε δσή ηνπο. Οη εηδηθνί ππνζηήξημαλ φηη ε κειέηε θαη ε θαηαλφεζε 

απηνχ ηνπ γεγνλφηνο ζα πξνήγαγε ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη παξεκβάζεσλ κε 

ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ
 

(Masten&Reed, 2002). 

«Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία ε νπνία ελέρεη 

ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ζην πιαίζην ζεκαληηθψλ αληημννηήησλ.» (Luthar et al, 

2000:543–562). 
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3.3. Μαζεηέο «ζε θίλδπλν»  (At- risk students) 

 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ καζεηψλ δηαξθψο 

απμάλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί πνιιέο κειέηεο φπσο: Anthony 

& Cohler, 1987, Beardslee & Poderefsky, 1988, Dugan & Coles, 1989, Garmezy, 

1993, Lewis & Looney, 1983, Obsorn, 1990, Rak & Patterson, 1996, Werner&Smith, 

1992, Wollin &Wollin, 1993. Ζ κεγαιχηεξε εζηίαζε ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ 

αλζεθηηθφηεηα είλαη γηα ηνπο καζεηέο ζε θίλδπλν (αt- risk students). (Parr, 

Montgomerry & DeBell, 1998). 

Πνιινί αθαδεκατθνί ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε επίθηεησλ θηλδχλσλ γηα ηα παηδηά 

νη νπνίνη απνξξένπλ απφ δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο θαζψο θαη ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο απηψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ έθζεζε ζε ηξεηο ή πεξηζζφηεξνπο 

απφ απηνχο ηνπο “παξάγνληεο ξίζθνπ” (Werner, 2006). Οη παξάγνληεο απηνί, θαζψο 

θαη ηα πηζαλά απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ παηδηνχ έρνπλ απνδνζεί απφ 

ηνπο Doll θαη Lyon (1988) σο εμήο: 

Φηψρεηα, κε απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

Υακειή Δθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ, κε ζπλέπεηα ηελ ρακειφηεξε κεηξήζηκε επθπΐα 

Καθέο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο, πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα απμεκέλα πξνβιήκαηα 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αθαδεκατθή δσή 

Αλεπαξθήο παηδεία απφ ηνπο γνλείο, ην νπνίν απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα ηε 

δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ηφζν ζσκαηηθήο φζν θαη ςπρηθήο θχζεσο 

Λάζνο αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ κε θαθφ ρεηξηζκφ θαη θέξζηκν πξνο απηά, ην 

νπνίν απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα γίλνπλ γνλείο απφ ηελ εθεβηθή ειηθία γηα λα 

“μεθχγνπλ” 

Υακειά επίπεδα ζσκαηηθήο πγείαο ηνπ γνλέα ή ηνπ παηδηνχ 

Πεξηνξηζκέλε λνεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ γνλέα ή πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα αλεξγίαο, θαη 

Μεγάιν κέγεζνο νηθνγέλεηαο ζε πιήζνο, πνπ κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα επαξθή 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ. 

Πεξηιεπηηθά νη παξάγνληεο ξίζθνπ ζχκθσλα κε ηνπο Doll θαη Lyon θαίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 15 πνπ αθνινπζεί 
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Πίλαθαο 16: ύλνςε ησλ παξαγόλησλ ξίζθνπ ζύκθσλα κε ηνπο Doll θαη Lyon 

 

Πεγή: (Doll, 2013) 

Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηελ Koball θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2011), ην λα 

κεγαιψλεη έλα παηδί ζηελ θηψρεηα είλαη ηαπηηζκέλν κε πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, 

νηθνλνκηθήο θχζεσο αιιά θαη θνηλσληθήο, θαζψο έρεη αξλεηηθή επηξξνή ζηελ 

κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή θαη ηελ απηνλνκία. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο ζηε δσή ηνπ 

παηδηνχ θαηά ηελ νπνία βηψλεη ηε θηψρεηα, ε βαξχηεηα απηήο θαζψο θαη ε δηάξθεηά 

ηεο απνηεινχλ φια ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζαλνηήησλ 

εκθάληζεο παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Παξάιιεια, νη Koball θαη ζπλεξγάηεο (ibid.) ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλαηξνθή εληφο 

ελφο ζηαζεξνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ απνηειείηαη απφ δπν γνλείο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία ηνπ αηφκνπ, ηελ αθαδεκατθή θαη εθπαηδεπηηθή επηηπρία, 

θαζψο θαη κε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπσο ε αιιειεπίδξαζε κε ζπλνκήιηθνπο. Έηζη, 

νη αιιαγέο ζηελ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο έλα δηαδχγην ή έλαο επφκελνο γάκνο, 

ζρεηίδνληαη άκεζα θαη αξλεηηθά κε ηελ επηηπρία ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα. 

Παξάιιεια, παηδηά ηα νπνία έρνπλ βηψζεη θαηαζηάζεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, 

παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ή θαηάρξεζεο νπζηψλ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν 

θίλδπλν καθξνρξφλησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, φπσο ν αιθννιηζκφο, ε 

παξαβαηηθφηεηα, ή ε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ.  

Χο επί ην πιείζησλ, ππνζηεξίδεηαη φηη εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηφζν ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ε θνηλφηεηα. πγθεθξηκέλα, ηα ζρνιεία κπνξνχλ πνιιέο 

θνξέο λα ζέζνπλ ηνπο καζεηέο “ζε θίλδπλν” αλ δελ κπνξνχλ λα ηνπο δψζνπλ ηηο 

θαηάιιειεο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο θαη αλ απνηπγράλνπλ λα ηνπο πξνεηνηκάζνπλ. 
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Γηα παξάδεηγκα, ε ζρνιηθή βία είηε ζηελ ιεθηηθή ή ζηελ ζσκαηηθή ηεο έθθαλζε 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ 

ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πξηλ ηελ απνθνίηεζή ηνπο.  

Παξάιιεια, ηα ζρνιεία πνπ δηαζέηνπλ ιηγφηεξνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη 

έρνπλ αλεπαξθή αλαινγία καζεηψλ-δαζθάισλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα γεληθά 

ρακειφηεξε ζρνιηθή απφδνζε ηφζν απφ πιεπξάο καζεηψλ, φζν θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Σα ζρνιεία απηά ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε γεηηνληέο νη νπνίεο είλαη θησρέο, έρνπλ 

απμεκέλε εγθιεκαηηθφηεηα, θαη δελ δηαζέηνπλ σο θνηλφηεηεο ηνπο θαηάιιεινπο 

πφξνπο έηζη ψζηε λα παξέρνπλ επαξθή βνήζεηα ζηα παηδηά γηα λα βγνπλ απφ απηφλ 

ηνλ αθαδεκατθφ θαη θνηλσληθφ θίλδπλν.  

Δπηπξνζζέησο, νη Koball θαη ζπλεξγάηεο (ibid.), έρνληαο ηελ Ακεξηθαληθή 

πξαγκαηηθφηεηα σο άμνλα, αλαθέξνληαη ζε κεηνλφηεηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Αθξνακεξηθαλή θαη Λαηίλα λενιαία, θαη ππνζηεξίδνπλ φηη νη κεηνλφηεηεο έρνπλ 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο αθαδεκατθήο επηηπρίαο, θαζψο αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα 

θαη κεγαιχηεξα εκπφδηα ζε ζρέζε κε ηνπο ιεπθνχο ζπκκαζεηέο θαη ζπλνκήιηθνχο 

ηνπο.  

Απηφ ππνζηεξίδεηαη ιφγσ ηνπ φηη ηα άηνκα απηά είλαη πην πηζαλφ λα δνπλ ζε 

πεξηβάιινληα πςειψλ επηπέδσλ θηψρεηαο, θαζψο θαη ιφγσ ησλ θπιεηηθψλ 

δηαθξίζεσλ πνπ βηψλνπλ, πνπ ζπρλά έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρνιηθή βία θαη ηα 

πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ζηνπο λένπο. Δπίζεο, αλαθέξνπλ φηη νη λένη κεηαλάζηεο 

βηψλνπλ πξνβιήκαηα ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ θνπιηνχξα, θαζψο επίζεο 

αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο αιιά θαη δηθαζηηθά δεηήκαηα. 

Δπηπξνζζέησο, ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

κπνξεί λα απνβνχλ ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αλάπηπμεο. Σέηνηνπ είδνπο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο κπνξνχλ λα σζήζνπλ ην άηνκν 

ζηελ απνμέλσζε, θαζψο ζπρλά κπνξεί λα βιέπεη ηνλ θφζκν σο έλα ηξνκαθηηθφ θαη 

απεηιεηηθφ κέξνο. Χο καζεηέο, ηα παηδηά πνπ έρνπλ βηψζεη ηέηνηνπ είδνπο 

θαηαζηάζεηο ηείλνπλ λα κελ εκπηζηεχνληαη ηνπο γχξσ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φρη κφλν ησλ ζπλνκήιηθψλ ηνπο, αιιά θαη ησλ ελήιηθσλ δάζθαισλ ηνπο (Write, 

2013). 

Οη καζεηέο πνπ πιεξνχλ ηξία ή θαη πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα 

παξαπάλσ, νλνκάδνληαη “καζεηέο ζε θίλδπλν” (At- risk students), έλαο φξνο θαηά ηνλ 

νπνίνλ ηα παηδηά απηά ρξεηάδνληαη είηε πξνζσξηλή είηε ζπλερή ππνζηήξημε γηα λα 

πεηχρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα (Richardson, 2008). πλεπψο νη “καζεηέο ζε 

θίλδπλν” κεγαιψλνληαο θαη κπαίλνληαο ζηελ εθεβεία, γίλνληαη “λενιαία ζε θίλδπλν” 



Αλζεθηηθνί καζεηέο (Resilient Students). 

 67 

(at- risk youth), θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη νη ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα κεηαβνχλ 

επηηπρψο ζηελ ελήιηθε δσή θαη λα πεηχρνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο απηνλνκία (Koball 

et al, 2011).  

Δλ νιίγνηο, θαη αλεπηζήκσο, σο “ζε θίλδπλν” νξίδνληαη νη καζεηέο απφ ηνπο 

νπνίνπο αλακέλεηαη αθαδεκατθή απνηπρία. Οη καζεηέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζε 

θίλδπλν αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πνπ νη ζπκκαζεηέο ηνπο δελ ρξεηάδεηαη λα 

αληηκεησπίζνπλ. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειφηεξεο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηάμεηο θαη πεξηβάιινληα, καζεηέο νη νπνίνη ζεσξνχληαη 

“ζε θίλδπλν”, θαη εηδηθά ηα αγφξηα, δείρλνπλ λα βηψλνπλ αηζζήκαηα 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απνμέλσζεο ζην ζρνιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Smerdon, 2002). 

Παξφια απηά, ην πην ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεηαη ηφζν απφ ηε 

βηβιηνγξαθία φζν θαη απφ εκπεηξηθή παξαηήξεζε, φκσο, είλαη νη αξλεηηθέο 

απφξξνηεο ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ δελ είλαη εκθαλείο ζε φια ηα παηδηά ηα νπνία 

εκθαλίδνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ηξεηο απφ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ ή θαη παξαπάλσ. 

Ο Ladson- Billings (2006) ππνζηεξίδεη πσο φζν λσξίηεξα παξαηεξεζνχλ θαη βξεζνχλ 

νη καζεηέο νη νπνίνη είλαη “ζε θίλδπλν”, ηφζν πην πηζαλφ είλαη λα επηηχρνπλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ρακειήο εθπαηδεπηηθήο θαη 

αθαδεκατθήο επηηπρίαο.  

 

3.4. Αλζεθηηθνί καζεηέο (resilient students) ζύκθσλα κε ηνλ ηερληθό νξηζκό 

ηνπ PISA 

 

Ο ηερληθφο νξηζκφο ηνπ ΟΟΑ νξίδεη σο αλζεθηηθνχο καζεηέο απηνχο πνπ 

αλήθνπλ ζην θαηψηαην ηεηαξηεκφξην ηνπ εζληθνχ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ δείθηε, 

αιιά έρνπλ επηδφζεηο ζην αλψηαην ηεηαξηεκφξην κεηαμχ φισλ ησλ ρσξψλ, αθνχ 

ππνινγηζηεί ε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηεο ρψξαο ηνπο. 

The percentage of students in the bottom quarter of socio-economic status in their 

country who score in the top 25 per cent on numeracy across all countries, after 

controlling for their country‟s socio-economic status. 

ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ην 6,4% ηνπ ζπλφινπ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (ζρεδφλ 

έλα εθαηνκκχξην καζεηέο) είλαη «αλζεθηηθνί», πνπ ζεκαίλεη φηη λίθεζαλ ηηο ελαληίνλ 

ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθέο πηζαλφηεηεο θαη ππεξέβεζαλ ηηο πξνζδνθίεο, φηαλ 

ζπγθξίζεθαλ κε καζεηέο απφ άιιεο ρψξεο.  
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Πίλαθαο 17: Πνζνζηό αλζεθηηθώλ καζεηώλ 

 

Πεγή: OECD, 2013:41  
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ηε Κνξέα, ζηε αγθάε-Κίλα, ζην Υνλγθ-Κνλγθ-Κίλα, ζην Μαθάν-Κίλα, ζηε 

ηγθαπνχξε θαη ζην Βηεηλάκ νη κηζνί ή θαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο πνπ 

αλήθνπλ ζην θάησ ηεηαξηεκφξην ή ην 12,5% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ 

έρνπλ επίδνζε κεηαμχ ηνπ θνξπθαίνπ 25% αλάκεζα ζε φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο 

ρψξεο, αθνχ ιάβνπκε ππφςε ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. (OECD 

2013:34) 

 

Πίλαθαο 18: Γηαθνξά ζηα πνζνζηό αλζεθηηθώλ καζεηώλ κεηαμύ 2003 θαη 2012 

 

Πεγή:OECD, 2013:59 

 

 

Μεηαμχ 2003 θαη 2012, ην κεξίδην ησλ αλζεθηηθψλ θνηηεηψλ απμήζεθε ζηε 

Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία, ην Μεμηθφ, ηελ Πνισλία, ηελ Σπλεζία θαη ηελ Σνπξθία. 

(OECD 2013:40) 
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3.5. Υαξαθηεξηζηηθά Αλζεθηηθώλ καζεηώλ 

 

Ση είλαη απηφ πνπ θάλεη έλαλ καζεηή “αλζεθηηθφ” φκσο; χκθσλα κε ηνπο Doll, 

Zucker θαη Brehm (2004), απφ έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ηα παηδηά απηά αλαθνξηθά κε 

ηελ αθαδεκατθή ηνπο δσή δηαζέηνπλ έμη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία είλαη ηα 

εμήο: 

Έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο ηθαλνχο θαη επαξθείο 

καζεηέο. 

Βάδνπλ ζηφρνπο θαη δνπιεχνπλ βάζεη ηεο απηφ- κάζεζεο. 

πκπεξηθέξνληαη θαηά ηνλ ζσζηφ ηξφπν θαη δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνζαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, κε ηελ ειάρηζηε εκπινθή απφ ελήιηθεο. 

Έρνπλ ζρεκαηίζεη ζρέζεηο κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο νη νπνίεο είλαη απζεληηθέο θαη 

βαζίδνληαη ζηελ εκπηζηνζχλε θαη ην ελδηαθέξνλ. 

Έρνπλ ζρεκαηίζεη θηιίεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Βξίζθνληαη ζε νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα ηα νπνία έρνπλ γλψζε γηα ηε κάζεζε 

πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηελ ελδπλακψζνπλ. 

Δπίζεο, ν Goleman δηαηείλεηαη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία εμεγνχλ θαιχηεξα 

πνηνη είλαη νη καζεηέο εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα αληέμνπλ ηηο αληημνφηεηεο θαη νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα θηάζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο πεξηιακβάλνπλ: ηε δπλαηφηεηα ηεο 

απηφ-θηλεηνπνίεζεο, ηελ δπλαηφηεηα λα αληηζηαζεί θάπνηνο ζηελ παξαίηεζε φηαλ 

βηψλεη ζπλαηζζήκαηα απνγνήηεπζεο, ηνλ έιεγρν ησλ παξνξκήζεσλ, ηε δπλαηφηεηα 

θαζπζηέξεζεο ηνπ αηζζήκαηνο ηεο ηθαλνπνίεζεο έσο φηνπ επηηεπρζεί ν ζηφρνο, ηε 

δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ δηαζέζεσλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζπκπάζρεη κε ηνπο άιινπο, θαζψο θαη κηα ειπηδνθφξα 

πξννπηηθή θαη άπνςε γηα ηε δσή. 

Παξάιιεια, νη Wolin θαη Wolin (1993) παξαζέηνπλ επηά ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζεθηηθφηεηα: ηελ δηνξαηηθφηεηα, ηελ αλεμαξηεζία, ηηο 

ζρέζεηο, ηηο πξσηνβνπιίεο, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ην ρηνχκνξ θαη ηελ εζηθή. Δλψ νη 

Warschaw θαη Barlow (1995) αλαθέξνπλ ηα εμήο: δέζκεπζε γηα ηε δσή, 

απηνπεπνίζεζε, πξνζαξκνζηηθφηεηα, επηλνεηηθφηεηα, ζέιεζε γηα ξίζθα, απνδνρή ηεο 

πξνζσπηθήο επζχλεο, πξννπηηθή, αλνηρηφηεηα ζε λέεο ηδέεο, πξνζπκία γηα 

δπλακηθφηεηα, θαη πξνζνρή. 
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3.6. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηα ησλ καζεηώλ 

 

Έξεπλεο ζηνλ ρψξν ηεο ζρνιηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο έρνπλ δείμεη φηη ε 

ηθαλφηεηα λα επηηπγράλεη θαλείο αθαδεκατθά εμαξηάηαη απφ έλα πιέγκα 

αιιειεπηδξάζεσλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη επνκέλσο μεπεξλά ηελ 

απιή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθφκελεο χιεο (Atkinson, McCleod, Jeffes, 

Morris & Marshall, Sharples, Slavin, Chambers & Sharp, 2010). Βηνινγηθνί, 

ςπρνινγηθνί θαη θνηλσληθνί-πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ινηπφλ επηδξνχλ ζηελ 

ζρνιηθή απφδνζε ησλ παηδηψλ (Παληειηάδνπ, 2000), άιινη απφ απηνχο αζθψληαο 

ζεηηθή επίδξαζε θαη άιινη αξλεηηθή. 

Έρνπλ ππάξμεη πνιιέο έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ σο βαζηθφ ηνπο άμνλα ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ επηξξνή ηφζν ζηελ δηδαζθαιία φζν θαη ζηελ 

εθκάζεζε εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζηνπο καζεηέο ζε αθαδεκατθφ θίλδπλν, 

κε βαζηθφ άμνλα ελδηαθέξνληνο ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ (π.ρ. Stockard & 

Mayberry, 1992). Δληφο απηήο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηφζν παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην 

ζρνιηθφ πιαίζην, φπσο ην δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ, φπσο νη αθαδεκατθέο θαη νη πξνζσπηθέο 

ηθαλφηεηεο, έρνπλ παξαηεξεζεί λα επεξεάδνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζε 

αθαδεκατθφ θίλδπλν (Wang & Gordon, 1994).  

Βάζεη ηνπ PISA (2011), φια απηά ηα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ηα ζρνιεία 

κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν λα δηαδξακαηίζνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη αλζεθηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ. Σν PISA (2011) πξνηείλεη φηη 

ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζα κπνξνχζε λα αξρίζεη κε ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ 

επθαηξηψλ γηα ηνπο κεηνλεθηνχληεο καζεηέο λα κάζνπλ εληφο ηεο ζρνιηθήο ηάμεσο, κε 

ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη πξαθηηθψλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ πιαηζίσλ, θαζψο 

θαη κε ηε ρξήζε κεζφδσλ δηδαζθαιίαο νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηε κάζεζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

αθαδεκατθφ θίλδπλν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, πξνγξάκκαηα θαζνδήγεζεο έρνπλ 

παξαηεξεζεί λα είλαη ηδηαίηεξα επσθειή γηα ηνπο καζεηέο απηνχο θαη ηε βειηίσζε 

ησλ απνδφζεψλ ηνπο ζην ζρνιείν.  

Σν PISA (ibid.), παξάιιεια, ππνζηεξίδεη πσο ε εζηίαζε ζε απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο κε πξνλνκηνχρνπο καζεηέο είλαη ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο, 

ιφγσ ηνπ φηη νη καζεηέο απηνί είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ιάβνπλ ηε ζηήξημε απηή απφ 

θάπνηνλ άιινλ θνξέα.  
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Ζ Doll (2013) ηνλίδεη ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ππνζηεξίδεη πσο νη ζρνιηθέο 

βηβιηνζήθεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ λα αλαπηχμνπλ 

κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα καζαίλνπλ, κέζα απφ θαιά 

ζρεδηαζκέλα καζήκαηα ηα νπνία λα απνηεινχληαη απφ πιηθφ ην νπνίν είλαη 

θαηάιιειν γηα ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ καζεηή, παξέρνληαο, παξάιιεια, έγθαηξε 

θαη επνηθνδνκεηηθή αλαηξνθνδφηεζε έηζη ψζηε λα θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο γηα 

ηελ αθαδεκατθή επηηπρία κέζα απφ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Παξάιιεια, νη McCann θαη Pearlman (1990), πξνζδηνξίδνληαο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο, απνηππψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ 

ζηνπο αλζξψπνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηνπο καζεηέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλνρήο ζε ηζρπξέο επηδξάζεηο, 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εξεκήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηελ ξχζκηζε ηπρφλ 

αηζζεκάησλ απέρζεηαο πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ, θαη πξνζσπηθνχο πφξνπο φπσο ηελ 

επθπΐα, ηε δχλακε ηεο ζέιεζεο, ηελ ηθαλφηεηα γηα ελδνζθφπεζε, ηελ πξσηνβνπιία, 

ηελ επηζπκία γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ ίδηνπ αηφκνπ, ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέςεη ηηο ζπλέπεηεο, ηελ 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη ψξηκεο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, ηελ ηθαλφηεηα λα 

θαζηεξψζεη φξηα, θαη ηελ ηθαλφηεηα λα παίξλεη απην- πξνζηαηεπηηθέο απνθάζεηο. 

χκθσλα κε ηνλ Masten, (2000), ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά/παξάκεηξνη 

ζεσξνχληαη φηη αιιειεπηδξνχλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο: 

Δγγελέο ςπρηθφ δπλακηθφ /δεμηφηεηεο/ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ  

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο  

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλφηεηαο (Κνπξθνχηαο & Caldin, 2011 ) 

«Αλαθεξφκελνη ζε βαζηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία αθνξνχλ εθήβνπο, 

ζηνπο νπνίνπο δηαπηζηψζεθε πςειή ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη πςειέο ηθαλφηεηεο 

πξνζαξκνγήο (πςειέο ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο), ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ βξέζεθαλ 

είλαη ηα αθφινπζα (Benard, 2004, Sameroff et al., 2003, Werner, 2000) : 

Έρνπλ πεξηζζφηεξα δηαζέζηκα ςπρηθά θαη θνηλσληθά απνζέκαηα/πφξνπο ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο αδχλαηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (πεξηζζφηεξεο ςπρνθνηλσληθέο /δηαπξνζσπηθέο 

δεμηφηεηεο).  

Έρνπλ πεξηζζφηεξν ππνζηεξηθηηθνχο γνλείο/ απνηειεζκαηηθνχο ελήιηθνπο ζηε δσή 

ηνπο  

Γηαζέηνπλ θαλνληθή ή θαιή γλσζηηθή αλάπηπμε  

Έρνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε (Masten & Powel, 2003» (Κνπξθνχηαο & Caldin, 2011 ).  
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3.7.ρνιηθή επίδνζε θαη θύιν ( Γεληθή ζεώξεζε) 

  

ηηο ζχγρξνλεο Γπηηθέο θνηλσλίεο ε ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ είλαη λνκνζεηηθά 

θαηνρπξσκέλε. Ζ ηζφηεηα πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη θαη απηή 

θαηνρπξσκέλε, αλ θαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο αλάκεζα ζηα δχν θχια εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ. 

Μεξηθέο δεθαεηίεο πξηλ, φκσο, ηα ζηεξεφηππα ήηαλ ηφζν ηζρπξά, πνπ ηα θνξίηζηα 

ππεξαληηπξνζσπεχνληαλ ζε καζήκαηα Γαιιηθήο γιψζζαο θαη Φπρνινγίαο, ελψ 

απφθεπγαλ ηα Μαζεκαηηθά, ηε Φπζηθή, θαη ηνπο Τπνινγηζηέο. Ζ παξαηήξεζε απηή 

έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνλ Winchell, (1995), ζε ζεκείν πνπ νξηζκέλνη λα θάλνπλ ιφγν 

γηα «ςεθηαθφ ράζκα ησλ θχισλ» (digital gender gap) (Cone, 2001). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ηα θνξίηζηα έρνπλ γεληθά θαιχηεξεο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο απφ ηα αγφξηα, ελψ γηα αξθεηνχο απφ απηνχο/έο, ηα αγφξηα ηα θαηαθέξλνπλ 

θαιχηεξα ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο (Γειεγηάλλε θ.ά., 2000, Φξφζε, 2000β, Plucker, 

1996, ηαπξίδνπ θ.ά, 1999, Tiedemann, 2000, Wigfield et al., 1997) 

ηελ πην ζχγρξνλε εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία απηή ε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

έρεη κεηαβιεζεί. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ,ινηπφλ, ζθηαγξαθείηαη κηα 

δηαθνξεηηθή εηθφλα, ηδηαίηεξα ζηελ αγγινζαμνληθή βηβιηνγξαθία, κε ηε δηαπίζησζε κηαο 

κείσζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ αγνξηψλ ζε δηάθνξεο εμεηάζεηο (Arnot, David, & Weiner, 

1999, Coley, 2001, Παπαδνπνχινπ, 2014) 

ηηο ΖΠΑ, ηελ ίδηα δεθαεηία, ζηε δνθηκαζία Γξαθήο θαη Αλάγλσζεο ηα θνξίηζηα 

είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηα αγφξηα θαη ζηηο ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 

(Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην). ην ίδην δείγκα θαη ζηε δνθηκαζία ησλ ζεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

επηδφζεηο ζην Γεκνηηθφ, ελψ ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην ηα αγφξηα εκθάληζαλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηα θνξίηζηα. 

ηε δνθηκαζία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηα αγφξηα είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηα 

θνξίηζηα ζην Γεκνηηθφ, ελψ δελ ππήξμαλ δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο ησλ δχν θχισλ γηα 

ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην (Willingham & Cole, 1997, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 2008) 

Αλάινγε είλαη ε εηθφλα πνπ εκθαλίδεηαη θαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία. Οη Arnot, 

David, & Weiner (1999) δηαπηζηψλνπλ φηη νη επηδφζεηο ησλ θνξηηζηψλ ζε δηάθνξνπο 

δηαγσληζκνχο απμάλνληαη ζηαζεξά απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. ε πην 

πξφζθαηε έξεπλα γηα ηε Μεγάιε Βξεηαλία ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα έρνπλ ην 
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πξνβάδηζκα ζηα γισζζηθά καζήκαηα ελψ ηα αγφξηα λα ζεκεηψλνπλ θαιχηεξεο 

επηδφζεηο απφ ηα θνξίηζηα ζηα καζεκαηηθά (Sammons, et al., 2008) 

Γηα ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηα ζηνηρεία θηλνχληαη πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε. Απνηειέζκαηα εξεπλψλ ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ζηαζεξήο 

ππεξνρήο ησλ θνξηηζηψλ ζηηο επηδφζεηο ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ζην 

∆εκνηηθφ (Ληάµπαο, 2001, Μπισλάο, 2001). Γεδνκέλα εξεπλψλ γηα ηνλ εθεβηθφ 

καζεηηθφ πιεζπζκφ ππνδεηθλχνπλ φηη ηα θνξίηζηα έρνπλ θαιχηεξεο βαζκνινγίεο απφ 

ηα αγφξηα ζην ζρνιείν ζε φια ηα επίπεδα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη 

ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο (Κάηζηθαο & Καββαδίαο, 2000, Γειεγηάλλε 2007, Φάιηε, 

Γειεγηάλλε & αθθά, 2007). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο 

Αξρήο (2008), θαίλεηαη φηη φζν κηθξφηεξε είλαη ε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ηφζν 

κεηψλεηαη ή θαη εμαιείθεηαη ε επίδξαζε ηνπ παξάγνληα θχιν ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο 

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2008). 

Θα πξέπεη, επίζεο, λα επηζεκαλζεί φηη νη επηδφζεηο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ δελ είλαη νκνηφκνξθεο θαη νη δηαθνξέο ησλ επηδφζεσλ κεηαμχ ησλ αγνξηψλ 

θαη κεηαμχ ησλ θνξηηζηψλ, είλαη κεγαιχηεξεο απφ φ,ηη αλάκεζα ζηα δχν θχια 

(Murphy & Elwood, 1999). 

Δπίζεο, θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ θαη κεγαιχηεξε εθπξνζψπεζε ζηελ Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε (AltonLee & Praat 2001, Higher Education Statistics Agency, 2012, Snyder 

& Dillow, 2011). Μάιηζηα νη Booth, Johns θαη Bruce (2004) εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζε 

επξήκαηα πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα αγφξηα δελ ηα θαηαθέξλνπλ ηφζν θαιά φζν νη 

ζπκκαζήηξηέο ηνπο ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή θαη αληηπξνζσπεχνπλ κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ, ζηα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ πηζαλφηεηα λα κελ 

πξνρσξήζνπλ ζε αλψηεξεο ζπνπδέο. 

Παξφκνηα ηάζε ππνδεηθλχνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD, 2010). Σν PISA (2009) δείρλεη φηη ηα 

αγφξηα παξνπζίαζαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηα θνξίηζηα ζηα καζεκαηηθά, ελψ ηα 

θνξίηζηα είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηα αγφξηα ζηελ αλάγλσζε ζε φιεο ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο. Μάιηζηα ε ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ έλαληη ησλ αγνξηψλ ζηε 

Γιψζζα ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ δηαθνξά ησλ δχν θχισλ ζηα Μαζεκαηηθά. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ κε ηηο παξαπάλσ 

δηεζλείο ηάζεηο, κε εμαίξεζε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο φπνπ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ε 

δηαθνξά αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζηηο επηδφζεηο (κε ηα θνξίηζηα λα έρνπλ θαιχηεξεο 

επηδφζεηο), δηαθνξνπνίεζε πνπ δελ ηζρχεη γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην PISA 2009 (OECD, 2010). 
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3.8.ρνιηθή επίδνζε θαη θύιν (πξώηα ζπκπεξάζκαηα). 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο έξεπλεο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ 2 θχισλ πνπ 

δείρλνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα αλάινγα κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ-

Γπκλάζην-Λχθεην) θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (Γιψζζα, Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο). 

Γεληθφηεξα, κνηάδεη σζηφζν λα εμαιείθεηαη ζηαδηαθά ην πξνβάδηζκα πνπ είραλ ηα 

αγφξηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα φζνλ αθνξά ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα καζεκαηηθά θαη ηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο ( Hyde & Linn, 2006, Spelke, 2005). Σα ηειεπηαία ινηπφλ ρξφληα ηα 

θνξίηζηα έρνπλ ζπλερψο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηε γιψζζα αιιά βειηηψλνληαη 

δηαξθψο ζηα καζεκαηηθά θαη ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

ηελ επφκελε ελφηεηα ζα δνχκε πσο εκθαλίδνληαη απηέο νη δηαθνξέο ζηα 

καζεκαηηθά απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA. 

 

3.9.PISA, καζεκαηηθά θαη θύιν 

 

Ζ Βαζηιεία Υαηδεληθήηα, θαζεγήηξηα ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

θαη Δζληθή Γηαρεηξίζηξηα PISA, ζηελ έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γηα ηε Διιάδα 

(PISA 2006) επηζεκαίλεη φηη «ην 2006, φπσο θαη ην 2003, ε κέζε βαζκνινγία ησλ 

αγνξηψλ ζηα Μαζεκαηηθά ήηαλ πςειφηεξε απφ ηε κέζε βαζκνινγία ησλ θνξηηζηψλ.»  

ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ε κέζε βαζκνινγία ησλ αγνξηψλ είλαη 503 ελψ ησλ 

θνξηηζηψλ 492. Παξαηεξείηαη δειαδή κία δηαθνξά 11 κνλάδσλ. ηηο ρψξεο ζηηο 

νπνίεο παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ππέξ ησλ αγνξηψλ κεγαιχηεξε 

απφ ηηο 20 κνλάδεο είλαη θαη  ε Υηιή (28 κνλάδεο). 

«Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, είλαη αμηνζεκείσην φηη ε δηαθνξά επίδνζεο ησλ 

θνξηηζηψλ απφ ηα αγφξηα πνπ ήηαλ 19 κνλάδεο ππέξ ησλ αγνξηψλ ζηελ έξεπλα ηνπ 

2003 (455 κε 436), κεηψζεθε ζηηο 5 κνλάδεο ην 2006 (462 κε 457). Χζηφζν, ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά ησλ 5 κνλάδσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή» (PISA, 

2006).  

χκθσλα κε ηε Μαιιή (2013), ε έξεπλα PISA ζπγθεθξηκέλα γηα ηα καζεκαηηθά, 

έδεημε θάπνην πιενλέθηεκα γηα ηα αγφξηα ζε φινπο ηνπο γχξνπο εμεηάζεσλ αλ θαη φρη 

ζε φιεο ηηο ρψξεο. «Ζ αμηνιφγεζε PISA 2000 απνθάιπςε φηη ηα αγφξηα είραλ 

θαιχηεξεο βαζκνινγίεο απφ ηα θνξίηζηα ζηηο κηζέο επξσπατθέο ρψξεο, ελψ ζηηο 

ππφινηπεο δελ θαηαγξάθεθαλ δηαθνξέο.»  
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Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο PISA 2003 έδεημαλ κάιινλ κηθξέο δηαθνξέο ησλ 

θχισλ ζηε καζεηηθή επίδνζε, δειαδή ηα αγφξηα είραλ ζεκαληηθά θαιχηεξε επίδνζε 

ζηα καζεκαηηθά κφλν ζηελ Διιάδα, ηε ινβαθία θαη ην Ληρηελζηάηλ. Ζ αμηνιφγεζε 

PISA 2006 βξήθε ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ αγνξηψλ ζην κέζν επίηεπγκα ζηα 

καζεκαηηθά ζρεδφλ ζηηο κηζέο επξσπατθέο ρψξεο. 

Παξφκνηα ηάζε ππνδεηθλχνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD, 2010), γηα ην PISA 2009 πνπ 

βξήθε φηη ηα αγφξηα παξνπζίαζαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηα θνξίηζηα ζηα 

καζεκαηηθά (OECD, 2010). 

 

3.10. PISA 2012 θαη έκθπιεο δηαθνξέο ζηελ καζεκαηηθή επίδνζε  

 (Κνξέα- Υηιή- αγθάε)  

  

Ζ ειαθξά ππεξνρή ησλ αγνξηψλ ζπλερίζηεθε θαη ζην PISA 2012, θαη ήηαλ κφλν 

11 κνλάδεο κία δηαθνξά πνπ δε ζπκβαδίδεη κε ηα παιηά θνηλσληθά ζηεξεφηππα. «Σα 

αγφξηα έδεημαλ κία ππεξνρή ζε κφλν 38 απφ ηηο 65 ρψξεο θαη νηθνλνκίεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην PISA 2012, θαη κφλν ζε 6 ρψξεο ε δηαθνξά ιφγσ θχιινπ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην ηζνδχλακν κηζνχ ζρνιηθνχ έηνπο. (OECD, 2013:71)  

Ζ ρψξα ζηελ νπνία ππάξρεη ε κεγαιχηεξε δηαθνξά (γχξσ ζηηο 25 κνλάδεο) ζηε 

επίδνζε ππέξ ησλ αγνξηψλ είλαη ε Κνινκβία, ελψ ε ρψξα ζηελ νπνία ππάξρεη ε 

κεγαιχηεξε δηαθνξά ζηε επίδνζε ππέξ ησλ θνξηηζηψλ είλαη ε Ηνξδαλία κε 21 

κνλάδεο. 

χκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ε δηαθνξά είλαη κηθξφηεξε απφ 10 

κνλάδεο γηα ηελ αγθάε, αλάκεζα ζηηο 15 -20 γηα ηελ Κνξέα θαη γχξσ ζην 25 γηα ηε 

Υηιή (3 κεγαιχηεξε δηαθνξά κεηά ηελ Κνινκβία θαη ην Λνπμεκβνχξγν). 
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Πίλαθαο 19: Έκθπιεο δηαθνξέο ζηε καζεκαηηθή επίδνζε 

 

Πεγή: OECD, 2014:73 
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Πίλαθαο 20 (1/2): Πνζνζηό καζεηώλ ζε θάζε επίπεδν ηθαλόηεηαο ζύκθσλα κε ην θύιν 

 

Πεγή: OECD, 2014:301 
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Πίλαθαο 19 (2/2): Πνζνζηό καζεηώλ ζε θάζε επίπεδν ηθαλόηεηαο ζύκθσλα κε ην θύιν 

 

Πεγή: OECD, 2014:302 
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3.11. Οκηινύκελε γιώζζα ζην ζπίηη θαη γιώζζα ζην ζρνιείν (Γεληθή ζεώξεζε) 

 

χκθσλα κε ηνλ Bacon (ππφ έθδνζε) Σνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο κεηά ηε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε (φπνπ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ αλαδεηνχζε εξγαζία) θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ νδηθψλ, ζαιάζζησλ θαη αεξνπνξηθψλ δηθηχσλ, νη κεηαθηλήζεηο έγηλαλ 

πεξηζζφηεξεο θαη ζπρλφηεξεο. Οη κεηαθηλήζεηο κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθέο ή 

εζσηεξηθέο κε ειεχζεξε βνχιεζε ή κε εμαλαγθαζκφ. Μαδί κε ηνπο αλζξψπνπο φκσο 

ηαμηδεχνπλ θαη νη γιψζζεο ηνπο. 

Ενχκε ζηελ επνρή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. Μελ μερλάκε φηη νιφθιεξεο ρψξεο 

(ΖΠΑ-Απζηξαιίαα) είλαη δεκηνπξγεκέλεο απφ δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο. 

Τπάξρνπλ επίζεο θαη δίγισζζα έζλε, φπσο ν Καλαδάο, ε Διβεηία, ε Ηλδία πνπ 

πξνσζνχλ ηα  γισζζηθά δηθαηψκαηα γηα ηηο κεηνλνηηθέο γιψζζεο. ην Κεκπέθ ην 

1960 χζηεξα απφ αίηεκα ηεο αγγιφθσλεο κεηνλφηεηαο ελεξγνπνηήζεθε έλα 

πξφγξακκα ζην νπνίν νη καζεηέο απεπζχλνληαλ ζε έλαλ δίγισζζν δάζθαιν ζηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη απηφο απαληνχζε ζηα Γαιιηθά. 

Μέζα ινηπφλ ζε απηφ ην θηλνχκελν ηνπίν εχινγα ηέζεθε ην εξψηεκα επεξεάδεηαη 

ε απφδνζε ησλ παηδηψλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο γιψζζεο νκηιίαο ζην ζρνιείν θαη ην 

ζπίηη 

Ο γάιινο παηδαγσγφο ειεζηέλ Φξελέ είλαη πξψηνο πνπ έζεζε ην δήηεκα λα 

καζαίλνπλ νη καζεηέο γξαθή θαη αλάγλσζε ζην δηθφ ηνπο γισζζηθφ θψδηθα, πνπ 

κηινχλ άλεηα θαη απζφξκεηα, (ηε κεηξηθή ηνπο πνηθηιία ηεο εζληθήο γιψζζαο) θαη λα 

µελ πξνζηίζεηαη ε παξαπαλίζηα δπζθνιία λα µκαζαίλνπλ ηα παηδηά γξαθή ζε άιιε 

γιψζζα απφ απηή  (Freinet, 1969). 

χκθσλα κε ηελ Φξαγθνπδάθε (2002) «Οη εθπαηδεπηηθνί πξάγκαηη γλσξίδνπλ ηελ 

χπαξμε δηαιέθησλ, πξάγκαηη δελ ππνηηκνχλ ηηο δηαιέθηνπο αιιά ηηο ζέβνληαη, θαη 

φκσο ζπζηεκαηηθά ζρεδφλ μερσξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζε εθείλνπο πνπ κηιάλε θαη 

εθείλνπο πνπ δε κηιάλε «ζσζηά» ηα ειιεληθά.»  (Γιψζζα ηνπ ζπηηηνχ θαη γιψζζα 

ηνπ ζρνιείνπ ζην θιεηδηά θαη αληθιείδηα) 

Ζ Φξαγθνπδάθε (2002) ππνζηεξίδεη φηη « φιεο νη νκηινχκελεο πνηθηιίεο κηαο 

γιψζζαο είλαη εμίζνπ ζσζηέο, δελ ππάξρεη θακία ζχληαμε πην «ζσζηή» απφ άιιε, 

θακία πξνθνξά πην «ζσζηή» ή πην «σξαία», θακία ιέμε πην «ζσζηή» ».  

Οη πςειέο επηδφζεηο ζπλδένληαη µε ηελ απξφζθνπηε αλάπηπμε ηεο δηγισζζίαο 

ησλ µαζεηψλ (Cummins 1999). Δλψ ε θνχξηνπ (2002) ζπκπεξαίλεη φηη ε θαηαπίεζε 

ή πεξηζσξηνπνίεζε ηεο δηγισζζίαο ζπκβάιιεη ζηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα,  « φπνπ 

ππήξμε πξφβιεςε γηα ηζφξξνπε αλάπηπμε γισζζψλ έρνπκε ην βέιηηζην ησλ 
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αθαδεκατθψλ απνηειεζκάησλ, ελψ εθεί φπνπ απνθιείζηεθε ε µηα απφ ηηο γιψζζεο 

ησλ καζεηψλ, φρη.» 

Ζ θνχξηνπ ζπκάηαη ηελ εξψηεζε κεηέξαο απφ ηελ Οιιαλδία πξνο ηνλ θαζεγεηή 

Jim Cummins:  « «ε πνηα γιψζζα πξέπεη λα κηιψ ζην παηδί µνπ γηα λα ην βνεζήζσ 

λα ηα πάεη θαιά ζην ζρνιείν;» Ζ απάληεζε: «ηε γιψζζα πνπ γλσξίδεηε θαιχηεξα 

θαη ληψζεηε πην άλεηα ζηελ επηθνηλσλία». Δίλαη ε επηθνηλσλία (θαη φρη µηα 

ζπγθεθξηµέλε γιψζζα ζε ζχγθξηζε µε µηα άιιε) πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε 

βαζηθψλ ελλνηψλ. » »  (θνχξηνπ 2002). 

Γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ησλ παηδηψλ 

κεηαλαζηψλ θαη ζε απηέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο ε David-Chnane αλαθέξεη «Οη 

«θαινί» καζεηέο ζπλερίδνπλ λα πξννδεχνπλ, ελψ φζνη είραλ δπζθνιίεο 

«ζθνληάθηνπλ» πάλσ ζην εκπφδην γιψζζα, ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζε φια ηα 

πξνεγνχκελα». (Chnane 2008:56, Παπαδνπνχινπ 2009) 

Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν 

έρνπλ δείμεη φηη ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ε γιψζζα πνπ νκηιείηαη ζπρλφηεξα ζην ζπίηη 

ησλ καζεηψλ ηείλεη λα έρεη πςειή ζπζρέηηζε κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην 

ζρνιείν (OECD, 2006, 2012, Strand, 2011). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε Διιάδα απφ ρψξα απνζηνιήο κεηαλαζηψλ έρεη 

εμειηρζεί ζε ρψξα εηζφδνπ κεηαλαζηψλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα απμεζνχλ ζην 

καζεηηθφ πιεζπζκφ ηα παηδηά κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν. Ζ Ρεηάιε (Ρεηάιε, 

2012)  ζεσξεί ζθφπηκν λα δηεξεπλήζεη ζπζηεκαηηθά ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. 

ηελ εξγαζία ηεο δηεξεπλά παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αλαγλσζηηθφ 

εγγξακκαηηζκφ ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηελ Διιάδα κέζα απφ δεπηεξνγελείο 

αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ ηεο βάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο PISA 2009 πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ Διιάδα. 

Tα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

επίδνζε ησλ γεγελψλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Όζν αθνξά ηε γιψζζα νκηιίαο 

ζην ζπίηη αλ απηή δελ είλαη ηα Διιεληθά ηφηε ε επίδνζε ησλ καζεηψλ είλαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ ε γιψζζα νκηιίαο ζην ζπίηη είλαη ηα 

Διιεληθά. 

 Οη Skutnabb-Kangas,  Toukomaa έθαλαλ έξεπλεο ζε Φηιαλδνχο καζεηέο πνπ 

είραλ κεηαλαζηεχζεη ζηε νπεδία. O Νηθνιάνπ (2000:168) παξαζέηεη ηα πνξίζκαηα 

ησλ εξεπλψλ. Οη Φηιαλδνί καζεηέο πνπ είραλ κπεη ζην νπεδηθφ ζρνιείν ζε 

κεγαιχηεξε ειηθία παξνπζίαδαλ πςειφηεξεο επηδφζεηο απφ απηνχο πνπ 

πξσηνμεθηλνχζαλ. Χο αηηία αλαθέξζεθε ν πςειφηεξνο βαζκφο γλψζεο ηεο κεηξηθήο 
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ηνπο γιψζζαο θαζψο θαη νη γλψζεηο ζην ρεηξηζκφ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ πνπ είραλ ήδε 

απνθηήζεη ζε απηήλ.  

Ζ Καξνιίλα Ρεηάιε (Ρεηάιε, 2012) ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε βηβιηνγξαθία (π.ρ., 

Buchmann & Parrado, 2006• Entorf & Minoiu, 2005• OECD, 2006, 2012• Strand, 

2011) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηηο επηδφζεηο ηνπο  

Αλ ινηπφλ ε κεηξηθή γιψζζα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα γισζζηθά καζήκαηα 

παίδεη θάπνην ξφιν ζηελ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ; 

 

3.12. Ο ξόινο ηεο γιώζζαο  ζηελ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ 

 

πρλά έρεη επηζεκαλζεί φηη ηα ίδηα ηα καζεκαηηθά είλαη κία επίζεκε γιψζζα θαη 

έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ζα έπξεπε λα δηδάζθεηαη σο ηέηνηα Aiken (1972), 

(αλαθνξά ζε Austin & Howson, 1979 ζην Αζεκάθεο 2015). Σα καζεκαηηθά είλαη έλα 

ζχζηεκα ζπκβφισλ θαη φπσο επηζεκαίλνπλ νη Marks θαη Mousley (1990) είλαη πιένλ 

επξέσο απνδεθηά σο έλα ζεκεησηηθφ ζχζηεκα.  

χκθσλα κε ηελ Chapman, (1993) ε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά κπνξνχλ θαη ηα 

δχν λα λνεζνχλ σο ζεκεησηηθά ζπζηήκαηα: ζπζηήκαηα ελλνηψλ θαη ζπζηήκαηα γηα 

ηελ θαηαζθεπή ησλ λνεκάησλ.  

Σν ιεμηιφγην ησλ καζεκαηηθψλ είλαη  εμεηδηθεπκέλν θαη θαίλεηαη λα είλαη πην 

δχζθνιν απφ ην ιεμηιφγην ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο. Απαηηείηαη επηπιένλ 

πξνζπάζεηα γηα ηελ γλψζε ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο θαη ίζσο απηφ απνηξέπεη ηα 

παηδηά (Αζεκάθεο, 2015). 

χκθσλα κε Pimm, (1994) ζηε θπζηθή γιψζζα ππάξρνπλ ζπκβαηηθά δχν βαζηθνί 

δίαπινη επηθνηλσλίαο, ε νκηιία θαη ε γξαθή. Σα καζεκαηηθά έρνπλ έλα ηδηαίηεξν 

πξφβιεκα, φηη ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ κηιάο γηα ηα Μαζεκαηηθά 

δηαθέξεη ζε ζρέζε κε απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ γξάθεηο Μαζεκαηηθά. 

Σα ζρνιηθά καζεκαηηθά εθηφο απφ ηε βαζηθή ιεθηηθή γιψζζα γηα ηελ θαηαζθεπή 

θνηλψλ καζεκαηηθψλ λνεκάησλ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ θαη ζε κε ιεθηηθέο 

παξαζηάζεηο, φπσο είλαη ε ζπκβνιηθή, ζε κνξθή πίλαθα ή δηαγξακκάησλ. 

Σα καζεκαηηθά πεξηιακβάλνπλ πνιχπινθεο έλλνηεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο κφλν κέζα απφ ηε γιψζζα (Barwell, 2008). Ση γίλεηαη, φκσο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα καζεκαηηθά δηδάζθνληαη ζε γιψζζα εθηφο ηεο κεηξηθήο; 

«Πνιιέο έξεπλεο (Kazima, 2008, Setati & Barwell, 2008) δηαπηζηψλνπλ φηη νη 

καζεηέο πνπ καζαίλνπλ καζεκαηηθά ζε κηα δεχηεξε γιψζζα ηελ νπνία δελ γλσξίδνπλ 
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επαξθψο, αληηκεησπίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

καζήκαηνο απφ ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο, εηδηθά φηαλ ην πεξηερφκελν παξνπζηάδεηαη 

ζε γισζζηθέο κνξθέο, φπσο ζηελ πεξίπησζε γξαπηψλ γισζζηθψλ πξνβιεκάησλ 

(Adetula, 1990∙ Bernardo, 1999).» (Ξελνθψληνο- Καηζνγηάλλνπ, 2015). 

Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηφ ζχκθσλα κε ηνπο Slavit θαη Ernst 

Slavit (2007), είλαη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαη ελαιιάζζνληαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

ιεμηινγίνπ. Σα ηέζζεξα δηαθξηηά επίπεδα παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 20 πνπ 

αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 21: Σα ηέζζεξα δηαθξηηά επίπεδα ιεμηινγίνπ 

Λεμηιφγην ζπρλήο 

Υξήζεο 

Λεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο 

κηθξφ, πνξηνθάιη, ξνιφη 

Γεληθφ ιεμηιφγην Πην απαηηεηηθφ ιεμηιφγην, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρνιείν, αιιά 

δελ ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε ηα 

καζεκαηηθά 

ζπλδπάδσ, πεξηγξάθσ, 

δηαδνρηθά 

Δμεηδηθεπκέλν 

Λεμηιφγην 

Αθαδεκατθφ ιεμηιφγην, 

νξνινγία πνπ ζπλδέεηαη 

γεληθά κε ηα καζεκαηηθά 

αξηζκφο, γσλία, εμίζσζε, 

κέζνο φξνο 

Δπηζηεκνληθφ 

ιεμηιφγην 

Απζηεξά αθαδεκατθφ ιεμηιφγην 

θαη νξνινγία πνπ ζπλδέεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ησλ 

καζεκαηηθψλ. 

πξψηνη αξηζκνί, 

ζπκπιεξσκαηηθέο γσλίεο, 

εμηζψζεηο δεπηέξνπ βαζκνχ, 

ζπλεκίηνλν . 

Πεγή: (Ξελνθψληνο-Καηζνγηάλλνπ 2015) 

 

Ο Castelloti αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ζε έλα Γεκνηηθφ ζρνιείν ζην Παξίζη, φπνπ 

δηδάζθνληαη 5 ψξεο ηελ εβδνκάδα αξαβηθά, θαζψο θαη καζεκαηηθά, ηζηνξία, 

γεσγξαθία, γπκλαζηηθή ζηελ αξαβηθή γιψζζα. Οη Γάιινη επηζεσξεηέο 

ππνγξάκκηζαλ πσο «νη καζεηέο απηνί πνπ δηδάζθνληαη πέληε ψξεο/ εβδνκάδα 

ιηγφηεξν Γαιιηθά απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα, φρη 

κφλν ζε ηνκείο φπσο ηα καζεκαηηθά, αιιά επίζεο ηα Γαιιηθά θαη ην πνζνζηφ 

επηηπρίαο ησλ δίγισζζσλ ηάμεσλ είλαη θαηά 15% κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ 

παξαδνζηαθψλ ηάμεσλ.» (Castelloti, 2008:262-3) 

3.13.  

3.14.  
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3.15. PISA 2012 θαη επίδνζε ησλ κε κεηαλαζηώλ καζεηώλ πνπ κηιάλε ζην 

ζπίηη ηε γιώζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη θαη επίδνζε ησλ κεηαλαζηώλ καζεηώλ 

πνπ δελ κηιάλε ζην ζπίηη ηε γιώζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη 

 

Αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ππάξρεη έλα 4% ησλ καζεηψλ πνπ δελ είλαη 

κεηαλάζηεο θαη δελ κηιάλε ηε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη ζην ζπίηη. Αθφκα ζηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ην 6% ησλ καζεηψλ πνπ είλαη κεηαλάζηεο κηιάλε ζην ζπίηη γιψζζα 

δηαθνξεηηθή απφ ηε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη (OECD, 2013:79) ηελ Διιάδα ην 

πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ κηιάλε ζην ζπίηη γιψζζα δηαθνξεηηθή απφ ηε γιψζζα 

δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη είλαη 4% θαη ε δηαθνξά ζηελ επίδνζε ηνπο είλαη πεξίπνπ 60 

βαζκνί ιηγφηεξνη (OECD, 2013:79). 

ηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί ππάξρνπλ ζηνηρεία κφλν γηα 39 ρψξεο ρσξίο λα 

ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηε αγθάε, ηε Κνξέα θαη ηε Υηιή. Αλάκεζα ζηηο 39 απηέο 

ρψξεο, νη 3 ρψξεο κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά κεηαλαζηψλ καζεηψλ πνπ δελ κηιάλε 

ηε γιψζζα ζηελ νπνία δηεμήρζε ην ηεζη είλαη: ην Λνπμεκβνχξγν, ην Καηάξ θαη ηα 

Δλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα κε πνζνζηά 32%, 26% θαη 25% αληίζηνηρα. Σν 

κηθξφηεξν πνζνζηφ 1% εκθαλίδεηαη ζηελ Αξγεληηλή, ηε εξβία, ην Καδαθζηάλ, ηε 

Λεηνλία θαη ηελ Ηνξδαλία. 

Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ πνπ ζην ζπίηη δελ 

κηιάλε ηε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη είλαη ζηε Φηιαλδία, ην Μεμηθφ θαη ην Βέιγην 

γχξσ ζηηο 90 κνλάδεο 

Δλψ ππάξρνπλ πεξί ηηο 8 ρψξεο ζηηο νπνίεο ε επίδνζε ησλ καζεηψλ πνπ ζην ζπίηη 

δελ κηιάλε ηε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη είλαη θαιχηεξε απφ ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ πνπ ζην ζπίηη κηιάλε ηε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη. Σέηνηεο ρψξεο είλαη 

ην Καηάξ, ηα Δλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ε Απζηξαιία φπνπ ε δηαθνξά ζηε 

επίδνζε εθηνμεχεηαη γχξσ ζηνπο 120, 80, θαη 50 βαζκνχο αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 22: Γηαθνξά ζηελ επίδνζε ησλ κε κεηαλαζηώλ καζεηώλ πνπ κηιάλε ζην ζπίηη 

ηε γιώζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη θαη ησλ κεηαλαζηώλ καζεηώλ πνπ δελ κηιάλε ζην ζπίηη 

ηε γιώζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη. 

 

Πεγή: (OECD, 2013:79)  
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3.16. Οη πεπνηζήζεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά. 

 

Ζ γλσζηηθή δηαδηθαζία επεξεάδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφµνπ (Buxton, 1991). Σν πψο νη καζεηέο 

ζθέθηνληαη θαη αηζζάλνληαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, 

εηδηθά φηαλ αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο ζπλζήθεο (Bandura, 1977) 

Κάζε άηνκν αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη θαη εξκελεχεη κία 

θαηάζηαζε δεκηνπξγεί θαη αλαπηχζζεη ηα αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα (Ortny, Clore & 

Collins, 1998). Σν αλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηδαθηηθφ-

καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ καζεκαηηθψλ είλαη ζεηηθά ή αξλεηηθά εμαξηάηαη απφ ην αλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ή φρη νη ζηφρνη ηνπ ππνθεηκέλνπ. Αλ νη ζηφρνη επηηεπρζνχλ ην 

άηνκν θνξηίδεηαη ζεηηθά (Mandler 1984, 1989, Θενδνξνπνχινπ ). 

Ζ ζηελή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ «πηζηεχσ» ησλ καζεηψλ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο κε 

ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αθαδεκατθέο επηδφζεηο απνηειεί έλα ζέκα ην νπνίν έρεη 

εξεπλεζεί ζε κεγάιν βαζκφ (Dweck & Elliot, 1983; Stein & Bailey, 1973).  

Οη πεπνηζήζεηο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο λα ξπζκίδνπλ 

νη ίδηνη ηε κάζεζή ηνπο, θαζψο θαη σο πξνο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα απνθηήζνπλ 

αθαδεκατθέο γλψζεηο, θαζνξίδνπλ ηφζν ηηο θηινδνμίεο ηνπο γηα ηελ πνξεία ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ην επίπεδν ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα θίλεηξά ηνπο, αιιά θαη ηα 

αθαδεκατθά ηνπο επηηεχγκαηα (Bandura, 1993). 

Οη πεπνηζήζεηο γηα ηα καζεκαηηθά έρνπλ επηπηψζεηο ζηε κάζεζε θαη ηελ επίδνζε 

ζε πνιιά επίπεδα φπσο ην γλσζηηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ, ηα θίλεηξα θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Δπίζεο, θαζνξίδνπλ πφζν θαιά νη καζεηέο ελεξγνπνηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

θαη επηκέλνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ. Παξάιιεια, επεξεάδνπλ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή δσή ησλ καζεηψλ, αθφκα επεξεάδνπλ ηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ νη 

καζεηέο γηα ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ, ηελ πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ 

ζηαδηνδξνκία ηνπο (Bandura, 1997, Wigfield, Eccles, 2000). 

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ ζηάζε απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ θαιή επίδνζε 

ζε απηά είλαη άξξεθηε (Suydam & Weaver, 1975, Sherman, 1980, Ethington & 

Wolfle, 1984, 1986, Lester, Garofalo & Kroll, 1989, Eccles, Meece & Wigfield, 1990, 

Tocci & Engelhard, 1991, Bos & Kuiper, 1999, Abu-Hilal, 2000, Παπαλαζηαζίνπ, 

2000, Schreiber, 2002, Παπαλαζηαζίνπ, 2002). 

Ο Husen 1967 αλαθέξεη γηα ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ πξνο ηα καζεκαηηθά φηη 

«είλαη ζρεδφλ ην ίδην ζεκαληηθέο κε ηε γλσζηηθή κάζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ» Αλ 

ππάξμεη απνζηξνθή πξνο ην κάζεκα ππάξρεη πξφβιεκα κε ηε κάζεζε. O Warnock 
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(1995) «ηα αηζζήκαηα πιήμεο θαη καηαηφηεηαο είλαη κεηαμχ ησλ ρεηξφηεξσλ ερζξψλ 

ηεο εθπαίδεπζεο» 

Γελ έρεη ζεκαζία πφζν έμππλνη θαη πφζν ραξηζκαηηθνί είλαη νη καζεηέο αλ δελ 

δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ γλσξίζκαηα δελ ζα θαηαθέξνπλ λα κεηαηξέςνπλ ην αξρηθφ 

ηνπο δπλακηθφ ζε ηθαλφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ. Μφλν φηαλ νη καζεηέο είλαη 

ζσκαηηθά πγηείο θαη ςπρηθά έηνηκνη γηα κάζεζε κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ ζηηο 

επθαηξίεο πνπ ηνπο παξέρεη ην ζρνιείν. Οη καζεηέο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ, λα ηνπο 

δνζνχλ θίλεηξα, λα έρνπλ  πξνζπκία γηα κάζεζε θαη λα ληψζνπλ φηη κπνξνχλ λα ηα 

θαηαθέξνπλ  (Christenson, Reschly θαη Wylie, 2012) 

Ζ εκπινθή ησλ καζεηψλ κε ην ζρνιείν, ε πίζηε φηη κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ 

ζε πςειά επίπεδα, ε ηθαλφηεηα ηνπο θαη ε πξνζπκία ηνπο λα θάλνπλ φηη πξέπεη γηα λα 

πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο φρη κφλν παίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηεο 

καζεηηθήο επίδνζεο αιιά είλαη πνιχηηκε θαη γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο δσήο ηνπο 

(Schunk and Mullen, 2013). 

χκθσλα κε ηνλ Schofield, (Schofield,1982) oη εθπαηδεπηηθνί γεληθά πηζηεχνπλ 

φηη ηα παηδηά ζα πεηχρνπλ θαιχηεξέο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά αλ ηνπο αξέζνπλ ηα 

καζεκαηηθά. «Γη απηφ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε δεκηνπξγία, 

αλάπηπμε, θαη ζπληήξεζε ελίζρπζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ» (Θενδσξαθνπνχινπ) 

Οη Schoenfeld (1982) θαη Φηιίπνπ (1991) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζηάζεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηα καζεκαηηθά επεξεάδνληαη απφ ηελ επίδνζε ηνπο θαη ηελ απηντδέα 

ηνπο. Γηαπηζηψζεθε επίζεο φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηε κεηάβαζε απφ ην 

Γεκνηηθφ ζην γπκλάζην ππάξρεη κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ θαη ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ 

πνπ ζπκπαζνχλ ηα καζεκαηηθά κεηψλεηαη. 

Σα παηδηά δε καζαίλνπλ καζεκαηηθά φηαλ ζην άθνπζκά ηνπο παληθνβάιινληαη. Ζ 

απνζηξνθή πξνο ηα καζεκαηηθά (καζεκαηηθνθνβία) είλαη έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο θαη επεξεάδεη ηελ 

απφδνζε ηνπο. Οη Φηιίππνπ θαη Υξίζηνπ (1995) νξίδνπλ ηελ καζεκαηηθή θνβία σο 

«έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα έλαληη ησλ καζεκαηηθψλ ή σο µηα αξλεηηθή αληίδξαζε 

ηνπ αηφµνπ, φηαλ θαιείηαη λα ιχζεη έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα ή λα επηηειέζεη έλα 

έξγν ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα» (Φηιίππνπ, Υξίζηνπ 

1995:107) 

Αλάκεζα ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπλαηζζεκάησλ ε Buxton (1981) ζεσξεί ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηελ 

αηκφζθαηξα ηεο ηάμεο. Πνιιέο θνξέο ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ελφο θαζεγεηή 

ζεκαίλεη θαη απνδνρή ή απφξξηςε ηνπ καζήκαηνο. Αλ ν θαζεγεηήο δείρλεη 
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ελζνπζηαζκφ θαη απνιακβάλεη θαη ν ίδηνο ην κάζεκά ηνπ απηφ σζεί ηνπο καζεηέο ζην 

λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο (Renga & Dalla, 1992) 

Ζ Fennema (1989), ππνζηεξίδεη φηη νη έξεπλεο δείρλνπλ ςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο 

αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο θαη ηελ επίδνζε. Ο Schoenfeld ζε έξεπλά ηνπ (1992) βξήθε φηη 

νη ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ηεο ∆΄ θαη η΄ δεκνηηθνχ ζρεηίδνληαη ζεηηθά µε ηελ 

επίδνζε θαη ηελ απηντδέα ηνπο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

ηηο ΖΠΑ νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ φιν θαη ιηγφηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη 

ζηα καζεκαηηθά νη νπνίεο εμαζζελνχλ φζν πξνρσξεί θαλείο ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο 

ηνπ δεκνηηθνχ θαη ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (Dossey et al., 1988, 

Βνχξγηαο&Βνχξγηα, 2005) 

O Dario Cvencek et all (2015) γηα ην παλεπηζηήκην Washington. έθαλε έξεπλα γηα 

ηελ απηνεηθφλα θαη ηε καζεκαηηθή επίδνζε ζηε ηγθαπνχξε, κία ρψξα κε ζηαζεξά 

πςειέο επηδφζεηο ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα, ζε 300 παηδηά ζηελ 1,3,5 βαζκίδα.. O 

Cvencek δήισζε: «Έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη ππάξρνπλ ζησπεξνί ςπρνινγηθνί 

παξάγνληεο, φπσο είλαη νη πεπνηζήζεηο γηα ηα καζεκαηηθά, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

απνδπλακψζνπλ ηελ ηαχηηζε ησλ καζεηψλ κε ηα καζεκαηηθά θαη επίζεο επεξεάδνπλ 

ηελ απφδνζε ησλ καζεκαηηθψλ».  Ο ζπλεξγάηεο ηνπ Meltzoff  δήισζε φηη έκεηλαλ 

έθπιεθηνη φηαλ βξήθαλ φηη ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ είραλ ππνζπλείδεηέο ζθέςεηο γηα 

ην αλ ήηαλ θαινί ή φρη ζηα καζεκαηηθά. 
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3.17. PISA θαη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο, εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ελδηαθέξνλ 

γηα ηα καζεκαηηθά 

 

Ζ καζεηηθή εκπινθή, ε πεπνίζεζε ησλ καζεηψλ φηη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ θαζψο 

θαη ε πξνζπκία ηνπο λα θάλνπλ φηη είλαη δπλαηφ γηα λα ηα θαηαθέξνπλ παίδεη 

θεληξηθφ ξφιν φρη κφλν ζην λα πεηχρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα, αιιά θαη ζην λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο θαη 

ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο. Απαηηνχληαη πνιιά πεξηζζφηεξα γλσξίζκαηα απφ ηνπο 

καζεηέο απφ κία απιή επάξθεηα ζηα καζεκαηηθά. (OECD, 2013) 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη νηθνλνκίεο, νη καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά αζζελέζηεξα ζηξψκαηα έρνπλ φρη κφλν ρακειφηεξεο 

βαζκνινγίεο ζηα καζεκαηηθά, αιιά έρνπλ επίζεο ρακειφηεξα επίπεδα καζεηηθήο 

εκπινθήο, δέζκεπζεο,  θίλεηξσλ θαη απηφ-εηθφλαο. (OECD, 2013) 

Όζνλ αθνξά ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αθαδεκατθέο ηνπο ηθαλφηεηεο ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο PISA δείρλνπλ φηη φζν πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε δηαζέηνπλ νη 

καζεηέο, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο ηνπο λα είλαη αλζεθηηθνί.  

Οη αλζεθηηθνί καζεηέο αλαθέξνπλ πνιχ πςειφηεξα επίπεδα απφ επηκνλή, 

εζσηεξηθά θαη θαζνξηζηηθά θίλεηξα γηα λα κάζνπλ καζεκαηηθά, απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηα, απηφ-αληίιεςε θαη ρακειφηεξα επίπεδα άγρνπο σο πξνο ηα 

καζεκαηηθά απφ ηνπο καζεηέο ζε κεηνλεθηηθή ζέζε νη νπνίνη έρνπλ ρακειφηεξεο 

επηδφζεηο (OECD, 2013) 

Παξάιιεια, παξαηεξήζεθε φηη ηα θίλεηξα ηα νπνία πξνέξρνληαη εθ ησλ έζσ, 

φπσο ε αγάπε γηα ηε κάζεζε ή ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ, είλαη ηζρπξφηεξα ζηνπο 

αλζεθηηθνχο καζεηέο, ελψ ε χπαξμε θηλήηξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα, φπσο ε πξννπηηθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ή κηζζνχ, είλαη 

αζζελέζηεξα ζε ζρέζε κε ηα εζσηεξηθνπνηεκέλα θίλεηξα.  

Οη Seifert θαη Wheeler (1994) ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο 

λα γλσξίδνπλ, αλεμαξηήησο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο πξνζδνθηψλ, πσο αλ δελ πεηχρνπλ 

ζηελ αξρή, ν ιφγνο ηεο απνηπρίαο απηήο δελ είλαη επεηδή νη ίδηνη δελ έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα κάζνπλ, αιιά επεηδή δελ πξνζέγγηζαλ ηε δηαδηθαζία θαηά ηνλ ζσζηφ 

ηξφπν, ή δελ επέκεηλαλ ζε απηφ. Οη καζεηέο αηζζάλνληαη ηθαλνί λα βειηηψζνπλ ηηο 

επηδφζεηο ηνπο, αλ πηζηεχνπλ φηη απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη απιψο κηα αιιαγή ζηελ 

πξνζέγγηζή ηνπο, ή λα αθνζηψζνπλ κεγαιχηεξε επηκνλή. Αληηζέησο, ζπρλά 

πηζηεχνπλ φηη είλαη αδχλαην λα δηνξζψζνπλ ηελ αδπλακία ηνπο λα αθνκνηψζνπλ 

γλψζεηο (Doll, 2013). 
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3.18. Η εκπινθή ησλ καζεηώλ, ε ζέιεζε θαη νη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ 

καζεηώλ απέλαληη ζηα καζεκαηηθά 

 

Οη δειψζεηο ζηηο νπνίεο απαληνχλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή ηνπο, ηελ 

ζέιεζε θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 7 

 
Δηθόλα 7: Οη 3 θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ε καζεηηθή εκπινθή, ε ζέιεζε θαη νη 

πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ 

Πεγή: OECD, 2013:33 

 

 
Δηθόλα 8: Η αζξνηζηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ καζεκαηηθή επίδνζε θαη ηε καζεηηθή εκπινθή, ηε 

ζέιεζε θαη ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ 

Πεγή:OECD, 2013:46 
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3.19. Καηεγνξία: καζεηηθή ζέιεζε θαη ελεξγνπνίεζε κέζσ θηλήηξσλ 

 

Σν PISA κεηξάεη ηελ καζεηηθή ζέιεζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ κέζσ 

θηλήηξσλ (students‟ drive and motivation) κέζα απφ 4 νκάδεο εξσηήζεσλ : 

1. Δπηκνλή       Perseverance 

2. Δπξχηεηα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ   Openness for Problem Solving 

3. Απφδνζε/Δπίθεληξν ηνπ ειέγρνπ     Locus of control 

4. Δζσηεξηθή θαη εξγαιεηαθή ελεξγνπνίεζε γηα ηε κάζεζε καζεκαηηθψλ 

 Intrinsic and instrumental motivation to learn mathematics 

Οη 4 απηέο νκάδεο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 9 πνπ αθνινπζεί 

 

 

Δηθόλα 9: Οη 4 νκάδεο δειώζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ κεηξάηαη ε καζεηηθή ζέιεζε θαη ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ κέζσ θηλήηξσλ 

Πεγή: OECD, 2013:65 
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3.20. Παξνπζίαζε ησλ δειώζεσλ ησλ νκάδσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

καζεηηθή ζέιεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ κέζσ θηλήηξσλ 

 

1. Δπηκνλή (5 δειώζεηο) 

 

Perseverance - Give up easily 

Σα παξαηάεη εχθνια 

Perseverance - Put off difficult problems 

Γελ θάλεη ηα δχζθνια πξνβιήκαηα 

Perseverance - Remain interested 

πλερίδεη λα ελδηαθέξεηαη 

Perseverance - Continue to perfection 

πλερίδεη πξνο ηελ ηειεηφηεηα 

Perseverance - Exceed expectations 

Ξεπεξλάεη ηηο πξνζδνθίεο 

 

2. Δπξύηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (5 δειώζεηο) 

 

Openness for Problem Solving - Can Handle a Lot of Information 

Μπνξεί λα ρεηξηζηεί πνιιέο πιεξνθνξίεο 

Openness for Problem Solving - Quick to Understand 

Γξήγνξνο ζηελ θαηαλφεζε 

Openness for Problem Solving - Seek Explanations 

Φάρλεη εμεγήζεηο 

Openness for Problem Solving - Can Link Facts 

Μπνξεί λα ζπλδέεη γεγνλφηα 

Openness for Problem Solving - Like to Solve Complex Problems 

Σνπ αξέζεη λα ιχλεη ζχλζεηα πξνβιήκαηα 
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3α.Πνπ απνδίδνπλ ηελ απνηπρία (6 δειώζεηο) 

 

Attributions to Failure - Not Good at Maths Problems 

Γελ είκαη θαιφο ζηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

Attributions to Failure - Teacher Did Not Explain Well 

Ο δάζθαινο δελ εμήγεζε θαιά 

Attributions to Failure - Bad Guesses 

Λάζνο εηθαζίεο 

Attributions to Failure - Material Too Hard 

Ζ χιε είλαη πνιχ δχζθνιε 

Attributions to Failure - Teacher Didnt Get Students Interested 

Ο δάζθαινο δελ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ 

Attributions to Failure – Unlucky 

Αηπρία 

 

3β.Αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο (6 δειώζεηο) 

Πώο αληηιακβάλεηαη ην όηη ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε 

 

Perceived Control - Can Succeed with Enough Effort 

Μπνξψ λα επηηχρσ κε αξθεηή πξνζπάζεηα 

Perceived Control - Doing Well is Completely Up to Me 

Σν λα ηα πάσ θαιά είλαη εληειψο ζε κέλα 

Perceived Control - Family Demands and Problems 

Οηθνγελεηαθέο αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα 

Perceived Control - Different Teachers 

Γηαθνξεηηθνί εθπαηδεπηηθνί 

Perceived Control - If I Wanted I Could Perform Well 

Αλ ήζεια ζα κπνξνχζα λα απνδίδσ θαιά 

Perceived Control - Perform Poorly Regardless 

Απνδίδσ ρακειά αλεμαξηήησο 
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4α. Δλδηαθέξνλ γηα ηα καζεκαηηθά (4 δειώζεηο) 

 

Maths Interest - Enjoy Reading 

(Μνπ αξέζεη λα ηα κειεηάσ) 

Maths Interest - Look Forward to Lessons 

(Αλππνκνλψ γηα ηα καζήκαηα) 

Maths Interest - Enjoy Maths 

(Μνπ αξέζνπλ ηα Μαζεκαηηθά) 

Maths Interest – Interested 

(Με ελδηαθέξνπλ ηα Μαζεκαηηθά) 

 

4β.Κίλεηξν εξγαιεηαθήο/πξαθηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ καζεκαηηθώλ 

    (4 δειώζεηο) 

 

Instrumental Motivation - Worthwhile for Work  

Αμίδνπλ γηα ηε δνπιεηά 

Instrumental Motivation - Worthwhile for Career Chances 

Αμίδνπλ γηα ηηο Δπθαηξίεο Καξηέξαο 

Instrumental Motivation - Important for Future Study  

εκαληηθά γηα Μειινληηθέο πνπδέο 

Instrumental Motivation - Helps to Get a Job  

Βνεζνχλ ζηελ Δπαγγεικαηηθή Απνθαηάζηαζε 
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3.21. Οη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο, νη δηαζέζεηο γηα ηα καζεκαηηθά θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε καζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

Οη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο, νη δηαζέζεηο γηα ηα καζεκαηηθά θαη ε ζπκκεηνρή ζε 

καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Mathematics self-beliefs, dispositions and participation 

in mathematics activities) κεηξήζεθαλ βάζεη 6 νκάδσλ 

1. Απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα ζηα καζεκαηηθά   Mathematics self-efficacy 

2. Άγρνο γηα ηα καζεκαηηθά    Mathematics anxiety 

3. Απηφ-εηθφλα γηα ηα καζεκαηηθά   Mathematics self-concept  

4. πκπεξηθνξέο γηα ηα καζεκαηηθά   Mathematics behaviours  

5. Πξνζέζεηο γηα ηα καζεκαηηθά   Mathematics intentions  

6. Τπνθεηκεληθά πξφηππα ζηα καζεκαηηθά   Subjective norms in mathematics 

Οη 6  απηέο νκάδεο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 10 πνπ αθνινπζεί 

 

 

Δηθόλα 10: Οη νκάδεο κέζσ ησλ νπνίσλ κεηξώληαη νη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο, νη δηαζέζεηο σο 

πξνο ηα καζεκαηηθά θαη ε ζπκκεηνρή ζε καζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Πεγή: OECD, 2013: 
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3.22. Παξνπζίαζε ησλ δειώζεσλ ησλ νκάδσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο, δηαζέζεηο γηα ηα καζεκαηηθά θαη ζπκκεηνρή ζε 

καζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 

1.Απηό- απνηειεζκαηηθόηεηα ζηα καζεκαηηθά (8 δειώζεηο) 

 

Maths Self-Efficacy - Using a <Train Timetable> 

Υξήζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

Maths Self-Efficacy - Calculating TV Discount 

Τπνινγηζκφο εθπηψζεσλ 

Maths Self-Efficacy - Calculating Square Metres of Tiles 

Τπνινγηζκφο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πιαθαθηψλ 

Maths Self-Efficacy - Understanding Graphs in Newspapers 

Καηαλφεζε Γξαθεκάησλ ζε Δθεκεξίδεο 

Maths Self-Efficacy - Solving Equation 1 

Λχζε Δμίζσζεο 1 

Maths Self-Efficacy - Distance to Scale 

Απφζηαζε ζε θιίκαθα 

Maths Self-Efficacy - Solving Equation 2 

Λχζε Δμίζσζεο 2 

Maths Self-Efficacy - Calculate Petrol Consumption Rate 

Τπνινγηζκφο θαηαλάισζεο βελδίλεο 

 

2.Άγρνο ζηα καζεκαηηθά (5 δειώζεηο) 

 

Maths Anxiety - Worry That It Will Be Difficult 

Άγρνο φηη ζα είλαη δχζθνια 

Maths Anxiety - Get Very Tense 

Έρσ ππεξέληαζε 

Maths Anxiety - Get Very Nervous 

Γίλνκαη πνιχ λεπξηθφο 

Maths Anxiety - Feel Helpless 

Νηψζσ αβνήζεηνο 

Maths Anxiety - Worry About Getting Poor <Grades>  

Άγρνο γηα θαθνχο βαζκνχο  
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3.Απηό-εηθόλα/απηό-αλπίιεςε ζηα καζεκαηηθά. (5 δειώζεηο) 

 

Maths Self-Concept - Not Good at Maths 

Γελ είκαη θαιφο ζηα Μαζεκαηηθά 

Maths Self-Concept - Get Good <Grades> 

Παίξλσ θαινχο βαζκνχο 

Maths Self-Concept - Learn Quickly 

Μαζαίλσ γξήγνξα 

Maths Self-Concept - One of Best Subjects 

Έλα απφ ηα θαιχηεξά (κνπ) καζήκαηα 

Maths Self-Concept - Understand Difficult Work 

Καηαλνψ δχζθνιεο εξγαζίεο 

 

4. Αληηκεηώπηζε πξνο ηα καζεκαηηθά (8 δειώζεηο) 

 

Maths Behaviour - Talk about Maths with Friends 

πδεηψ γηα ηα καζεκαηηθά κε θίινπο 

Maths Behaviour - Help Friends with Maths 

Βνεζάσ ηνπο θίινπο κε ηα καζεκαηηθά 

Maths Behaviour - <Extracurricular> Activity 

-<Δμσζρνιηθέο> Γξαζηεξηφηεηεο 

Maths Behaviour - Participate in Competitions 

πκκεηνρή ζε Γηαγσληζκνχο 

Maths Behaviour - Study More Than 2 Extra Hours a Day 

Μειέηε άλσ ησλ 2 επηπιένλ σξψλ ηελ εκέξα 

Maths Behaviour - Play Chess 

Παίμηκν θαθηνχ 

Maths Behaviour - Computer programming 

Πξνγξακκαηηζκφο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

Maths Behaviour - Participate in Maths Club 

πκκεηνρή ζηε καζεκαηηθή Λέζρε  
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5.Πξνζέζεηο σο πξνο ηα καζεκαηηθά (5 δειώζεηο) 

 

Maths Intentions - Mathematics vs. Language Courses After School 

Μαζεκαηηθά ελαληίνλ Γισζζηθψλ Μαζεκάησλ Μεηά ην ρνιείν 

Maths Intentions - Mathematics vs. Science Related Major in College 

Μαζεκαηηθά ελαληίνλ ηνκέσλ Δπηζηεκψλ ζην Κνιέγην 

Maths Intentions - Study Harder in Mathematics vs. Language Classes 

θιεξφηεξε Μειέηε ζηα Μαζεκαηηθά ελαληίνλ Μαζήκαηα γιψζζαο 

Maths Intentions - Take Maximum Number of Mathematics vs. Science Classes 

Λήςε Μέγηζηνπ αξηζκνχ Μαζεκαηηθψλ ελαληίνλ Μαζεκάησλ Δπηζηήκεο 

Maths Intentions - Pursuing a Career That Involves Mathematics vs. Science 

Δπηδίσμε κηαο ζηαδηνδξνκίαο πνπ πεξηιακβάλεη Μαζεκαηηθά ελαληίνλ Δπηζηήκεο 

 

6.Τπνθεηκεληθά πξόηππα (6 δειώζεηο) 

 

Subjective Norms - Friends Do Well in Mathematics 

Οη θίινη (κνπ) ηα πάλε θαιά ζηα Μαζεκαηηθά 

Subjective Norms - Friends Work Hard on Mathematics 

Οη θίινη (κνπ) εξγάδνληαη ζθιεξά ζηα Μαζεκαηηθά 

Subjective Norms - Friends Enjoy Mathematics Tests 

ηνπο θίινπο (κνπ) αξέζνπλ ηα δηαγσλίζκαηα 

Subjective Norms - Parents Believe Studying Mathematics Is Important 

Οη γνλείο (κνπ) πηζηεχνπλ φηη ε κειέηε ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη ζεκαληηθή 

Subjective Norms - Parents Believe Mathematics Is Important for Career 

Οη γνλείο (κνπ) πηζηεχνπλ φηη ηα Μαζεκαηηθά είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ θαξηέξα (κνπ) 

Subjective Norms - Parents Like Mathematics 

ηνπο γνλείο (κνπ) αξέζνπλ ηα Μαζεκαηηθά 
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3.23. Δπηινγή ησλ δειώζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ έξεπλα 

 

Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο επηιέρζεθαλ νη 3 παξαθάησ 

δειψζεηο 

Α) Δλδηαθέξνλ γηα ηα Μαζεκαηηθά  - Απφιαπζε γηα ηα Μαζεκαηηθά 

Β) Απηφ-εηθφλα ζηα καζεκαηηθά.- Γελ είκαη θαιφο ζηα καζεκαηηθά 

Γ) Αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο – Να ηα πεγαίλσ θαιά εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ 

εκέλα 

 

Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηηο δειψζεηο  

Α) «κνπ αξέζνπλ ηα καζεκαηηθά»   (Enjoy Maths) 

Β) «Γελ είκαη θαιφο ζηα καζεκαηηθά»  (Not Good at Maths) 

Γ) «Σν λα ηα πεγαίλσ θαιά εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ εκέλα.» 

(Doing Well is Completely Up to Me) 

ζε κηα 4-βαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert κε ηηο εμήο ηηκέο:  

1.πκθσλψ απφιπηα    Strongly agree 

2.πκθσλψ    Agree 

3.Γηαθσλψ   Disagree 

4.Γηαθσλψ απφιπηα   Strongly disagree 

Τπάξρνπλ αθφκα ηα ελδερφκελα 

7 Γελ απάληεζε   N/A 

8 Με έγθπξε     Invalid 

9 Απνχζα ηηκή    Missing 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1.θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Μέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην πξφγξακκα PISA, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηηο 

αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ δηαπίζησζα φηη πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ κεγάιν θαη θαιά 

νξγαλσκέλν πξφγξακκα. Οη αλαιχζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ππεξπιήξεο θαη 

θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ. Ζ εζηίαζε κνπ ήηαλ πάλσ ζηνπο 

αλζεθηηθνχο καζεηέο θαη εθεί δηαπίζησζα φηη κπνξεί λα κειεηεζεί ην πξνθίι ησλ 

αλζεθηηθψλ καζεηψλ. 

Σo εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε είλαη: 

Σν θχιν, ε Γηεζλέο γιψζζα ζην ζπίηη ε Απφιαπζε γηα ηα Μαζεκαηηθά, ε Απηφ-

εηθφλα ζηα καζεκαηηθά θαη ν Αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο παίδνπλ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε αλζεθηηθψλ καζεηψλ  

 

Οη καζεηέο γηα θάζε κία απφ ηηο 3 πξνεπηιεγέληεο ρψξεο (αγθάε, Κνξέα θαη Υηιή) 

νκαδνπνηνχληαη ζε 2 γθξνππ αλζεθηηθψλ θαη κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ θαη ζα 

κειεηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηνπο 5 ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο.  

Πίλαθαο 23: Οη 5 επηιερζείζεο κεηαβιεηέο 

Gender 

VARIABLE=ST04Q01 

Φχιν 

International Language at Home 

VARIABLE=ST25Q01 

Γηεζλέο γιψζζα ζην ζπίηη 

Maths Interest – 

Enjoy Maths 

VARIABLE=ST29Q04 

Δλδηαθέξνλ γηα ηα Μαζεκαηηθά  - 

Απφιαπζε γηα ηα Μαζεκαηηθά 

Maths Self-Concept –  

Not Good at Maths 

VARIABLE=ST42Q02 

Απηφ-εηθφλα ζηα καζεκαηηθά.-  

Γελ είκαη θαιφο ζηα καζεκαηηθά 

Perceived Control –  

Doing Well is Completely Up to Me 

VARIABLE=ST43Q02 

Αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο –  

Να ηα πεγαίλσ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ 

εκέλα 
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4.2.Δξεπλεηηθή ηερληθή 

 

Σηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο, ηηο πνηνηηθέο θαη ηηο πνζνηηθέο.  

Ζ πνηνηηθή έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηαηχπσζε εξσηεκάησλ ηθαλψλ λα 

αλαπηπρζνχλ κεηά απφ δηεξεχλεζε θαη κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. 

(Mason, 2003). Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πνηνηηθή έξεπλα, σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, 

κπνξνχκε λα απαληήζνπκε ζε εξσηήζεηο ηχπνπ «πψο» θαη «γηαηί» επηρεηξψληαο λα 

δηεηζδχζνπκε ζηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ εξσησκέλσλ (Cohen, 1997). 

Ζ Πνζνηηθή αλάιπζε έρεη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηαθξίλνπλ απφ ηελ 

πνηνηηθή πξνζέγγηζε. Π.ρ., Τηνζεηεί ζηελ αλάιπζή ηεο ηηο κεζφδνπο ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ (ε νπδεηεξφηεηα είλαη θεληξηθφ ζηνηρείν), ελδηαθέξεηαη γηα γεληθνχο 

λφκνπο θαη εκπεηξηθνχο θαλφλεο. Ζ Πνζνηηθή αλάιπζε απνβιέπεη ζηελ επαιήζεπζε 

κηαο ππφζεζεο κέζσ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ θνηλσληθή δσή έρεη κηα θαλνληθφηεηα 

δελ είλαη έλα ράνο. πλεπψο, ζηφρνο είλαη ε γελίθεπζε (γεληθέο αξρέο). Γειαδή, 

θαηαιήγεη ζε γεληθεχζεηο θαη ζε εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίεο, κέζσ εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ. θνπφο ηεο Πνζνηηθήο αλάιπζεο είλαη λα αλαθαιχςεη ηηο αηηίεο ηεο 

αιιαγήο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ κέζσ αληηθεηκεληθήο κέηξεζεο θαη αξηζκεηηθήο 

αλάιπζεο (Παπαγεσξγίνπ, 2013) 

Τπάξρνπλ 4 είδε Πνζνηηθψλ Μεζφδσλ 

1. Πεηξακαηηθή –ν εξεπλεηήο ειέγρεη ηηο ζπλζήθεο. 

2.Γεηγκαηνιεπηηθή--ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζσ θιεηζηψλ (θπξίσο) 

εξσηεκαηνινγίσλ 

3. Γεπηεξνγελήο έξεπλα - Άληιεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ ππαξρφλησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, απφ ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο/ θξαηηθέο ππεξεζίεο/ 

εξεπλεηηθά θέληξα/ ηζηνξηθέο πεγέο/ παλ/ζηήκηα θιπ.  

4. Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ -- αλάιπζε θεηκέλσλ/ ληνθνπκέλησλ -- 

πνζνηηθνπνηείηαη ην πεξηερφκελν θαη ηνπνζεηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν – Δθαξκνγή ζε πνιιέο κνξθέο επηθνηλσλίαο 

Βέβαηα, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε πην θαηάιιειε 

κέζνδνο ζεσξήζεθε φηη είλαη ε πνζνηηθή, έηζη ψζηε λα δψζεη απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ πνπ είλαη 

«αληηθεηκεληθά θαη αμηφπηζηα» (Michell, 2003: 15). Ζ πνζνηηθή  κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε Γεπηεξνγελήο έξεπλα θαζψο ηα ζηνηρεία είραλ ζπιιερζεί, 

θαη πξνζπαζήζακε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο κέζα απφ απηά.  
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4.3.Σν αξρηθό δείγκα ηεο έξεπλαο 

 

Όπσο έρεη είδε αλαθεξζεί ν πιεζπζκφο ησλ 15 ρξφλσλ καζεηψλ είλαη πεξίπνπ 28 

εθαηνκκχξηα ζε παγθφζκην επίπεδν ελψ νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο απφ ηηο 65 ρψξεο 

είλαη πεξίπνπ 510 000. Όκσο ζηα ππάξρνληα αξρεία ππήξραλ ζηνηρεία κφλν απφ 43 

ρψξεο κε 271.323 καζεηέο.  

 

 Μαζεηέο 

65 ρψξεο 510.000 

43 ρψξεο 271.323 

αγθάε-Κίλα 5177 

Κνξέα 5033 

Υηιή 6856 

 

ηνλ πίλαθα 23 πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ θάζε 

ρψξαο θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ. 

 

Πίλαθαο 24: Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ αλά ρώξα 

Country code 3-character 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid United Arab Emirates 11500 4.2 4.2 4.2 

Australia 14481 5.3 5.3 9.6 

Austria 4755 1.8 1.8 11.3 

Belgium 8597 3.2 3.2 14.5 

Bulgaria 5282 1.9 1.9 16.4 

Brazil 5506 2.0 2.0 18.5 

Canada 21544 7.9 7.9 26.4 

Chile 6856 2.5 2.5 28.9 

Colombia 9073 3.3 3.3 32.3 

Czech Republic 5327 2.0 2.0 34.2 

Germany 5001 1.8 1.8 36.1 

Denmark 7481 2.8 2.8 38.8 



Αλζεθηηθνί καζεηέο (Resilient Students). 

 103 

Spain 10175 3.8 3.8 42.6 

Estonia 4779 1.8 1.8 44.4 

Finland 8829 3.3 3.3 47.6 

France 4613 1.7 1.7 49.3 

United Kingdom 4185 1.5 1.5 50.9 

Hong Kong-China 4670 1.7 1.7 52.6 

Croatia 5008 1.8 1.8 54.4 

Hungary 4810 1.8 1.8 56.2 

Ireland 5016 1.8 1.8 58.0 

Israel 5055 1.9 1.9 59.9 

Italy 5495 2.0 2.0 61.9 

Japan 6351 2.3 2.3 64.3 

Korea 5033 1.9 1.9 66.1 

Macao-China 5335 2.0 2.0 68.1 

Montenegro 4744 1.7 1.7 69.8 

Malaysia 5197 1.9 1.9 71.8 

Netherlands 4460 1.6 1.6 73.4 

Norway 4686 1.7 1.7 75.1 

Poland 4607 1.7 1.7 76.8 

Portugal 5722 2.1 2.1 78.9 

Shanghai-China 5177 1.9 1.9 80.8 

Russian Federation 5231 1.9 1.9 82.8 

Singapore 5546 2.0 2.0 84.8 

Serbia 4684 1.7 1.7 86.5 

Slovak Republic 4678 1.7 1.7 88.3 

Slovenia 5911 2.2 2.2 90.4 

Sweden 4736 1.7 1.7 92.2 

Chinese Taipei 6046 2.2 2.2 94.4 

Turkey 4848 1.8 1.8 96.2 

Uruguay 5315 2.0 2.0 98.2 

United States of 

America 

4978 1.8 1.8 100.0 

Total 271323 100.0 100.0  
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4.4. Σν πιαίζην ηεο έξεπλαο 

 

Σα αξρηθά αξρεία αληιήζεθαλ ζε  ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα 

http://pisa2012.acer.edu.au/downloadsCBA.php. 

ηε ζπλέρεηα ε επεμεξγαζία έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην IBM SPSS Statistics 

(ζπγθεθξηκέλα IBM SPSS Statistics 20 & IBM SPSS Statistics 22), έλα ινγηζκηθφ 

θαηάιιειν γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

Όπσο έρεη είδε αλαθεξζεί ζηα ππάξρνληα αξρεία ππήξραλ ζηνηρεία κφλν απφ ηηο 

43 ρψξεο κε 271.323 καζεηέο θαη 615 κεηαβιεηέο (Variables). Ζ πξψηε κνπ αίζζεζε 

κε ην άλνηγκα ηνπ αξρείνπ ήηαλ ρανηηθή θαη πξψηε κνπ ελέξγεηα ήηαλ ε παξαηήξεζε 

ησλ κεηαβιεηψλ. 

Αξρηθφ κέιεκα ήηαλ λα βξεζνχλ νη 2 θεληξηθέο κεηαβιεηέο πνπ λα αληηζηνηρνχλ 

ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ζηελ επίδνζε. Μεηά απφ πξνζεθηηθή κειέηε 

φισλ ησλ κεηαβιεηψλ αλαγλσξίζζεθε ε κεηαβιεηή ESCS σο ν δείθηεο γηα ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν.  

 

4.5. Ο Γηεζλήο Κνηλσληθννηθνλνκηθόο Γείθηεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Θέζεο 

Γνλέα - HISEI 

 

Ο Γηεζλήο Κνηλσληθννηθνλνκηθφο Γείθηεο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Θέζεο (HISEI) 

ηνπ PISA πξνήιζε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ γηα ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ 

ηνπο Οη καζεηέο έπξεπε λα αλαθέξνπλ ηα επαγγέικαηά ησλ γνλέσλ ηνπο, θαη λα 

δειψζνπλ εάλ θαζέλαο απφ ηνπο γνλείο ηνπο: α) απαζρνινχληαλ ζε ακεηβφκελε 

εξγαζία πιήξνπο απαζρφιεζεο, β) κεξηθήο απαζρφιεζεο, γ) δελ εξγαδφηαλ αιιά 

έςαρλε γηα δνπιεηά ή ε) «άιιν». Οη «αλνηρηέο» απαληήζεηο γηα ηα επαγγέικαηα 

θσδηθνπνηήζεθαλ έπεηηα ζχκθσλα κε ην International Standard Classification of 

Occupations (Γηεζλέο Πξφηππν Σαμηλφκεζεο ησλ Δπαγγεικάησλ) (ISCO 1988). Ο 

δείθηεο θσδηθνπνίεζε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ επαγγεικάησλ ησλ γνλέσλ 

θαη κεηέηξεςε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε εηζφδεκα. Σν πςειφηεξν ISEI είηε ηνπ παηέξα 

είηε ηεο κεηέξαο απνηειεί ην (HISEI) 

  

http://pisa2012.acer.edu.au/downloadsCBA.php
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4.6.Ο δείθηεο νηθνλνκηθήο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο θαηάζηαζεο-(ESCS)      

The index of economic, social and cultural status (ESCS) 

 

«Ζ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζπλήζσο ζεσξείηαη φηη βαζίδεηαη ζηελ 

εθπαίδεπζε, ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε θαη ην εηζφδεκα. ηελ έξεπλα PISA δελ 

ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκν ην κεηξήζηκν εηζφδεκα θαη ν πινχηνο ηεο νηθνγέλεηαο 

πξνζδηνξίδεηαη έκκεζα απφ ηελ θαηνρή νηθηαθψλ αγαζψλ. 

Ο δείθηεο ESCS ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ αλάιπζε PISA 2000 θαη 

εθείλε ηε ζηηγκή θαηεπζπλφηαλ απφ πέληε δείθηεο:  

ηελ πςειφηεξε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ (HISEI),  

ην πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ (ζε έηε εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε 

ISCED), 

ηνλ νηθνγελεηαθφ πινχην, ηα πνιηηηζκηθά αγαζά θαη ηνπο νηθηαθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο πφξνπο (θαη νη ηξεηο WLEs κε βάζε ηηο εθζέζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηα 

νηθηαθά αγαζά». (PISA Data Analysis Manual: SPSS, Second Edition page 472) 

 Ο δείθηεο ESCS γηα ην PISA 2003 θαη 2006 πξνέξρνληαη απφ ηξεηο κεηαβιεηέο  

ηελ πςειφηεξε γνληθή εθπαίδεπζε (ζε αξηζκφ εηψλ εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ 

ηαμηλφκεζε ISCED), 

ην πςειφηεξν γνληθφ επάγγεικα  (HISEI ),  

θαη ηνλ αξηζκφ νηθηαθψλ αγαζψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ βηβιίσλ. (PISA 

Data Analysis Manual: SPSS, Second Edition page 472) 

Γεδνκέλνπ φηη θακηά άκεζε κέηξεζε ζρεηηθά κε ηνλ πινχην ησλ γνλέσλ δελ ήηαλ 

δηαζέζηκε απφ ην PISA, ε πξφζβαζε ζε ζρεηηθά νηθηαθά αληηθείκελα ζεσξήζεθε φηη 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

0 δείθηεο ESCS γηα ην PISA 2009 ηξνπνπνηήζεθε ειαθξά γηαηί :  

(i) ππήξραλ πεξηζζφηεξεο πξφζθαηνη δηαζέζηκνη δείθηεο. 

(ii) ππήξραλ κηθξέο αιιαγέο ζην δείθηε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ θαη ζηελ 

αληηζηνίρεζε ησλ επηπέδσλ ISCED κε ηα έηε εθπαίδεπζεο. 

Ο ESCS πεξηιακβάλεη 

ηελ θαηνρή νηθηαθψλ αγαζψλ , (HOMEPOS) 

ηελ πςειφηεξε γνληθή θαηνρήο ( HISEI )  

θαη ην πςειφηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ εθθξαζκέλν σο ρξφληα ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (PARENT) 
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Αλ ππήξρε έιιεηςε ζηνηρείσλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία κεηαβιεηέο, ν ESCS δελ 

ππνινγίδεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη νξίδεηαη απνχζα ηηκή (missing 

value) γηα ηνλ ESCS 

 

4.7.Δπίδνζε- αηνκηθή βαζκνινγία 

 

Αλ θαη γηα ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν αλαγλσξίζζεθε ζρεηηθά γξήγνξα  ε 

κεηαβιεηή ESCS σο ν δείθηεο, κε ηελ επίδνζε ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ ηφζν μεθάζαξα. 

Όζν θη αλ πξνζπάζεζα δελ αλαγλψξηζα πνπζελά θάπνην δείθηε επίδνζεο. 

 

4.8. Δπίδνζε- Έξεπλεο κεγάιεο θιίκαθαο-Πηζαλέο ηηκέο (Plausible values) 

 

Ο ζηφρνο ηεο κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλαο εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ αμηνινγήζεθαλ ζε 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα θνηηεηψλ ή πιεζπζκνχο ελειίθσλ. (Davier,M, Gonzalez, 

E, Mislevy, R) 

Οη έξεπλεο κεγάιεο θιίκαθαο θαηαθέξλνπλ λα θαιχπηνπλ έλαλ επξχ ζηφρν 

δηαηξψληαο ηελ δεμακελή ησλ ζηνηρείσλ ζε ηκήκαηα ή νκάδεο ζηνηρείσλ. ηε 

ζπλέρεηα θάζε καζεηήο ιακβάλεη κφλν έλα ππνζχλνιν απηνχ πνπ απνηειεί ηε 

ζπλνιηθή δεμακελή. (Davier,M, Gonzalez, E, Mislevy, R) 

χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ PISA θάζε καζεηήο αληαπνθξίλεηαη ζε έλα κφλν 

θιάζκα ηνπ ζπλφινπ αμηνιφγεζεο ππφ ηε κνξθή ελφο θπιιαδίνπ. Απηά ηα θπιιάδηα 

δνθηκαζηψλ ζπλδένληαη ελ κέξεη θαζψο θάπνηα απφ απηά πεξηέρνπλ θνηλά ηκήκαηα. 

Έλαο ηξφπνο λα ιεθζεί ππφςε ε αβεβαηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο εθηηκήζεηο 

είλαη νη πηζαλέο ηηκέο (plausible values) πνπ καο επηηξέπνπλ κία πην ακεξφιεπηε 

εθηίκεζε ηεο αιεζηλήο θιίκαθαο θαη ηεο επάξθεηαο ησλ νκάδσλ ησλ καζεηψλ. 

Οη πηζαλέο ηηκέο βαζίδνληαη ζηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ γηα ην ππνζχλνιν ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνπλ, θαζψο θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο θαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

ππνβάζξνπ (Mislevy, 1991). Οη πηζαλέο ηηκέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλα ζχλνιν 

εηδηθψλ πνζνηήησλ πνπ παξάγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη 

πνιιαπιέο ηεθκαξηέο. Οη πηζαλέο ηηκέο δελ είλαη αηνκηθέο βαζκνινγίεο κε ηελ 

παξαδνζηαθή έλλνηα, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα πξέπεη λα αλαιχνληαη σο πνιιαπινί 

δείθηεο ηνπ ίδηνπ ζθνξ ή ιαλζάλνπζαο κεηαβιεηήο (Mislevy, 1993) 
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4.9.Γεκηνπξγία κεηαβιεηήο PV (δείθηεο επίδνζεο) 

 

ην αξρείν καο ππήξραλ 5 ζηήιεο κε πηζαλέο ηηκέο ζηα καζεκαηηθά (Plausible value 1 

in mathematics, Plausible value 2 in mathematics, Plausible value 3 in mathematics, 

Plausible value 4 in mathematics, Plausible value 5 in mathematics). Γεκηνπξγήζεθε 

φκσο κία λέα κεηαβιεηή ε PV ε νπνία είλαη ν κέζνο φξνο ησλ 5 πηζαλψλ ηηκψλ θαη ε 

νπνία ζα ζεσξείηαη ζαλ δείθηε επίδνζεο ησλ καζεηψλ. 

 

4.10. Γεκηνπξγία κεηαβιεηήο UP,PV 

 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε ε κεηαβιεηή UP,PV ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο 

καζεηέο πνπ έρνπλ επίδνζε ζην αλψηεξν ηεηαξηεκφξην ησλ επηδφζεσλ ηεο θάζε 

ρψξαο. 

 

 
χλνιν 

καζεηψλ 

Αξηζκφο καζεηψλ κε 

επίδνζε ζην αλψηεξν 

ηεηαξηεκφξην 

Αξηζκφο καζεηψλ 

κε επίδνζε ζην 

θαηψηαην 75% 

αγθάε 5177 1293 3884 

Κνξέα 5033 1258 3775 

Υηιή 6856 1714 5142 

 

4.11. Γεκηνπξγία κεηαβιεηήο Bot,ESCS  

 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε ε κεηαβιεηή ε Bot,ESCS ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο 

καζεηέο πνπ έρνπλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ζην θαηψηεξν ηεηαξηεκφξην ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ θάζε ρψξαο.  

 

 
χλνιν 

καζεηψλ 

Αξηζκφο καζεηψλ 

κε επίδνζε ζην 

αλψηεξν 

ηεηαξηεκφξην 

Αξηζκφο 

καζεηψλ κε 

επίδνζε ζην 

θαηψηαην 75% 

Μαζεηέο γηα 

ηνπο νπνίνπο 

δελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία 

αγθάε 5177 1316 3851 10 

Κνξέα 5033 1255 3767 11 

Υηιή 6856 1679 5085 92 
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4.12. Γεκηνπξγία κεηαβιεηήο R (αλζεθηηθόο καζεηήο) 

 

Οη αλζεθηηθνί καζεηέο (Resilient students) είλαη απηνί πνπ πιεξνχλ ηαπηφρξνλα θαη 

ηηο 2 πξνυπνζέζεηο:. έρνπλ επίδνζε ζην αλψηεξν ηεηαξηεκφξην ησλ επηδφζεσλ ηεο 

θάζε ρψξαο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ζην θαηψηεξν ηεηαξηεκφξην ηνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ θάζε ρψξαο 

 

4.13. Σν ηειηθό δείγκα ηεο έξεπλαο 

 

Απφ ηηο 43 ρψξεο γηα ηηο νπνίεο είρακε δεδνκέλα επηιέγεθαλ 3, ζπγθεθξηκέλα  ε 

Κνξέα ε αγθάε θαη ε Υηιή. ηηο ρψξεο απηέο εθαξκφζηεθε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη νη 

δχν λέεο ππννκάδεο Αλζεθηηθψλ θαη κε Αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζε θαζεκία απφ ηηο 3 

επηιεγέληεο ρψξεο 

 

Πίλαθαο 25: Σν ηειηθό δείγκα ηεο έξεπλαο 

 Μαζεηέο Αλζεθηηθνί 

καζεηέο 

Με Αλζεθηηθνί 

καζεηέο 

Μαζεηέο κε 

αλεπαξθή 

ζηνηρεία 

αγθάε-Κίλα 5177 115 5061 1 

Κνξέα 5033 732 4300 1 

Υηιή 6856 60 6789 7 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  

 
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1.Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (descriptive statistics) 

 

Ζ ζηαηηζηηθή είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ έλαο θνηλσληθφο επηζηήκνλαο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα έξεπλα θαη θαηφπηλ λα είλαη ζε ζέζε λα ηε κειεηήζεη θξηηηθά 

θαη λα αμηνινγήζεη ηα επξήκαηα ηεο. (Ρνχζζνο, Σζανχζεο, 2002:27). Ο θιάδνο ηεο 

ζηαηηζηηθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ νξγάλσζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ πεξηγξαθή 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ νλνκάδεηαη πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (descriptive statistics) 

(Ρνχζζνο, Σζανχζεο, 2002:26). πλνπηηθά ζα ιέγακε φηη ζηφρνο ηεο πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο είλαη λα παξέρεη κία πξψηε εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

ε απηφ ην θεθάιαην δελ θάλνπκε πξνβιέςεηο, νχηε εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα. 

Απιά πξνζπαζνχκε λα νξγαλψζνπκε ηα δεδνκέλα ψζηε λα «δηαβάδνληαη» πην εχθνια 

θαη λα εμάγνπκε θάπνηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηηο κεηαβιεηέο πνπ κειεηάκε. 

Σα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζπιιέμεη νλνκάδνληαη αξρηθέο ηηκέο (raw data). Γηα φιεο 

ηηο δειψζεηο ηα δεδνκέλα είλαη θαηεγνξηθά (πνηνηηθά). Οη θχξηνη ηξφπνη παξνπζίαζεο 

ησλ θαηεγνξηθψλ δεδνκέλσλ είλαη νη πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα. Αλαιπηηθά ηα 

ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα φπσο έρνπλ εμαρζεί απφ ην πξφγξακκα SPSS κε ηε κνξθή 

πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ ππάξρνπλ ζην Παξάξηεκα 2 

Μεξηθέο θνξέο φκσο είλαη πξνηηκφηεξν λα παξνπζηάδνληαη ηα θαηεγνξηθά 

δεδνκέλα κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ αληί πηλάθσλ. Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν 

δηάγξακκα γίλεηαη άκεζα θαηαλνεηφ απφ ηνλ αλαγλψζηε θαη πξνζζέηεη πνηθηιία ζηνλ 

αλαγλψζηε. 

Οη δχν ζεκαληηθνί ηχπνη  δηαγξακκάησλ γηα ηελ παξνπζίαζε θαηεγνξηθψλ 

δεδνκέλσλ είλαη ην θπθιηθφ δηάγξακκα(pie diagram) θαη ην αθηδσηφ δηάγξακκα (bar 

chart) (Ρνχζζνο, Σζανχζεο, 2002:53). ην θπθιηθφ δηάγξακκα θάζε θαηεγνξία 

παξνπζηάδεηαη σο ηκήκα ελφο θχθινπ, ελψ ζην αθηδσηφ δηάγξακκα νη ζπρλφηεηεο 

αλαπαξηζηψληαη απφ ξάβδνπο πνπ έρνπλ κήθνο αλάινγν κε ηε ζπρλφηεηα θάζε 

θαηεγνξίαο. 
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5.2. Σν θξηηήξην x
2 
(chi-square criterion) 

 

ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο πνιιά δεδνκέλα απνηππψλνληαη ζε δηαθξηηέο 

κεηαβιεηέο. Έλα πνιχ δεκνθηιέο θξηηήξην πνπ εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ δηαθξηηψλ 

κεηαβιεηψλ είλαη ην θξηηήξην x
2 

(chi-square criterion) (Καηζήο, ηδέξεο, Δκβαισηήο, 

2010:227) 

Σν θξηηήξην x
2
 εμεηάδεη ηελ αλεμαξηεζία κεηαμχ γξακκψλ θαη ζηειψλ ελφο 

πίλαθα ζπλάθεηαο. Γηα λα εθαξκνζηεί ην θξηηήξην x
2
 πξέπεη λα ηζρχνπλ νη εμήο 

πξνυπνζέζεηο. 

1) Σν δείγκα δελ πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγάιν αιιά νχηε θαη πνιχ κηθξφ. Έλα 

δείγκα 500-1000 παξαηεξήζεηο ραξαθηεξίδεηαη πνιχ κεγάιν ελψ έλα δείγκα 20-50 

παξαηεξήζεηο πνιχ κηθξφ 

2) Να ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο παξαηεξήζεσλ θαη λα κελ ππάξρνπλ θειηά 

κε κεδεληθέο ε πνιχ κηθξέο παξαηεξνχκελεο ζπρλφηεηεο. 

3) Σν δείγκα λα έρεη επηιεγεί κε ηπραίν ηξφπν θαη νη παξαηεξήζεηο λα είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

Ζ ηηκή p ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ δίλεηαη απφ ηε ζηήιε Asymp.Sig (2-sided). 

Θεσξνχκε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ην α=5%=0,05. Αλ  p<a ν έιεγρνο 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα δείγκαηα καο ζηνπο κε αλζεθηηθνχο 

καζεηέο θαη γηα ηηο 3 ρψξεο είλαη κεγάια (4300, 5061, 6789 γηα Κνξέα, αγθάε θαη 

Υηιή αληίζηνηρα) ελψ γηα ηνπο αλζεθηηθνχο καζεηέο είλαη κηθξά (115, 60 γηα αγθάε 

θαη Υηιή αληίζηνηρα) 

Σα δεδνκέλα ζα παξνπζηαζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: πξψηνλ αλά ρψξα θαη 

δεχηεξνλ κε βάζε ηηο πέληε δειψζεηο ζηηο νπνίεο απάληεζαλ ηα παηδηά.  
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5.3. ΑΓΚΑΗ 

 

ην δείγκα ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ε αλαινγία αγνξηψλ θνξηηζηψλ είλαη 

πεξίπνπ 1 πξνο 1 κε ειάρηζηε ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ (51,2%) ην δείγκα ησλ 

αλζεθηηθψλ καζεηψλ ηα αγφξηα ππεξηεξνχλ θαη κάιηζηα γχξσ ζηηο 20 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο (60,9%-39,1%).    Απφ ην θξηηήξην x
2
 δηαπηζηψλνπκε φηη p=0,010<0,05 θαη ν 

έιεγρνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

 

Γηάγξακκα  1: Αλαινγία αγνξηώλ- θνξηηζηώλ ζηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 

 

 

Γηάγξακκα  2: Αλαινγία αγνξηώλ- θνξηηζηώλ ζηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 
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 Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζην ζπίηη κηινχλ ηε γιψζζα ηνπ ηεζη, ζην γθξνππ 

ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ, είλαη 4.942 (98,5%), ελψ κφλν 73 καζεηέο (1,5%) 

κηινχλ ζην ζπίηη άιιε γιψζζα απφ ηε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη. ηελ νκάδα ησλ 

αλζεθηηθψλ καζεηψλ ππάξρεη κφλν 1 ζηνπο 114 καζεηέο πνπ δελ κηιάεη ζην ζπίηη ηε 

γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη (0,9%).  Απφ ην θξηηήξην x
2
 δηαπηζηψλνπκε φηη 

p=0,602>0,05 θαη ν έιεγρνο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

 

 

Γηάγξακκα  3: Γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο  ζηε αγθάε 

 

 

Γηάγξακκα  4: Γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο  ζηε αγθάε 
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ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ νη καζεηέο είλαη κνηξαζκέλνη ηζνδχλακα 

(49,5-50,5) αλάκεζα ζε απηνχο πνπ απαληνχλ ζπλνιηθά φηη ζπκθσλνχλ θαη 

ζπκθσλνχλ πιήξσο φηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά θαη ζε απηνχο πνπ δειψλνπλ 

φηη δηαθσλνχλ ε δηαθσλνχλ απνιχησο ζην φηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά. 

Αληίζεηα ζην γθξνππ ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ ε αλαινγία αιιάδεη ζην  60-40 ππέξ 

ησλ καζεηψλ πνπ απνιακβάλνπλ θαη απνιακβάλνπλ απφιπηα ηα καζεκαηηθά. 

Δπηπξνζζέησο, αιιάδνπλ ηα πνζνζηά ζε απηνχο πνπ έρνπλ απφιπηε ζπκθσλία 

θαη απφιπηε δηαθσλία ζηα 2 γθξνππ. Σν πνζνζηφ απηψλ πνπ ζπκθσλνχλ απφιπηα φηη 

απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά απμάλεηαη απφ ην 15,7% ζην 32,4% ζηελ νκάδα ησλ 

αλζεθηηθψλ καζεηψλ, ελψ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δηαθσλνχλ απφιπηα φηη 

απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά κεηψλεηαη απφ ην 7,5%  ζην 4,2%. Γηα ηνπο 

αλζεθηηθνχο καζεηέο. Απφ ην θξηηήξην x
2
 δηαπηζηψλνπκε φηη p=0,002<0,05 θαη ν 

έιεγρνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

 

Γηάγξακκα  5: Πνζνζηά καζεηώλ πνπ δήισζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά ζηνπο κε 

αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 
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Γηάγξακκα  6: Πνζνζηά καζεηώλ πνπ δήισζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά ζηνπο 

αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 

Ζ ίδηα εηθφλα εκθαλίδεηαη θαη ζηηο ππφινηπεο 2 δειψζεηο. Όζν αθνξά ηελ 

απηνεηθφλα ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά κε ηε δήισζε δελ είκαη θαιφο ζηα 

καζεκαηηθά ζπκθσλεί απφιπηα κφλν ην 4,8% ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ, πνζνζηφ 

κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν 13,4% πνπ δήισζαλ νη κε αλζεθηηθνί καζεηέο. Όηη 

δηαθσλνχλ απφιπηα κε ηε δήισζε φηη δελ είλαη θαινί ζηα καζεκαηηθά δήισζαλ 

13,2% ησλ καζεηψλ κε  ην πνζνζηφ απηφ λα απμάλεηαη ζηνπο αλζεθηηθνχο καζεηέο 

ζην 22,9% . Απφ ην θξηηήξην x
2
 δηαπηζηψλνπκε φηη p=0,003<0,05 θαη ν έιεγρνο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

 

Γηάγξακκα  7: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηε δήισζε δελ είκαη θαιόο ζηα καζεκαηηθά ζηνπο κε 

αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 
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Γηάγξακκα  8: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηε δήισζε δελ είκαη θαιόο ζηα καζεκαηηθά ζηνπο 

αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 

 

ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ, νη καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ ή πηζηεχνπλ 

απφιπηα φηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ απηνχο είλαη πεξίπνπ 9 ζηνπο 10 

(88,3%) θαη θπκαίλεηαη ζηα ίδηα πνζνζηά (87,3%) θαη ζην γθξνππ ησλ αλζεθηηθψλ 

καζεηψλ. Όκσο εθεί πνπ ππάξρεη ζεκαληηθή αιιαγή είλαη ζηνπο καζεηέο πνπ 

πηζηεχνπλ απφιπηα φηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ απηνχο ε νπνία απφ ην 

45,8% ζηνπο κε αλζεθηηθνχο καζεηέο εθηνμεχεηαη ζην 63,4% ζηνπο αλζεθηηθνχο 

καζεηέο. Απφ ην θξηηήξην x
2
 δηαπηζηψλνπκε φηη p=0,012<0,05 θαη ν έιεγρνο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

 
 
Γηάγξακκα  9: Πνζνζηά καζεηώλ πνπ πηζηεύνπλ όηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από 

απηνύο ζηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 
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Γηάγξακκα  10:  Πνζνζηά καζεηώλ πνπ πηζηεύνπλ όηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από 

απηνύο ζηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε  
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5.4. ΚΟΡΔΑ 

 

ην δείγκα ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ε αλαινγία αγνξηψλ θνξηηζηψλ είλαη 

πνιχ θνληά ζην 50% κε ειάρηζηε ππεξνρή ησλ αγνξηψλ (51,9%) ην δείγκα ησλ 

αλζεθηηθψλ καζεηψλ ην πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ απμάλεηαη ζην 62,6% Παξαηεξείηαη 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλδξψλ θαηά δέθα πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Απφ ην θξηηήξην 

x
2
 δηαπηζηψλνπκε φηη p=0,000<0,05 θαη ν έιεγρνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

 

Γηάγξακκα  11: Αλαινγία αγνξηώλ- θνξηηζηώλ ζηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 

 

 

Γηάγξακκα  12: Αλαινγία αγνξηώλ- θνξηηζηώλ ζηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 
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Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζην ζπίηη κηινχλ ηε γιψζζα ηνπ ηεζη, ζην γθξνππ ησλ 

κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ, είλαη 4233 (99,9%) θαη κφλν 4 καζεηέο .κηινχλ άιιε 

γιψζζα απφ ηε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη. ην γθξνππ ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ 

φινη νη καζεηέο θαη νη 728 κηινχλ ζπίηη ηε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη θαη δελ 

βξέζεθε νχηε έλαο καζεηήο πνπ ζην ζπίηη ηνπ λα κηιάεη δηαθνξεηηθή γιψζζα  

Απφ ην θξηηήξην x
2
 δηαπηζηψλνπκε φηη p=0,407>0,05 θαη ν έιεγρνο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Τπάξρεη πξφβιεκα φκσο κε 2 θειηά (50%) πνπ δελ έρνπλ 

αξθεηέο ηηκέο. 

 

 

Γηάγξακκα  13: Γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 

 

 

 

Γηάγξακκα  14: Γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 
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ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ππάξρεη έλα ηεξάζηην πνζνζηφ καζεηψλ, 

πάλσ απφ ηνπο 7 ζηνπο 10, πνπ δηαθσλνχλ ε δηαθσλνχλ απνιχησο ζην φηη 

απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά. Αληίζεηα ην πνζνζηφ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ 

πνπ απνιακβάλνπλ πάξα πνιχ ηα καζεκαηηθά είλαη κφλν 6,2%. ην γθξνππ ησλ 

αλζεθηηθψλ καζεηψλ ε πιεηνςεθία κεηαθηλείηαη πξνο ηελ άιιε πιεπξά. Σψξα νη 

καζεηέο πνπ απνιακβάλνπλ θαη απνιακβάλνπλ απφιπηα ηα καζεκαηηθά είλαη νξηαθά 

πάλσ απφ 50% θαη απηνί πνπ απνιακβάλνπλ πάξα πνιχ ηα καζεκαηηθά είλαη πεξίπνπ 

1 ζηνπο 6 (17,1%).    Απφ ην θξηηήξην x
2
 δηαπηζηψλνπκε φηη p=0,000<0,05 θαη ν 

έιεγρνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

Γηάγξακκα  15: Πνζνζηά καζεηώλ πνπ δήισζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά ζηνπο κε 

αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 

 

 

Γηάγξακκα  16 : Πνζνζηά καζεηώλ πνπ δήισζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά ζηνπο 

αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 
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ε παξαπιήζηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπκε θαη απφ ηε κειέηε ησλ άιισλ 2 

δειψζεσλ. Όζν αθνξά ηελ απηνεηθφλα ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά κε ηε δήισζε 

δελ είκαη θαιφο ζηα καζεκαηηθά ζπκθσλεί απφιπηα κφλν ην 4,3% ησλ αλζεθηηθψλ 

καζεηψλ, πνζνζηφ ειάρηζην θαη ζίγνπξα πνιχ κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν 20,9% 

πνπ δήισζαλ νη κε αλζεθηηθνί καζεηέο. Μφλν 7 ζηνπο 100 κε αλζεθηηθνχο καζεηέο 

δηαθσλνχλ απφιπηα κε ηε δήισζε φηη δελ είλαη θαινί ζηα καζεκαηηθά. Σν πνζνζηφ 

απηφ απμάλεηαη ζηνπο αλζεθηηθνχο καζεηέο ζην 19.3% .  Απφ ην θξηηήξην x
2
 

δηαπηζηψλνπκε φηη p=0,000<0,05 θαη ν έιεγρνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

Γηάγξακκα  17: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηε δήισζε δελ είκαη θαιόο ζηα καζεκαηηθά ζηνπο κε αλζεθηηθνύο 

καζεηέο ζηε Κνξέα   

 

 

Γηάγξακκα  18: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηε δήισζε δελ είκαη θαιόο ζηα καζεκαηηθά ζηνπο 

αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 
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ην γθξνππ ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ πεξίπνπ 1 ζηνπο 2 πηζηεχεη απφιπηα φηη ε 

επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ απηφλ. Έλα παξφκνην ηεξάζηην πνζνζηφ 46% 

πηζηεχεη φηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ απηφλ ελψ ην πνζνζηφ πνπ 

δηαθσλεί ή δηαθσλεί απφιπηα δελ θηάλεη ζπγθεληξσηηθά νχηε ην 3%  ην γθξνππ ησλ 

κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ, νη καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ ή πηζηεχνπλ απφιπηα φηη ε 

επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ απηνχο είλαη πεξίπνπ 9 ζηνπο 10. Αληίζεηα, νη 

καζεηέο πνπ δελ πηζηεχνπλ ή δελ πηζηεχνπλ απφιπηα φηη ε επηηπρία εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ απηνχο είλαη γχξσ ζην 9% ζίγνπξα κεγαιχηεξν φκσο απφ ην 

αληίζηνηρν 3% ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ. Απφ ην θξηηήξην x
2
 δηαπηζηψλνπκε φηη 

p=0,000<0,05 θαη ν έιεγρνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

Γηάγξακκα  19: Πνζνζηά καζεηώλ πνπ πηζηεύνπλ όηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από 

απηνύο ζηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα. 

 

Γηάγξακκα  20: Πνζνζηά καζεηώλ πνπ πηζηεύνπλ όηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από 

απηνύο ζηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα. 
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5.5.ΥΙΛΗ 

 

ην δείγκα ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ηα θνξίηζηα είλαη πεξίπνπ ίζα κε ηα αγφξηα 

θνξηηζηψλ κε ειάρηζηε ππεξνρή ππέξ ησλ θνξηηζηψλ (51,5%) ην δείγκα ησλ 

αλζεθηηθψλ καζεηψλ ηα αγφξηα  ππεξηεξνχλ ζπληξηπηηθά, θαζψο 3 ζηνπο 4 καζεηέο 

(75%) πνπ είλαη αλζεθηηθνί είλαη αγφξηα θαη κφλν κία ζηνπο 4 είλαη θνξίηζη. Απφ ην 

θξηηήξην x
2
 δηαπηζηψλνπκε φηη p=0,000<0,05 θαη ν έιεγρνο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο. 

 

 

Γηάγξακκα  21: Αλαινγία αγνξηώλ- θνξηηζηώλ ζηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή 

 

 

Γηάγξακκα  22: Αλαινγία αγνξηώλ- θνξηηζηώλ ζηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή 
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Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζην ζπίηη κηινχλ ηε γιψζζα ηνπ ηεζη, ζην γθξνππ 

ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ, είλαη 6615 (99,2%), ελψ κφλν 52 καζεηέο (0,8%) 

κηινχλ ζην ζπίηη άιιε γιψζζα απφ ηε γιψζζα δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη. ηελ νκάδα ησλ 

αλζεθηηθψλ καζεηψλ φινη νη καζεηέο θαη νη 60 κηιάλε ζην ζπίηη ηε γιψζζα 

δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη. Απφ ην θξηηήξην x
2
 δηαπηζηψλνπκε φηη p=0,492>0,05 θαη ν 

έιεγρνο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Τπάξρεη φκσο έλα θειί (25%) κε κεηξήζεηο 

κηθξφηεξεο ηνπ αλακελφκελνπ. 

 

Γηάγξακκα  23: Γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο  ζηε Υηιή 

 

 

 

Γηάγξακκα  24: Γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο  ζηε Υηιή 
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ην γθξνππ ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ πεξίπνπ 2 ζηνπο 3 καζεηέο (64,8%) 

ζπκθσλνχλ θαη ζπκθσλνχλ πιήξσο φηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά, ελψ απηνί 

πνπ δειψλνπλ φηη δηαθσλνχλ ε δηαθσλνχλ απνιχησο ζην φηη απνιακβάλνπλ ηα 

καζεκαηηθά είλαη πεξίπνπ 1 ζηνπο 3 καζεηέο (35,2%). Σα πξάγκαηα είλαη 

δηαθνξεηηθά ζην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ, φπνπ εθεί ην πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ πνπ ζπκθσλνχλ θαη ζπκθσλνχλ πιήξσο φηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά 

είλαη είθνζη πνζνζηηαίεο κνλάδεο ιηγφηεξν (44,3%).  

Δπίζεο, δηαθνξά ππάξρεη ζηνπο καζεηέο πνπ ζπκθσλνχλ πιήξσο φηη 

απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά νη νπνίνη είλαη 15,9% ζηνπο κε  αλζεθηηθνχο καζεηέο 

θαη 37,8 % ζηνπο αλζεθηηθνχο καζεηέο θαζψο επίζεο θαη ζηνπο καζεηέο πνπ 

δηαθσλνχλ πιήξσο φηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά νη νπνίνη είλαη 19,0% ζηνπο κε  

αλζεθηηθνχο καζεηέο θαη 10.8% ζηνπο αλζεθηηθνχο καζεηέο.   Απφ ην θξηηήξην x
2
 

δηαπηζηψλνπκε φηη p=0,003<0,05 θαη ν έιεγρνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

Γηάγξακκα  25: Πνζνζηά καζεηώλ πνπ δήισζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά ζηνπο κε αλζεθηηθνύο 

καζεηέο ζηε Υηιή. 

 

 

Γηάγξακκα  26: Πνζνζηά καζεηώλ πνπ δήισζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά ζηνπο αλζεθηηθνύο 

καζεηέο ζηε Υηιή. 
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Οη ηάζεηο απηέο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηηο άιιεο 2 δειψζεηο. Όζν αθνξά ηελ 

απηνεηθφλα ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά κε ηε δήισζε δελ είκαη θαιφο ζηα 

καζεκαηηθά ζπκθσλεί απφιπηα κφλν ην 7% ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ, ζε αληίζεζε 

κε πνζνζηφ ησλ κε αλζεθηηθνί καζεηέο πνπ είλαη πνιιαπιάζην 25,9%. Όηη 

δηαθσλνχλ απφιπηα κε ηε δήισζε φηη δελ είλαη θαινί ζηα καζεκαηηθά δήισζαλ 

15,6% ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ κε ην πνζνζηφ απηφ λα απμάλεηαη ζηνπο 

αλζεθηηθνχο καζεηέο ζην 39,5%. Απφ ην θξηηήξην x
2
 δηαπηζηψλνπκε φηη 

p=0,000<0,05 θαη ν έιεγρνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 

Γηάγξακκα  27: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηε δήισζε δελ είκαη θαιόο ζηα καζεκαηηθά ζηνπο κε αλζεθηηθνύο 

καζεηέο ζηε Υηιή 

 

 

Γηάγξακκα  28: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηε δήισζε δελ είκαη θαιόο ζηα καζεκαηηθά ζηνπο αλζεθηηθνύο 

καζεηέο ζηε Υηιή 

 



Αλζεθηηθνί καζεηέο (Resilient Students). 

 126 

ηελ ηειεπηαία δήισζε φηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ απηνχο, νη 

καζεηέο πνπ ην πηζηεχνπλ ή ην πηζηεχνπλ είλαη πάλσ απφ 9 ζηνπο 10 (91,8%) θαη ην 

πνζνζηφ είλαη ειαθξά απμεκέλν (94,6,3%) θαη ζην γθξνππ ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ. 

Αιιαγή ππάξρεη θαη ζηνπο καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ απφιπηα φηη ε επηηπρία εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ απηνχο ε νπνία απφ ην 61,5% ζηνπο κε αλζεθηηθνχο καζεηέο 

εθηνμεχεηαη ζην 78,4% ζηνπο αλζεθηηθνχο καζεηέο. 

Σέινο, ελψ ζηνπο κε αλζεθηηθνχο καζεηέο ππήξραλ 55 καζεηέο, έλα ειάρηζην 

πνζνζηφ (1,2%) πνπ δήισλαλ φηη δηαθσλνχλ απνιχησο κε ηε δήισζε φηη ε επηηπρία 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ απηνχο, ην πνζνζηφ ηνπο κεδελίδεηαη ζηελ νκάδα ησλ 

αλζεθηηθψλ καζεηψλ θαζψο δελ ππάξρεη νχηε έλαο καζεηήο πνπ λα πηζηεχεη απηή ηε 

δήισζε. Απφ ην θξηηήξην x
2
 δηαπηζηψλνπκε φηη p=0,197>0,05 θαη ν έιεγρνο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Τπάξρνπλ φκσο 2 θειηά 25% κε κεηξήζεηο κηθξφηεξεο ηνπ 

αλακελνκέλνπ. 

 

Γηάγξακκα  29: Πνζνζηά καζεηώλ πνπ πηζηεύνπλ όηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από απηνύο  ζηνπο 

κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή. 

 

Γηάγξακκα  30: Πνζνζηά καζεηώλ πνπ πηζηεύνπλ όηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από απηνύο  ζηνπο 

αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή 
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5.6.Παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ζε θάζε κία από ηηο 5 

δειώζεηο 

 

5.6.1. Ο παξάγνληαο θύιν 

 

Καη ζηηο 3 ρψξεο ζην δείγκα ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ε αλαινγία αγνξηψλ 

θνξηηζηψλ ήηαλ πνιχ θνληά ζην 50% κε ειάρηζηε ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ ζηε 

αγθάε (51,2%) θαη ηε Υηιή (51,5%) θαη ειάρηζηε ππεξνρή ησλ αγνξηψλ ζηελ Κνξέα 

(51,9%) . 

 

 

Γηάγξακκα  31: Αλαινγία αγνξηώλ- θνξηηζηώλ ζηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο, ζηε αγθάε, ηε 

Κνξέα θαη ηε Υηιή 

 

Μειεηψληαο ην δείγκα ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ δηαπηζηψλεηαη ε ζαθήο ππεξνρή 

ησλ θνξηηζηψλ. ε θάζε κία απφ ηηο 3 ρψξεο ηα θνξίηζηα ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ 

πάλσ απφ 60%. ηελ αγθάε θαη ηε Κνξέα πεξίπνπ 6 ζηνπο 10 αλζεθηηθνχο καζεηέο 

είλαη θνξίηζηα (60,9% θαη, 62,6% αληίζηνηρα). ηελ Υηιή ε αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ 

θνξηηζηψλ είλαη αθφκα κεγαιχηεξε, 3 ζηνπο 4 αλζεθηηθνχο καζεηέο είλαη θνξίηζηα 

(75%). 
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Γηάγξακκα  32 : Αλαινγία αγνξηώλ- θνξηηζηώλ ζηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο, ζηε αγθάε, ηε 

Κνξέα θαη ηε Υηιή  

ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ παξαηεξνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα ζπκβαδίδνπλ 

απφιπηα ζηηο ρψξεο κε ηελ πςειή επίδνζε Κνξέα θαη αγθάε ελψ ζηε Υηιή ην 

ράζκα κεγαιψλεη πεξηζζφηεξν θαη αλαδεηθλχεηαη ε δπζθνιία ησλ θνξηηζηψλ λα 

μεθχγνπλ απφ ην πεπξσκέλν ηνπο θαη λα γίλνπλ αλζεθηηθνί καζεηέο. 

 

 

Γηάγξακκα  33: Πνζνζηό αγνξηώλ ζηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο θαη ζηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο, ζηε 

αγθάε, ηε Κνξέα θαη ηε Υηιή 
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5.6.2. Ο παξάγνληαο γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη  

 

ην δείγκα ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ, νη καζεηέο πνπ ζην ζπίηη ηνπο 

νκηινχληαλ ε ίδηα γιψζζα κε ηε γιψζζα ηνπ ηεζη ήηαλ ε ηεξάζηηα πιεηνςεθία.. ε 

απφιπηνπο αξηζκνχο ππήξραλ κφλν 73, 4 θαη 52 καζεηέο ζε αγθάε, Κνξέα θαη Υηιή  

αληίζηνηρα πνπ ζην ζπίηη ηνπο κηινχζαλ δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ απηή πνπ δηεμήρζε 

ην ηεζη. Σα παξαπάλσ λνχκεξα σο πνζνζηά είλαη ειάρηζηα 1,5%, 0,1% θαη 0,8% γηα 

αγθάε, Κνξέα θαη Υηιή αληίζηνηρα. 

 

Γηάγξακκα  34: Γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο  ζηε αγθάε, ηε Κνξέα θαη ηε 

Υηιή 

Μειεηψληαο ην δείγκα ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζηε αγθάε δηαπηζηψλεηαη φηη 

κφλν 1 καζεηήο απφ ηνπο 73 (0,9%) πνπ ζην ζπίηη ηνπ κηινχζαλ δηαθνξεηηθή γιψζζα 

απφ απηή ηνπ ηεζη θαηάθεξε λα γίλεη αλζεθηηθφο. Παξνκνίσο ζηελ Κνξέα θαη ηε 

Υηιή δηαπηζηψλεηαη φηη θαλείο καζεηήο απφ απηνχο πνπ ζην ζπίηη ηνπ κηινχζαλ 

δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ απηήλ ηνπ ηεζη δελ θαηάθεξε λα γίλεη αλζεθηηθφο. 

 

Γηάγξακκα  35: Γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο  ζηε αγθάε, ηε Κνξέα θαη ηε 

Υηιή 
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Μεηαβαίλνληαο απφ ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζε απηφ ησλ 

αλζεθηηθψλ παξαηεξνχκε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ πνπ ζην 

ζπίηη ηνπο κηινχζαλ δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ απηή ηνπ ηεζη. ην πξψην γθξνππ ηα 

πνζνζηά ήηαλ: 1,5%, 0,1%, 0,8% θαη ζην δεχηεξν γθξνππ ήηαλ: 0,9%, 0,0%, 0,0% 

 

Γηάγξακκα  36: Γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη δηαθνξεηηθή από ην ηεζη γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο θαη 

ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε, ηε Κνξέα θαη ηε Υηιή 
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5.6.3. Ο παξάγνληαο ελδηαθέξνλ γηα ηα καζεκαηηθά 

 

Καη ζηηο 3 ρψξεο (αγθάε, Κνξέα, Υηιή) ζην δείγκα ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ 

ην πνζνζηφ απηψλ πνπ απνιακβάλνπλ απφιπηα ηα καζεκαηηθά είλαη: 15,7%, 6,2%, 

θαη 15,9% αληίζηνηρα.. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ απηψλ πνπ απνιακβάλνπλ ειάρηζηα  

ηα καζεκαηηθά είλαη :7,5%, 29,4% θαη 19%. Τπάξρνπλ δειαδή ζεκαληηθά πνζνζηά 

καζεηψλ πνπ δελ απνιακβάλνπλ θαζφινπ ην κάζεκα θαη ζε 2 ρψξεο Κνξέα θαη Υηιή 

ηα πνζνζηά είλαη αξθεηά κεγαιχηεξα απφ απηά ησλ καζεηψλ πνπ απνιακβάλνπλ 

απφιπηα ηα καζεκαηηθά. 

 

 

Γηάγξακκα  37 : Πνζνζηά καζεηώλ πνπ δήισζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά ζηνπο κε αλζεθηηθνύο 

καζεηέο ζηε αγθάε, ζηε Κνξέα θαη ζηε Υηιή. 

 

Καη ζηηο 3 ρψξεο φηαλ πεγαίλσ απφ ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζε απηφ 

ησλ αλζεθηηθψλ ε εηθφλα είλαη αληίζηξνθε. Απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ 

ζπκθσλνχλ πάξα πνιχ φηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά ζην 32,4%, 17,1%, 37,8% 

ελψ αληίζηνηρα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ δηαθσλνχλ πάξα πνιχ κε ηε 

δήισζε φηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά. 4%, 10,6%, θαη 10,8%. 
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Γηάγξακκα  38 : Πνζνζηά καζεηώλ πνπ δήισζαλ όηη απνιακβάλνπλ ηα καζεκαηηθά ζηνπο 

αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε, ζηε Κνξέα θαη ζηε Υηιή 

 

Καη ζηηο 3 ρψξεο (αγθάε, Κνξέα, Υηιή) θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην γθξνππ ησλ 

κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζε απηφ ησλ αλζεθηηθψλ απμάλεη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

πνπ απνιακβάλνπλ απφιπηα ηα καζεκαηηθά απφ 15,7%, 6,2%, 15,9% ζε 32,4%, 

17,1%, 37,8% αληίζηνηρα 

 

 

 

Γηάγξακκα  39 : Πνζνζηά καζεηώλ ζηνπο αλζεθηηθνύο θαη ζηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο πνπ 

δήισζαλ όηη απνιακβάλνπλ απόιπηα ηα καζεκαηηθά ζηε αγθάε, ζηε Κνξέα θαη ζηε Υηιή 
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5.6.4. Ο παξάγνληαο απηό-εηθόλα ζηα καζεκαηηθά 

 

ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ θαη ζηηο 3 ρψξεο ε απάληεζε πνπ 

ζπγθεληξψλεη ηα κηθξφηεξα πνζνζηά ζηε δήισζε «δελ είκαη θαιφο ζηα καζεκαηηθά» 

είλαη ην δηαθσλψ απφιπηα θαη ακέζσο κεηά ην ζπκθσλψ απφιπηα. Οη κεζαίεο 

επηινγέο ζπγθεληξψλνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά. 

 

 

Γηάγξακκα  40 :  Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηε δήισζε δελ είκαη θαιόο ζηα καζεκαηηθά ζηνπο κε 

αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε, ζηε Κνξέα θαη ηε Υηιή. 

 

 

ην γθξνππ ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ θαη ζηηο 3 ρψξεο έρνπκε παξαπιήζηα 

εηθφλα. ηε δήισζε «δελ είλαη θαιφο ζηα καζεκαηηθά» ην δηαθσλψ ζπλερίδεη λα 

παίξλεη κεγάιεο ηηκέο (48,2%, 49%, 46,5%) ελψ ην ζπκθσλψ απφιπηα ηηο κηθξφηεξεο 

(4,8%, 4,3%, 7%). 
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Γηάγξακκα  41: Πνζνζηά απαληήζεσλ ζηε δήισζε δελ είκαη θαιόο ζηα καζεκαηηθά ζηνπο 

αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε, ζηε Κνξέα θαη ηε Υηιή. 

 

Καη ζηηο 3 ρψξεο φηαλ κεηαβαίλσ απφ ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζε 

απηφ ησλ αλζεθηηθψλ πνιιαπιαζηάδεηαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ απάληεζαλ 

ζπκθσλψ απφιπηα ζηε δήισζε «δελ είκαη θαιφο ζηα καζεκαηηθά». Σα αληίζηνηρα 

πνζνζηά ζην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ είλαη : 13,4%, 20,9% θαη 25,9% 

ελψ ζην γθξνππ ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ ηα πνζνζηά είλαη 4,8%, 4,3%, θαη 7%. 

 

 
Γηάγξακκα  42 : Πνζνζηά απαληήζεσλ πνπ ζπκθσλνύλ απόιπηα ζηε δήισζε δελ είκαη θαιόο ζηα 

καζεκαηηθά ζηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο θαη ζηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε, ζηε 

Κνξέα θαη ηε Υηιή. 
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5.6.5. Ο παξάγνληαο αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο 

 

ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ θαη ζηηο 3 ρψξεο ε απάληεζε πνπ 

ζπγθεληξψλεη ηα κηθξφηεξα πνζνζηά είλαη ην δηαθσλψ απφιπηα (0,6%, 2,2%, 1,2%) 

θαη ακέζσο κεηά αθνινπζεί ην δηαθσλψ (11,1%, 6,9%, 6,9%). 

 

 

Γηάγξακκα  43: Πνζνζηά καζεηώλ πνπ πηζηεύνπλ όηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από απηνύο  ζηνπο 

κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα, ηε αγθάε θαη ηε Υηιή. 

Καη ζην γθξνππ ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ θαη ζηηο 3 ρψξεο ε απάληεζε πνπ 

ζπγθεληξψλεη ηα κηθξφηεξα πνζνζηά είλαη ην δηαθσλψ απφιπηα (0,6%, 2,2%, 1,2%) 

θαη ακέζσο κεηά αθνινπζεί ην δηαθσλψ (11,1%, 6,9%, 6,9%) έπεηηα ην ζπκθσλψ 

ελψ ε απάληεζε ζπκθσλψ απφιπηα ζπγθεληξψλεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

 

Γηάγξακκα  44: Πνζνζηά καζεηώλ πνπ πηζηεύνπλ όηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από 

απηνύο  ζηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε, ζηε Κνξέα θαη ζηε Υηιή. 



Αλζεθηηθνί καζεηέο (Resilient Students). 

 136 

Μεηαβαίλνληαο απφ ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζε απηφ ησλ 

αλζεθηηθψλ παξαηεξείηαη θαη ζηηο 3 ρψξεο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ πνπ 

πηζηεχνπλ απφιπηα φηη ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ απηνχο. ην γθξνππ 

ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ηα πνζνζηά είλαη 45,8%, 34,2% θαη 61,5%, ελψ ζην 

γθξνππ ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ ηα πνζνζηά απμάλνληαη ζε 63,4%, 51% θαη 78,4% 

γηα θάζε κία απφ ηηο 3 ρψξεο αληίζηνηρα. 

 

 

 
Γηάγξακκα  45: Πνζνζηά καζεηώλ πνπ πηζηεύνπλ απόιπηα όηη ε επηηπρία εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά από απηνύο  ζηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο θαη ζηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε 

αγθάε, ζηε Κνξέα,  θαη ζηε Υηιή. 
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Πίλαθαο 26 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΜΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΤ ΜΑΘΗΣΔ 

  ΚΟΡΕΑ 

4300 

100% ΑΓΚΑΗ 

5061 

100% ΧΙΛΗ 

6789 

100% 

        

1
 

Φ
Τ

Λ
Ο

 Κορίτςι 2068 48,1 2591 51,2 3497 51,5 

Αγόρι 2232 51,9 2470 48,8 3292 48,5 

        

2
 

Γ
Λ

Χ



Α

 
Σ

Ο
 


Π

ΙΣ
Ι 

Γλώςςα 

του test 

4233 99,9 4942 98,5 6615 99,2 

Άλλη 

γλώςςα 

4 0,1 73 1,5 52 0,8 

        

3
 

Α
Π

Ο
Λ

Α
Μ

Β
Α

Ν
Χ

 Σ
Α

 

Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

Σ
ΙΚ

Α
 

υμφωνώ 

Απόλυτα 

178 6,2 528 15,7 705 15,9 

υμφωνώ 604 21,1 1137 33,8 1263 28,4 

Διαφωνώ 1243 43,3 1445 43,0 1633 36,7 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

844 29,4 251 7,5 845 19,0 

        

4
 

Γ
Δ

Ν
 Δ

ΙΜ
Α

Ι 
Κ

Α
Λ

Χ


 
Σ

Α
 

Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

Σ
ΙΚ

Α
 

υμφωνώ 

Απόλυτα 

593 20,9 451 13,4 1147 25,9 

υμφωνώ 1159 40,8 1151 34,1 1348 30,4 

Διαφωνώ 884 31,1 1325 39,3 1246 28,1 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

202 7,1 445 13,2 693 15,6 

        

5
 

Η
Δ

Π
ΙΣ

Τ
Υ

ΙΑ
 Δ

Ξ
Α

Ρ
Σ

Α
Σ

Α
Ι 

Α
Π

Ο
 Δ

Μ
Δ

Ν
Α

 

υμφωνώ 

Απόλυτα 

983 34,2 1542 45,8 2740 61,5 

υμφωνώ 1628 56,7 1430 42,5 1349 30,3 

Διαφωνώ 199 6,9 374 11,1 309 6,9 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

63 2,2 21 0,6 55 1,2 
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Πίλαθαο 27 ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ  

ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΤ ΜΑΘΗΣΔ 

  
ΚΟΡΕΑ 

732 
100% 

ΑΓΚΑΗ 

115 
100% 

ΧΙΛΗ 

60 
100% 

        

1
 

Φ
Τ

Λ
Ο

 

Κορίτςι 274 37,4 45 39,1 15 25 

Αγόρι 458 62,6 70 60,9 45 75 

        

2
 

Γ
Λ

Χ



Α

 
Σ

Ο
 


Π

ΙΣ
Ι 

Γλώςςα 

του test 
728 100 114 99,1 60 100 

Άλλη 

γλώςςα 
0 0 1 0,9 0 0 

        

3
 

Α
Π

Ο
Λ

Α
Μ

Β
Α

Ν
Χ

 Σ
Α

 

Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

Σ
ΙΚ

Α
 

υμφωνώ 

Απόλυτα 
82 17,1 23 32,4 14 37,8 

υμφωνώ 168 35,0 19 26,8 10 27 

Διαφωνώ 179 37,3 26 36,6 9 24,3 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 
51 10,6 3 4,2 4 10,8 

        

4
 

Γ
Δ

Ν
 Δ

ΙΜ
Α

Ι 
Κ

Α
Λ

Χ


 
Σ

Α
 

Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

Σ
ΙΚ

Α
 

υμφωνώ 

Απόλυτα 
22 4,3 4 4,8 3 7,0 

υμφωνώ 141 27,4 20 24,1 3 7,0 

Διαφωνώ 252 49,0 40 48,2 20 46,5 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 
99 19,3 19 22,9 17 39,5 

        

5
 

Η
 Δ

Π
ΙΣ

Τ
Υ

ΙΑ
 Δ

Ξ
Α

Ρ
Σ

Α
Σ

Α
Ι 

Α
Π

Ο
 Δ

Μ
Δ

Ν
Α

 

υμφωνώ 

Απόλυτα 
245 51,0 45 63,4 29 78,4 

υμφωνώ 221 46,0 17 23,9 6 16,2 

Διαφωνώ 12 2,5 8 11,3 2 5,4 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 
2 0,4 1 1,4 0 0 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

6.3.Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

Ζ αλζεθηηθφηεηα είλαη κηα πνιχ δεκνθηιή, επξεία, εχπιαζηε έλλνηα πνπ 

εθιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο (Christopherson 

et al., 2010, Martin, 2011). Γηα ην πξφγξακκα PISA φκσο ν νξηζκφο ηεο είλαη 

απζηεξά ηερληθφο. Δδψ ινηπφλ έγθεηηαη ε πξψηε δπζθνιία, ζηνλ απζηεξά ηερληθά 

νξηζκφ ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ. 

Ο ηερληθφο νξηζκφο ηνπ ΟΟΑ νξίδεη σο αλζεθηηθνχο καζεηέο απηνχο πνπ 

αλήθνπλ ζην θαηψηαην ηεηαξηεκφξην ηνπ εζληθνχ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ δείθηε, 

αιιά έρνπλ επηδφζεηο ζην αλψηαην ηεηαξηεκφξην κεηαμχ φισλ ησλ ρσξψλ, αθνχ 

ππνινγηζηεί ε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηεο ρψξαο ηνπο.  

ηε βάζε δεδνκέλσλ δελ ππήξραλ ηα ζηνηρεία απφ φιεο ηηο ρψξεο αιιά κφλν 

43ψλ απφ ησλ 65 ρσξψλ. Έηζη ήηαλ αδχλαην λα ππνινγηζηεί ην αλψηαην 25% ησλ 

επηδφζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ ρσξψλ. Δπίζεο παξφιν ηελ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα πνπ 

έγηλε (ππήξμε θαη απνζηνιή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο γηα ηερληθέο δηεπθξηλήζεηο 

πξνο ηνλ ίδην ηνλ ΟΟΑ ρσξίο απάληεζε) ήηαλ αδχλαην λα βξεζεί αθξηβψο ν 

ηερληθφο ππνινγηζκφο ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ δείθηε θάζε ρψξαο θαη λα 

αθαηξεζεί ε επίδξαζε ηνπ ζε θάζε ρψξα. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη ζε φιν ην εξεπλεηηθφ κέξνο έρνπλ 

νξηζηεί σο αλζεθηηθνί καζεηέο απηνί πνπ αλήθνπλ ζην θαηψηαην ηεηαξηεκφξην ηνπ 

εζληθνχ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ δείθηε, αιιά έρνπλ επηδφζεηο ζην αλψηαην 

ηεηαξηεκφξην ηεο ρψξαο ηνπο (ρσξίο θαλέλαλ επηπιένλ πεξηνξηζκφ). 

Δπηπιένλ ζηελ επηινγή ησλ ρσξψλ πνπ ζα κειεηνχζακε έπξεπε λα δηαιέμνπκε 

αλάκεζα ζε 43 θαη φρη 65 ρψξεο. Απηφ καο ζηέξεζε ηελ επηινγή ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Κχπξνπ θαζψο ήηαλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ δελ είραλ ζηείιεη ηα ζηνηρεία ηνπο ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ. 

Αθφκα πνιινί θαζεγεηέο ζηαηηζηηθήο εθθξάδνπλ ηηο ακθηβνιίεο ηνπο γηα ηηο 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ηνπ PISA. Ο David Spiegelhalter επηζεκαίλεη φηη νη 

κεκνλσκέλνη καζεηέο απαληνχλ κφλν κηα κεηνςεθία ησλ εξσηήζεσλ θαη φρη ην 

ζχλνιν ηνπο. ηε ζπλέρεηα φκσο δεκηνπξγνχληαη νη πηζαλέο ηηκέο (Plausible values) 

κία εθηίκεζε ηνπ ηη ζα είρε ζπκβεί αλ ν καζεηήο είρε απαληήζεη ζε φιεο ηηο 



Αλζεθηηθνί καζεηέο (Resilient Students). 

 140 

εξσηήζεηο. Απηέο νη πηζαλέο ηηκέο ζηε ζπλέρεηα αληηκεησπίδνληαη ζαλ λα είλαη ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ.  

Τπήξραλ 5 ζεηξέο πηζαλψλ ηηκψλ (PV1, PV2, PV3, PV4, PV5) θαη εδψ ππήξρε 

πξνβιεκαηηζκφο πνηα ζα επηιεγεί. Σειηθά ζεσξήζεθε ζσζηφηεξν λα πάξνπκε ηνλ 

κέζν φξν ησλ 5 κεηξήζεσλ θαη λα θηηάμνπκε ηελ κεηαβιεηή PV, πξάγκα ην νπνίν 

ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο Margaret Wu. 

Ζ Margaret Wu απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Μειβνχξλεο ζε άξζξν ηεο γηα ην ξφιν 

ησλ πηζαλψλ ηηκψλ ζηηο έξεπλεο κεγάιεο θιίκαθαο επηζεκαίλεη: Καζεκία απφ ηηο 

πέληε ζεηξέο είλαη ην ίδην ηθαλή γηα ηελ εθηίκεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ 

Ηζρπξίδεηαη φηη αθφκα θαη αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε κφλν ηε κία ζεηξά γηα θάζε καζεηή 

γηα λα εθηηκήζνπκε πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά εμαθνινπζνχκε λα έρνπκε 

ακεξφιεπηα ζπκπεξάζκαηα. 

Παξάιιεια ηα δείγκαηα ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ θαη ζηηο 3 ρψξεο ήηαλ κεγάια 

(πάλσ απφ 4300 καζεηέο) ελψ ηα δείγκαηα ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζε 2 απφ ηηο 

3 ρψξεο ήηαλ κηθξά (θάησ απφ 115 καζεηέο). Απηφ καο ζηεξεί ην δηθαίσκα λα 

κπνξνχκε λα κηιήζνπκε κε απφιπηε αζθάιεηα γηα ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ 

επξεκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κειέηε 3 πεξηπηψζεσλ 3 ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ θαη 

ζε θακία πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζην ζχλνιν 

ησλ ρσξψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζην πξφγξακκα PISA. Ζ κειέηε πεξηπηψζεσλ θαη 

άιισλ ρσξψλ θαη ε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ κπνξεί λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν άιιεο έξεπλαο 

 

6.4. πκπεξάζκαηα 

 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη: 

 Απμάλεηαη πάλσ απφ 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην πνζνζηφ ησλ αγνξηψλ, 

φηαλ κεηαβαίλσ απφ ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζε απηφ ησλ 

αλζεθηηθψλ καζεηψλ. Καη ζηηο 3 ρψξεο ζην δείγκα ησλ κε αλζεθηηθψλ 

καζεηψλ ε αλαινγία αγνξηψλ θνξηηζηψλ είλαη πνιχ θνληά ζην 50% ελψ 

ζην δείγκα ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζε αγθάε θαη Κνξέα ην πνζνζηφ 

ησλ αγνξηψλ είλαη πεξίπνπ 60% θαη θηάλεη ην 75% ζηε Υηιή 

 Μεηψλεηαη ή αθφκα θαη κεδελίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ ζην 

ζπίηη ηνπο κηινχζαλ δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ απηή ηνπ ηεζη, φηαλ 

κεηαβαίλσ απφ ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζε απηφ ησλ 
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αλζεθηηθψλ καζεηψλ Καη ζηηο 3 ρψξεο ζην δείγκα ησλ κε αλζεθηηθψλ 

καζεηψλ ηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ πνπ ζην ζπίηη ηνπο κηινχζαλ 

δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ απηή ηνπ ηεζη ήηαλ ειάρηζηα (1,5%, 0,1%, 

0,8%). Σα πνζνζηά απηά κεηψλνληαη ή αθφκα θαη κεδελίδνληαη φηαλ 

κεηαβαίλσ απφ ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζε απηφ ησλ 

αλζεθηηθψλ καζεηψλ (0,9%, 0,0%, 0,0%) 

Απφ ηε ζεσξία γλσξίδακε φηη «έλαο πςειά θηλεηνπνηεκέλνο καζεηήο ζα ηα πάεη 

θαιά ζην ζρνιείν» (Nunan & Lamb, 1999:209). Ζ πξνζσπηθή απφιαπζε πνπ παίξλεη 

ν καζεηήο απφ ηελ γλψζε απηή θαζ‟ απηή, είλαη κεγάινο παξάγνληαο θηλήηξνπ, είλαη 

«ε αξρηθή κεραλή γηα ηελ παξαγσγή κάζεζεο» (Dörnyei & Cheng, 2007:153). 

Σα επξήκαηα καο ζπκθσλνχλ φηη νη πεπνηζήζεηο, νη αληηιήςεηο θαη ε απηφ-εηθφλα 

ησλ καζεηψλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίδνζε ηνπο. πγθεθξηκέλα: 

 Πνιιαπιαζηάδεηαη (2-3 θνξέο, αλάινγα κε ηε ρψξα) ην πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ πνπ δειψλνπλ φηη απνιακβάλνπλ απφιπηα ηα καζεκαηηθά φηαλ 

κεηαβαίλσ απφ ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζε απηφ ησλ 

αλζεθηηθψλ καζεηψλ. 

 Τπνπνιιαπιαζηάδεηαη (2,8-4,8 θνξέο, αλάινγα κε ηε ρψξα) ην πνζνζηφ 

ησλ καζεηψλ πνπ ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηε δήισζε «δελ είκαη θαιφο 

ζηα καζεκαηηθά» φηαλ κεηαβαίλσ απφ ην γθξνππ ησλ κε αλζεθηηθψλ 

καζεηψλ ζε απηφ ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ. 

 Απμάλεηαη γχξσ ζηηο 17 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (16,8-17,6, αλάινγα κε ηε 

ρψξα) ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ πηζηεχνπλ απφιπηα φηη ε επηηπρία 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ απηνχο, φηαλ κεηαβαίλσ απφ ην γθξνππ ησλ 

κε αλζεθηηθψλ καζεηψλ ζε απηφ ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ. 

Μπνξνχκε γεληθά ζηηο 3 ρψξεο πνπ κειεηήζακε λα πνχκε φηη αλζεθηηθνί, καζεηέο 

απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ηα καζεκαηηθά, πηζηεχνπλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ φηη δελ 

είλαη θαινί ζηα καζεκαηηθά ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο πηζηεχνπλ απφιπηα φηη 

ε επηηπρία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ απηνχο. 

Δπηθξαηνχζα άπνςε είλαη πσο ε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζρεηίδεηαη άκεζα µε 

ηελ ηθαλφηεηα θη φρη ηφζν µε ηελ πξνζπάζεηα. Έηζη, ε απνηπρία ζηα καζεκαηηθά είλαη 

εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλε θαη δελ κπνξεί λα ειεγρζεί (McLeod, 1992, Βνχξγηαο 

& Βνχξγηα, 2005)  

Δπηπιένλ, ε ζεηηθή ζηάζε γηα ηα Μαζεκαηηθά, ε ελίζρπζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, θαη ε ακνηβή, ε απνδνρή θαη ν δεκνθξαηηθφο δηάινγνο, 

θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεγγχε µε ζθνπφ ηηο δεκηνπξγηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο, πξνβάιινληαη σο ν αληίπνδαο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αξλεηηθέο 

ζηάζεηο έλαληη ησλ Μαζεκαηηθψλ, νη νπνίεο είλαη εκθαλήο ζηνπο κε αλζεθηηθνχο 

καζεηέο (πκενχ, 2006). 

Παξάιιεια, νη καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε αθαδεκατθφ θίλδπλν απνηεινχλ έλα 

ζεκαληηθφ ζέκα ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζηελ παηδεία, θαζψο θαη ζε 

ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παηδεία (Catterall, 1998).  

Οη καζεηέο ζε θίλδπλν πνπ επηηπγράλνπλ έρνπλ πεξηζζφηεξα εζσηεξηθά θίλεηξα 

θαη εζσηεξηθή απφδνζε ηεο επζχλεο. Αληίζεηα πνιινί καζεηέο πνπ απνηπγράλνπλ 

δηαξθψο θαηεγνξνχλ ηνπο άιινπο θαη ηα γεγνλφηα έμσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα απηήλ 

ηελ απνηπρία (Peng, 1992). Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζηνπο 

καζεηέο ζε θίλδπλν θαη πξέπεη λα απμεζνχλ απφ απνηειεζκαηηθνχο δάζθαινη πνπ 

πξνσζνχλ ηελ απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα κέζσ ηεο απφθηεζεο ησλ λέσλ εκπεηξηψλ, 

φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Bandura (παξαηίζεηαη ζηελ Peng, 1992). 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο κεηά απφ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ ζε 

αθαδεκατθφ θίλδπλν, ησλ αλζεθηηθψλ καζεηψλ, θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο, νη δάζθαινη θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα θιίκα απνηειεζκαηηθήο ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο 

καζεηέο, θαζψο θαη ζεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα, έηζη ψζηε λα αλαπηπρζεί ε 

αλζεθηηθφηεηα ζηνπο καζεηέο θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα απνθεπρζεί ε ζρνιηθή απνηπρία 

(Clark, 1995).  

Όπσο αλαθέξεη ν Sagor (1996:43) «Δίκαη πεπεηζκέλνο φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα 

λα πξνεηνηκάζνπκε ηε λενιαία καο γηα έλα αβέβαην κέιινλ είλαη λα παξέρνπκε ζε 

θάζε καζεηή ην αληίζσκα ηεο αλζεθηηθφηεηαο». 
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ΑΓΚΑΗ 

 

 

 

 

 

 
Statistics 

Up.PV   

N Valid 5177 

Missing 0 

Mean ,2498 

Median ,0000 

Minimum ,00 

Maximum 1,00 

Percentiles 25 ,0000 

50 ,0000 

75 ,0000 

 

 

 

 

 

Statistics 

 PV Plausible value 1 

in mathematics 

Plausible value 2 

in mathematics 

Plausible value 3 

in mathematics 

Plausible value 4 

in mathematics 

Plausible value 5 

in mathematics 

N Valid 5177 5177 5177 5177 5177 5177 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 611,4389 610,547030 611,663150 611,601612 611,860555 611,522318 

Std. Error of Mean 1,36779 1,4027710 1,4131215 1,4097724 1,4177879 1,4145516 

Median 621,2884 619,886300 621,132600 619,496800 621,989400 619,730500 

Mode 504,68
a
 672,3867 595,3497 658,3658

a
 663,8962 700,5063 

Std. Deviation 98,41403 100,9312962 101,6760346 101,4350560 102,0117823 101,7789310 

Minimum 255,50 179,6308 236,1038 254,9540 254,3309 233,2217 

Maximum 903,11 962,2293 957,0104 935,7454 943,4569 907,6258 

Percent 25 547,0167 544,563000 543,667250 546,315650 545,536650 545,497700 

50 621,2884 619,886300 621,132600 619,496800 621,989400 619,730500 

75 683,1360 681,344450 684,460200 684,109650 684,187550 684,382300 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Up.PV 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 3884 75,0 75,0 75,0 

1,00 1293 25,0 25,0 100,0 

Total 5177 100,0 100,0  

 

 

 

 

Statistics 

Bot.ESCS   

N Valid 5167 

Missing 10 

Mean ,2547 

Std. Error of Mean ,00606 

Median ,0000 

Minimum ,00 

Maximum 1,00 

Percentiles 25 ,0000 

50 ,0000 

75 1,0000 

 

 

 

Bot.ESCS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 3851 74,4 74,5 74,5 

1,00 1316 25,4 25,5 100,0 

Total 5167 99,8 100,0  

Missing System 10 ,2   

Total 5177 100,0   
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Resilient 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 5061 97,8 97,8 97,8 

1,00 115 2,2 2,2 100,0 

Total 5176 100,0 100,0  

Missing System 1 ,0   

Total 5177 100,0   

 

Δηθόλα 11: Output  ηνπ spss κε ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ε 

θάζε κία κεηαβιεηή Up.PV , Bot.ESCS, Resilient ζηε αγθάε 
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ΚΟΡΔΑ 

 

Statistics 

 PV 

Plausible value 1 

in mathematics 

Plausible value 2 

in mathematics 

Plausible value 3 

in mathematics 

Plausible value 4 

in mathematics 

Plausible value 5 

in mathematics 

N Valid 5033 5033 5033 5033 5033 5033 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 553,7520 554,228404 553,214686 553,692449 553,514467 554,110163 

Std. Error of Mean 1,35932 1,3922167 1,3960577 1,3967424 1,4020548 1,4051480 

Median 557,5713 557,649200 556,558700 554,845000 556,870200 558,038600 

Std. Deviation 96,43490 98,7689194 99,0414156 99,0899862 99,4668732 99,6863161 

Minimum 182,75 113,1095 183,9928 170,8288 159,8458 177,7613 

Maximum 846,63 891,3460 902,9522 871,8726 892,0470 885,8934 

Percentiles 25 487,3111 486,298500 486,259550 485,597400 486,415350 487,778500 

50 557,5713 557,649200 556,558700 554,845000 556,870200 558,038600 

75 623,6641 625,767250 624,832550 624,949400 623,897800 623,430450 

 

 

 

Statistics 

Up.PV   

N Valid 5033 

Missing 0 

Mean ,2500 

Std. Error of Mean ,00610 

Median ,0000 

Std. Deviation ,43303 

Minimum ,00 

Maximum 1,00 

Percentiles 25 ,0000 

50 ,0000 

75 ,5000 

 

 

Up.PV 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 3775 75,0 75,0 75,0 

1,00 1258 25,0 25,0 100,0 

Total 5033 100,0 100,0  
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Statistics 

Index of economic, social and cultural 

status   

N Valid 5022 

Missing 11 

Mean ,0130 

Std. Error of Mean ,01048 

Median ,0600 

Std. Deviation ,74286 

Minimum -3,20 

Maximum 1,98 

Percentiles 25 -,5400 

50 ,0600 

75 ,5925 

 

Statistics 

Bot.ESCS   

N Valid 5022 

Missing 11 

Mean ,7501 

Median 1,0000 

Minimum ,00 

Maximum 1,00 

Percentiles 25 ,7500 

50 1,0000 

75 1,0000 

 

 

 

Bot.ESCS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 1255 24,9 25,0 25,0 

1,00 3767 74,8 75,0 100,0 

Total 5022 99,8 100,0  

Missing System 11 ,2   

Total 5033 100,0   
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Statistics 

R   

N Valid 5032 

Missing 1 

Mean ,1455 

Std. Error of Mean ,00497 

Median ,0000 

Std. Deviation ,35261 

Minimum ,00 

Maximum 1,00 

Percentiles 25 ,0000 

50 ,0000 

75 ,0000 

 

 

R 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 4300 85,4 85,5 85,5 

1,00 732 14,5 14,5 100,0 

Total 5032 100,0 100,0  

Missing System 1 ,0   

Total 5033 100,0   

     

 

Δηθόλα 12 : Output  ηνπ spss κε ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ε 

θάζε κία κεηαβιεηή Up.PV , Bot.ESCS, Resilient ζηε Κνξέα 
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ΥΙΛΗ 

 

 

 

Statistics 

Up.PV   

N Valid 6856 

Missing 0 

Mean ,2500 

Std. Error of Mean ,00523 

Median ,0000 

Std. Deviation ,43304 

Minimum ,00 

Maximum 1,00 

Percentiles 25 ,0000 

50 ,0000 

75 ,7500 

 

 

Up.PV 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 5142 75,0 75,0 75,0 

1,00 1714 25,0 25,0 100,0 

Total 6856 100,0 100,0  

 

Statistics 

 PV 

Plausible value 1 

in mathematics 

Plausible value 2 

in mathematics 

Plausible value 3 

in mathematics 

Plausible value 4 

in mathematics 

Plausible value 5 

in mathematics 

N Valid 6856 6856 6856 6856 6856 6856 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 444,6923 444,419644 444,728561 444,243997 445,436035 444,633352 

Std. Error of Mean 1,02013 1,0482106 1,0513004 1,0584412 1,0530222 1,0564316 

Median 439,9128 440,419100 440,224350 439,484300 441,003250 440,263300 

Std. Deviation 84,46808 86,7928495 87,0486879 87,6399581 87,1912581 87,4735539 

Minimum 212,35 172,3867 192,6390 187,1086 171,4519 173,8666 

Maximum 765,47 748,9562 755,8109 734,9353 808,1555 782,4505 

Percentiles 25 381,0835 379,973500 380,538275 379,038800 381,064000 380,518800 

50 439,9128 440,419100 440,224350 439,484300 441,003250 440,263300 

75 505,6746 505,694000 507,251900 506,336675 506,687225 506,531425 
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Statistics 

Index of economic, social and cultural 

status   

N Valid 6764 

Missing 92 

Mean -,2083 

Std. Error of Mean ,01519 

Median -,2800 

Std. Deviation 1,24897 

Minimum -3,98 

Maximum 2,63 

Percentiles 25 -1,1600 

50 -,2800 

75 ,9300 

 

Statistics 

Bot.ESCS   

N Valid 6764 

Missing 92 

Mean ,2482 

Std. Error of Mean ,00525 

Median ,0000 

Std. Deviation ,43202 

Minimum ,00 

Maximum 1,00 

Percentiles 25 ,0000 

50 ,0000 

75 ,0000 

 

 

Bot.ESCS 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 5085 74,2 75,2 75,2 

1,00 1679 24,5 24,8 100,0 

Total 6764 98,7 100,0  

Missing System 92 1,3   

Total 6856 100,0   
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Statistics 

R   

N Valid 6849 

Missing 7 

Mean ,0088 

Std. Error of Mean ,00113 

Median ,0000 

Std. Deviation ,09319 

Minimum ,00 

Maximum 1,00 

Percentiles 25 ,0000 

50 ,0000 

75 ,0000 

 

 

 

R 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 6789 99,0 99,1 99,1 

1,00 60 ,9 ,9 100,0 

Total 6849 99,9 100,0  

Missing System 7 ,1   

Total 6856 100,0   

 

Δηθόλα 13: Output  ηνπ spss κε ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ πεξηιακβάλεη ε 

θάζε κία κεηαβιεηή Up.PV , Bot.ESCS, Resilient ζηε Υηιή 
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Μη ανθεκτικοί μαθητές ΣΑΓΚΑΗ    (NRΣΑΓΚΑΗ) 

 

Πίλαθαο 28  Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 

Frequencies  Statistics 

 Gender International 

Language at 

Home 

Maths Interest - 

Enjoy Maths 

Maths Self-

Concept - Not 

Good at Maths 

Perceived Control 

– Doing Well is 

Completely Up to 

Me 

N 
Valid 5061 5015 3361 3372 3367 

Missing 0 46 1700 1689 1694 

Mean 1,49 1,01 2,42 2,52 1,67 

Std. Error of Mean ,007 ,002 ,015 ,015 ,012 

Median 1,00 1,00 3,00 3,00 2,00 

Mode 1 1 3 3 1 

Std. Deviation ,500 ,120 ,841 ,884 ,694 

 

Frequency Table 

 

Πίλαθαο 29 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ην θύινπ γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Female 2591 51,2 51,2 51,2 

Male 2470 48,8 48,8 100,0 

Total 5061 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 30 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηε δηεζλή γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο 

καζεηέο ζηε αγθάε 

International Language at Home 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Language of the test 4942 97,6 98,5 98,5 

Other language 73 1,4 1,5 100,0 

Total 5015 99,1 100,0  

Missing 

N/A 3 ,1   

Invalid 31 ,6   

Missing 12 ,2   

Total 46 ,9   

Total 5061 100,0   
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Πίλαθαο 31 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ην ελδηαθέξνλ ζηα καζεκαηηθά  (απόιαπζε γηα ηα καζεκαηηθά) γηα 

ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 

 

Maths Interest - Enjoy Maths 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 528 10,4 15,7 15,7 

Agree 1137 22,5 33,8 49,5 

Disagree 1445 28,6 43,0 92,5 

Strongly disagree 251 5,0 7,5 100,0 

Total 3361 66,4 100,0  

Missing 

N/A 1691 33,4   

Invalid 2 ,0   

Missing 7 ,1   

Total 1700 33,6   

Total 5061 100,0   

 

 

Πίλαθαο 32 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηελ απηνεηθόλα ζηα καζεκαηηθά (όηη δελ είλαη θαινί  ζηα 

καζεκαηηθά )γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 

Maths Self-Concept - Not Good at Maths 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 451 8,9 13,4 13,4 

Agree 1151 22,7 34,1 47,5 

Disagree 1325 26,2 39,3 86,8 

Strongly disagree 445 8,8 13,2 100,0 

Total 3372 66,6 100,0  

Missing 

N/A 1683 33,3   

Missing 6 ,1   

Total 1689 33,4   

Total 5061 100,0   
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Πίλαθαο 33  Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα  ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν  (όηη ηα πεγαίλσ θαιά εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά από εκέλα) γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 

Perceived Control - Doing Well is Completely Up to Me 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 1542 30,5 45,8 45,8 

Agree 1430 28,3 42,5 88,3 

Disagree 374 7,4 11,1 99,4 

Strongly disagree 21 ,4 ,6 100,0 

Total 3367 66,5 100,0  

Missing 

N/A 1691 33,4   

Missing 3 ,1   

Total 1694 33,5   

Total 5061 100,0   
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Μη ανθεκτικοί μαθητές Κορέα    (NRΚΟΡΔΑ) 

 

Πίλαθαο 34 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 

Frequencies    Statistics 

 Gender International 

Language at 

Home 

Maths Interest - 

Enjoy Maths 

Maths Self-

Concept - Not 

Good at Maths 

Perceived Control 

- Doing Well is 

Completely Up to 

Me 

N 
Valid 4300 4237 2869 2838 2873 

Missing 0 63 1431 1462 1427 

Mean 1,52 1,00 2,96 2,24 1,77 

Std. Error of Mean ,008 ,000 ,016 ,016 ,012 

Median 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 

Mode 2 1 3 2 2 

Std. Deviation ,500 ,031 ,867 ,863 ,668 

 

Frequency Table 

Πίλαθαο 35  Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ  γηα ην  θύιν γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Female 2068 48,1 48,1 48,1 

Male 2232 51,9 51,9 100,0 

Total 4300 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 36  Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηε δηεζλή γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο 

καζεηέο ζηε Κνξέα 

International Language at Home 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Language of the test 4233 98,4 99,9 99,9 

Other language 4 ,1 ,1 100,0 

Total 4237 98,5 100,0  

Missing 

N/A 3 ,1   

Invalid 6 ,1   

Missing 54 1,3   

Total 63 1,5   

Total 4300 100,0   
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Πίλαθαο 37 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ην ελδηαθέξνλ ζηα καζεκαηηθά  (απόιαπζε γηα ηα καζεκαηηθά) γηα 

ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 

Maths Interest - Enjoy Maths 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 178 4,1 6,2 6,2 

Agree 604 14,0 21,1 27,3 

Disagree 1243 28,9 43,3 70,6 

Strongly disagree 844 19,6 29,4 100,0 

Total 2869 66,7 100,0  

Missing 

N/A 1423 33,1   

Missing 8 ,2   

Total 1431 33,3   

Total 4300 100,0   

 

Πίλαθαο 38 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηελ απηνεηθόλα ζηα καζεκαηηθά (όηη δελ είκαη θαιόο  ζηα 

καζεκαηηθά )γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 

 

Maths Self-Concept - Not Good at Maths 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 593 13,8 20,9 20,9 

Agree 1159 27,0 40,8 61,7 

Disagree 884 20,6 31,1 92,9 

Strongly disagree 202 4,7 7,1 100,0 

Total 2838 66,0 100,0  

Missing 

N/A 1454 33,8   

Invalid 1 ,0   

Missing 7 ,2   

Total 1462 34,0   

Total 4300 100,0   
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Πίλαθαο 39 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα  ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν  (όηη ηα πεγαίλσ θαιά εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά από εκέλα) γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε  Κνξέα 

Perceived Control - Doing Well is Completely Up to Me 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 983 22,9 34,2 34,2 

Agree 1628 37,9 56,7 90,9 

Disagree 199 4,6 6,9 97,8 

Strongly disagree 63 1,5 2,2 100,0 

Total 2873 66,8 100,0  

Missing 

N/A 1423 33,1   

Missing 4 ,1   

Total 1427 33,2   

Total 4300 100,0   
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Μη ανθεκτικοί μαθητές Χιλή    (NRΥΙΛΗ) 

 

Πίλαθαο 40 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή 

Frequencies  Statistics 

 Gender International 

Language at 

Home 

Maths Interest - 

Enjoy Maths 

Maths Self-

Concept - Not 

Good at Maths 

Perceived Control 

- Doing Well is 

Completely Up to 

Me 

N 
Valid 6789 6667 4446 4434 4453 

Missing 0 122 2343 2355 2336 

Mean 1,48 1,01 2,59 2,33 1,48 

Std. Error of Mean ,006 ,001 ,015 ,015 ,010 

Median 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 

Mode 1 1 3 2 1 

Std. Deviation ,500 ,088 ,969 1,026 ,680 

 

Frequency Table 

Πίλαθαο 41 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ  γηα ην θύιν γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή 

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Female 3497 51,5 51,5 51,5 

Male 3292 48,5 48,5 100,0 

Total 6789 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 42 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηε δηεζλή γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο 

καζεηέο ζηε Υηιή 

International Language at Home 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Language of the test 6615 97,4 99,2 99,2 

Other language 52 ,8 ,8 100,0 

Total 6667 98,2 100,0  

Missing 

N/A 66 1,0   

Invalid 21 ,3   

Missing 35 ,5   

Total 122 1,8   

Total 6789 100,0   
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Πίλαθαο 43 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ην ελδηαθέξνλ ζηα καζεκαηηθά  (απόιαπζε γηα ηα καζεκαηηθά) γηα 

ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή 

Maths Interest - Enjoy Maths 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 705 10,4 15,9 15,9 

Agree 1263 18,6 28,4 44,3 

Disagree 1633 24,1 36,7 81,0 

Strongly disagree 845 12,4 19,0 100,0 

Total 4446 65,5 100,0  

Missing 

N/A 2288 33,7   

Invalid 18 ,3   

Missing 37 ,5   

Total 2343 34,5   

Total 6789 100,0   

 

 

Πίλαθαο 44 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηελ απηνεηθόλα ζηα καζεκαηηθά (όηη δελ είκαη θαιόο  ζηα 

καζεκαηηθά) γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή 

Maths Self-Concept - Not Good at Maths 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 1147 16,9 25,9 25,9 

Agree 1348 19,9 30,4 56,3 

Disagree 1246 18,4 28,1 84,4 

Strongly disagree 693 10,2 15,6 100,0 

Total 4434 65,3 100,0  

Missing 

N/A 2311 34,0   

Invalid 27 ,4   

Missing 17 ,3   

Total 2355 34,7   

Total 6789 100,0   
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Πίλαθαο 45  Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα  ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν  (όηη ηα πεγαίλσ θαιά  εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά από εκέλα) γηα ηνπο κε αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή 

Perceived Control - Doing Well is Completely Up to Me 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 2740 40,4 61,5 61,5 

Agree 1349 19,9 30,3 91,8 

Disagree 309 4,6 6,9 98,8 

Strongly disagree 55 ,8 1,2 100,0 

Total 4453 65,6 100,0  

Missing 

N/A 2288 33,7   

Invalid 30 ,4   

Missing 18 ,3   

Total 2336 34,4   

Total 6789 100,0   
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Pie Chart 
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Αλζεθηηθνί Μαζεηέο αγθάε (RΑΓΚΑΗ) 

 

Πίλαθαο 46  Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 

Frequencies Statistics 

 Gender International 

Language at 

Home 

Maths Interest - 

Enjoy Maths 

Maths Self-

Concept - Not 

Good at Maths 

Perceived Control 

- Doing Well is 

Completely Up to 

Me 

N 
Valid 115 115 71 83 71 

Missing 0 0 44 32 44 

Mean 1,61 1,01 2,13 2,89 1,51 

Std. Error of Mean ,046 ,009 ,110 ,089 ,089 

Median 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 

Mode 2 1 3 3 1 

Std. Deviation ,490 ,093 ,925 ,812 ,754 

 

 

Frequency Table 

 

Πίλαθαο 47 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ  γηα ην θύιν γηα ηνπο  αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Female 45 39,1 39,1 39,1 

Male 70 60,9 60,9 100,0 

Total 115 100,0 100,0  

 

 

Πίλαθαο 48 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηε δηεζλή γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο 

ζηε αγθάε 

International Language at Home 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Language of the test 114 99,1 99,1 99,1 

Other language 1 ,9 ,9 100,0 

Total 115 100,0 100,0  
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Πίλαθαο 49  Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ην ελδηαθέξνλ ζηα καζεκαηηθά  (απόιαπζε γηα ηα καζεκαηηθά) γηα 

ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 

Maths Interest - Enjoy Maths 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 23 20,0 32,4 32,4 

Agree 19 16,5 26,8 59,2 

Disagree 26 22,6 36,6 95,8 

Strongly disagree 3 2,6 4,2 100,0 

Total 71 61,7 100,0  

Missing N/A 44 38,3   

Total 115 100,0   

 

Πίλαθαο 50 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηελ απηνεηθόλα ζηα καζεκαηηθά (όηη δελ είκαη θαιόο  ζηα 

καζεκαηηθά) γηα ηνπο  αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 

Maths Self-Concept - Not Good at Maths 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 4 3,5 4,8 4,8 

Agree 20 17,4 24,1 28,9 

Disagree 40 34,8 48,2 77,1 

Strongly disagree 19 16,5 22,9 100,0 

Total 83 72,2 100,0  

Missing N/A 32 27,8   

Total 115 100,0   

 

Πίλαθαο 51 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα  ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν  (όηη ηα πεγαίλσ θαιά  εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά από εκέλα) γηα ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε αγθάε 

Perceived Control - Doing Well is Completely Up to Me 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 45 39,1 63,4 63,4 

Agree 17 14,8 23,9 87,3 

Disagree 8 7,0 11,3 98,6 

Strongly disagree 1 ,9 1,4 100,0 

Total 71 61,7 100,0  

Missing N/A 44 38,3   

Total 115 100,0   
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Αλζεθηηθνί καζεηέο Κνξέα  (RΚΟΡΔΑ) 

 

Πίλαθαο 52 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 

Frequencies Statistics 

 Gender International 

Language at 

Home 

Maths Interest - 

Enjoy Maths 

Maths Self-

Concept - Not 

Good at Maths 

Perceived Control 

- Doing Well is 

Completely Up to 

Me 

N 
Valid 732 728 480 514 480 

Missing 0 4 252 218 252 

Mean 1,63 1,00 2,41 2,83 1,52 

Std. Error of Mean ,018 ,000 ,041 ,034 ,026 

Median 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 

Mode 2 1 3 3 1 

Std. Deviation ,484 ,000 ,894 ,782 ,570 

 

Frequency Table 

Πίλαθαο 53 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ  γηα ην  θύιν γηα ηνπο  αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 

Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Female 274 37,4 37,4 37,4 

Male 458 62,6 62,6 100,0 

Total 732 100,0 100,0  

 

 

Πίλαθαο 54  Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηε δηεζλή γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο 

ζηε Κνξέα 

International Language at Home 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Language of the test 728 99,5 100,0 100,0 

Missing Missing 4 ,5   

Total 732 100,0   
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Πίλαθαο 55 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ην ελδηαθέξνλ ζηα καζεκαηηθά  (απόιαπζε γηα ηα καζεκαηηθά) γηα 

ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε  Κνξέα 

Maths Interest - Enjoy Maths 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 82 11,2 17,1 17,1 

Agree 168 23,0 35,0 52,1 

Disagree 179 24,5 37,3 89,4 

Strongly disagree 51 7,0 10,6 100,0 

Total 480 65,6 100,0  

Missing N/A 252 34,4   

Total 732 100,0   

 

Πίλαθαο 56 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηελ απηνεηθόλα ζηα καζεκαηηθά (όηη δελ είκαη θαιόο  ζηα 

καζεκαηηθά )γηα ηνπο  αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 

Maths Self-Concept - Not Good at Maths 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 22 3,0 4,3 4,3 

Agree 141 19,3 27,4 31,7 

Disagree 252 34,4 49,0 80,7 

Strongly disagree 99 13,5 19,3 100,0 

Total 514 70,2 100,0  

Missing N/A 218 29,8   

Total 732 100,0   

 

Πίλαθαο 57 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα  ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν  (όηη ηα πεγαίλσ θαιά  εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά από εκέλα) γηα ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Κνξέα 

Perceived Control - Doing Well is Completely Up to Me 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 245 33,5 51,0 51,0 

Agree 221 30,2 46,0 97,1 

Disagree 12 1,6 2,5 99,6 

Strongly disagree 2 ,3 ,4 100,0 

Total 480 65,6 100,0  

Missing N/A 252 34,4   

Total 732 100,0   
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Αλζεθηηθνί Μαζεηέο Υηιή (R ΥΙΛΗ) 

 

Πίλαθαο 58 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή 

Frequencies  Statistics 

 Gender International 

Language at 

Home 

Maths Interest - 

Enjoy Maths 

Maths Self-

Concept - Not 

Good at Maths 

Perceived Control 

- Doing Well is 

Completely Up to 

Me 

N 
Valid 60 60 37 43 37 

Missing 0 0 23 17 23 

Mean 1,75 1,00 2,08 3,19 1,27 

Std. Error of Mean ,056 ,000 ,171 ,130 ,092 

Median 2,00 1,00 2,00 3,00 1,00 

Mode 2 1 1 3 1 

Std. Deviation ,437 ,000 1,038 ,852 ,560 

Sum 105 60 77 137 47 

 

Frequency Table 

 

Πίλαθαο 59 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ  γηα ην θύιν γηα ηνπο  αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή 

 

 Gender 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Female 15 25,0 25,0 25,0 

Male 45 75,0 75,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

Πίλαθαο 60 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηε δηεζλή γιώζζα νκηιίαο ζην ζπίηη γηα ηνπο  αλζεθηηθνύο καζεηέο 

ζηε Υηιή 

 

International Language at Home 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Language of the test 60 100,0 100,0 100,0 
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Πίλαθαο 61 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ην ελδηαθέξνλ ζηα καζεκαηηθά  (απόιαπζε γηα ηα καζεκαηηθά) γηα 

ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή 

Maths Interest - Enjoy Maths 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 14 23,3 37,8 37,8 

Agree 10 16,7 27,0 64,9 

Disagree 9 15,0 24,3 89,2 

Strongly disagree 4 6,7 10,8 100,0 

Total 37 61,7 100,0  

Missing N/A 23 38,3   

Total 60 100,0   

 

Πίλαθαο 62 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα ηελ απηνεηθόλα ζηα καζεκαηηθά  (όηη δελ είκαη θαιόο  ζηα 

καζεκαηηθά) γηα ηνπο  αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή 

Maths Self-Concept - Not Good at Maths 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 3 5,0 7,0 7,0 

Agree 3 5,0 7,0 14,0 

Disagree 20 33,3 46,5 60,5 

Strongly disagree 17 28,3 39,5 100,0 

Total 43 71,7 100,0  

Missing N/A 17 28,3   

Total 60 100,0   

 

Πίλαθαο 63 Καηαλνκή  ζπρλνηήησλ γηα  ηνλ αληηιακβαλόκελν έιεγρν  (όηη ηα πεγαίλσ θαιά  εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά από εκέλα) γηα ηνπο αλζεθηηθνύο καζεηέο ζηε Υηιή 

Perceived Control - Doing Well is Completely Up to Me 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Strongly agree 29 48,3 78,4 78,4 

Agree 6 10,0 16,2 94,6 

Disagree 2 3,3 5,4 100,0 

Total 37 61,7 100,0  

Missing N/A 23 38,3   

Total 60 100,0   
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αγθάε 
 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Gender * Resilient 5176 100,0% 1 0,0% 5177 100,0% 

 

 

 

Gender * Resilient Crosstabulation 

 Resilient Total 

,00 1,00 

Gender 

Female 

Count 2591 45 2636 

Expected Count 2577,4 58,6 2636,0 

% within Gender 98,3% 1,7% 100,0% 

% within Resilient 51,2% 39,1% 50,9% 

Std. Residual ,3 -1,8  

Male 

Count 2470 70 2540 

Expected Count 2483,6 56,4 2540,0 

% within Gender 97,2% 2,8% 100,0% 

% within Resilient 48,8% 60,9% 49,1% 

Std. Residual -,3 1,8  

Total 

Count 5061 115 5176 

Expected Count 5061,0 115,0 5176,0 

% within Gender 97,8% 2,2% 100,0% 

% within Resilient 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,549
a
 1 ,010   

Continuity Correction
b
 6,076 1 ,014   

Likelihood Ratio 6,591 1 ,010   

Fisher's Exact Test    ,011 ,007 

Linear-by-Linear Association 6,548 1 ,010   

N of Valid Cases 5176     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 56,43. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

International Language at 

Home * Resilient 
5130 99,1% 47 0,9% 5177 100,0% 

 

 

 

International Language at Home * Resilient Crosstabulation 

 Resilient 

,00 1,00 

International Language at 

Home 

Language of the test 

Count 4942 114 

Expected Count 4942,7 113,3 

% within International 

Language at Home 
97,7% 2,3% 

% within Resilient 98,5% 99,1% 

Std. Residual ,0 ,1 

Other language 

Count 73 1 

Expected Count 72,3 1,7 

% within International 

Language at Home 
98,6% 1,4% 

% within Resilient 1,5% 0,9% 

Std. Residual ,1 -,5 

Total 

Count 5015 115 

Expected Count 5015,0 115,0 

% within International 

Language at Home 
97,8% 2,2% 

% within Resilient 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,272
a
 1 ,602   

Continuity Correction
b
 ,016 1 ,900   

Likelihood Ratio ,315 1 ,574   

Fisher's Exact Test    1,000 ,502 

Linear-by-Linear Association ,272 1 ,602   

N of Valid Cases 5130     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,66. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

 

Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Maths Interest - Enjoy Maths 

* Resilient 
3432 66,3% 1745 33,7% 5177 100,0% 
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Maths Interest - Enjoy Maths * Resilient Crosstabulation 

 Resilient 

,00 1,00 

Maths Interest - Enjoy Maths 

Strongly agree 

Count 528 23 

Expected Count 539,6 11,4 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
95,8% 4,2% 

% within Resilient 15,7% 32,4% 

Std. Residual -,5 3,4 

Agree 

Count 1137 19 

Expected Count 1132,1 23,9 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
98,4% 1,6% 

% within Resilient 33,8% 26,8% 

Std. Residual ,1 -1,0 

Disagree 

Count 1445 26 

Expected Count 1440,6 30,4 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
98,2% 1,8% 

% within Resilient 43,0% 36,6% 

Std. Residual ,1 -,8 

Strongly disagree 

Count 251 3 

Expected Count 248,7 5,3 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
98,8% 1,2% 

% within Resilient 7,5% 4,2% 

Std. Residual ,1 -1,0 

Total 

Count 3361 71 

Expected Count 3361,0 71,0 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
97,9% 2,1% 

% within Resilient 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,735
a
 3 ,002 

Likelihood Ratio 12,308 3 ,006 

Linear-by-Linear Association 8,520 1 ,004 

N of Valid Cases 3432   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5,25. 

 
 
 
 
Crosstabs 
 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Maths Self-Concept - Not 

Good at Maths  * Resilient 
3455 66,7% 1722 33,3% 5177 100,0% 
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Maths Self-Concept - Not Good at Maths  * Resilient Crosstabulation 

 Resilient 

,00 1,00 

Maths Self-Concept - Not 

Good at Maths 

Strongly agree 

Count 451 4 

Expected Count 444,1 10,9 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
99,1% 0,9% 

% within Resilient 13,4% 4,8% 

Std. Residual ,3 -2,1 

Agree 

Count 1151 20 

Expected Count 1142,9 28,1 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
98,3% 1,7% 

% within Resilient 34,1% 24,1% 

Std. Residual ,2 -1,5 

Disagree 

Count 1325 40 

Expected Count 1332,2 32,8 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
97,1% 2,9% 

% within Resilient 39,3% 48,2% 

Std. Residual -,2 1,3 

Strongly disagree 

Count 445 19 

Expected Count 452,9 11,1 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
95,9% 4,1% 

% within Resilient 13,2% 22,9% 

Std. Residual -,4 2,4 

Total 

Count 3372 83 

Expected Count 3372,0 83,0 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
97,6% 2,4% 

% within Resilient 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,203
a
 3 ,003 

Likelihood Ratio 14,815 3 ,002 

Linear-by-Linear Association 14,076 1 ,000 

N of Valid Cases 3455   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10,93. 

 

 

 

 
Crosstabs 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Perceived Control - Doing 

Well is Completely Up to Me 

* Resilient 

3438 66,4% 1739 33,6% 5177 100,0% 
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Perceived Control - Doing Well is Completely Up to Me * Resilient Crosstabulation 

 Resilient 

,00 1,00 

Perceived Control - Doing 

Well is Completely Up to Me 

Strongly agree 

Count 1542 45 

Expected Count 1554,2 32,8 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

97,2% 2,8% 

% within Resilient 45,8% 63,4% 

Std. Residual -,3 2,1 

Agree 

Count 1430 17 

Expected Count 1417,1 29,9 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

98,8% 1,2% 

% within Resilient 42,5% 23,9% 

Std. Residual ,3 -2,4 

Disagree 

Count 374 8 

Expected Count 374,1 7,9 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

97,9% 2,1% 

% within Resilient 11,1% 11,3% 

Std. Residual ,0 ,0 

Strongly disagree 

Count 21 1 

Expected Count 21,5 ,5 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

95,5% 4,5% 

% within Resilient 0,6% 1,4% 

Std. Residual -,1 ,8 

Total 

Count 3367 71 

Expected Count 3367,0 71,0 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

97,9% 2,1% 

% within Resilient 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,999
a
 3 ,012 

Likelihood Ratio 11,383 3 ,010 

Linear-by-Linear Association 3,608 1 ,058 

N of Valid Cases 3438   

 

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 
 

Δηθόλα 14. Output ηνπ SPSS κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ x2 ζηνπο καζεηέο ηεο αγθάεο 
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Κνξέα 
 

Crosstabs 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Gender * R 5032 100,0% 1 0,0% 5033 100,0% 

 

 

 

 

Gender * R Crosstabulation 

 R Total 

,00 1,00 

Gender 

Female 

Count 2068 274 2342 

Expected Count 2001,3 340,7 2342,0 

% within Gender 88,3% 11,7% 100,0% 

% within R 48,1% 37,4% 46,5% 

Std. Residual 1,5 -3,6  

Male 

Count 2232 458 2690 

Expected Count 2298,7 391,3 2690,0 

% within Gender 83,0% 17,0% 100,0% 

% within R 51,9% 62,6% 53,5% 

Std. Residual -1,4 3,4  

Total 

Count 4300 732 5032 

Expected Count 4300,0 732,0 5032,0 

% within Gender 85,5% 14,5% 100,0% 

% within R 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 28,576
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 28,149 1 ,000   

Likelihood Ratio 28,922 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 28,570 1 ,000   

N of Valid Cases 5032     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 340,69. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Crosstabs 
 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

International Language at 

Home * R 
4965 98,6% 68 1,4% 5033 100,0% 

 

 

International Language at Home * R Crosstabulation 

 R 

,00 1,00 

International Language at 

Home 

Language of the test 

Count 4233 728 

Expected Count 4233,6 727,4 

% within International 

Language at Home 
85,3% 14,7% 

% within R 99,9% 100,0% 

Std. Residual ,0 ,0 

Other language 

Count 4 0 

Expected Count 3,4 ,6 

% within International 

Language at Home 
100,0% 0,0% 

% within R 0,1% 0,0% 

Std. Residual ,3 -,8 

Total 

Count 4237 728 

Expected Count 4237,0 728,0 

% within International 

Language at Home 
85,3% 14,7% 

% within R 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,688
a
 1 ,407   

Continuity Correction
b
 ,015 1 ,903   

Likelihood Ratio 1,269 1 ,260   

Fisher's Exact Test    1,000 ,530 

Linear-by-Linear Association ,688 1 ,407   

N of Valid Cases 4965     

 

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,59. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 
Crosstabs 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Maths Interest - Enjoy Maths 

* R 
3349 66,5% 1684 33,5% 5033 100,0% 
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Maths Interest - Enjoy Maths * R Crosstabulation 

 R 

,00 1,00 

Maths Interest - Enjoy Maths 

Strongly agree 

Count 178 82 

Expected Count 222,7 37,3 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
68,5% 31,5% 

% within R 6,2% 17,1% 

Std. Residual -3,0 7,3 

Agree 

Count 604 168 

Expected Count 661,4 110,6 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
78,2% 21,8% 

% within R 21,1% 35,0% 

Std. Residual -2,2 5,5 

Disagree 

Count 1243 179 

Expected Count 1218,2 203,8 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
87,4% 12,6% 

% within R 43,3% 37,3% 

Std. Residual ,7 -1,7 

Strongly disagree 

Count 844 51 

Expected Count 766,7 128,3 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
94,3% 5,7% 

% within R 29,4% 10,6% 

Std. Residual 2,8 -6,8 

Total 

Count 2869 480 

Expected Count 2869,0 480,0 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
85,7% 14,3% 

% within R 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 155,256
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 151,928 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 153,723 1 ,000 

N of Valid Cases 3349   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 37,26. 

 

 
 
 
Crosstabs 
 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Maths Self-Concept - Not 

Good at Maths  * R 
3352 66,6% 1681 33,4% 5033 100,0% 
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Maths Self-Concept - Not Good at Maths  * R Crosstabulation 

 R 

,00 1,00 

Maths Self-Concept - Not 

Good at Maths 

Strongly agree 

Count 593 22 

Expected Count 520,7 94,3 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
96,4% 3,6% 

% within R 20,9% 4,3% 

Std. Residual 3,2 -7,4 

Agree 

Count 1159 141 

Expected Count 1100,7 199,3 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
89,2% 10,8% 

% within R 40,8% 27,4% 

Std. Residual 1,8 -4,1 

Disagree 

Count 884 252 

Expected Count 961,8 174,2 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
77,8% 22,2% 

% within R 31,1% 49,0% 

Std. Residual -2,5 5,9 

Strongly disagree 

Count 202 99 

Expected Count 254,8 46,2 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
67,1% 32,9% 

% within R 7,1% 19,3% 

Std. Residual -3,3 7,8 

Total 

Count 2838 514 

Expected Count 2838,0 514,0 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
84,7% 15,3% 

% within R 100,0% 100,0% 

 

 

  



Αλζεθηηθνί καζεηέο (Resilient Students). 

 215 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 198,151
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 206,426 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 195,382 1 ,000 

N of Valid Cases 3352   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 46,16. 

 

 

 
Crosstabs 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Perceived Control - Doing 

Well is Completely Up to Me 

* R 

3353 66,6% 1680 33,4% 5033 100,0% 
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Perceived Control - Doing Well is Completely Up to Me * R Crosstabulation 

 R 

,00 1,00 

Perceived Control - Doing 

Well is Completely Up to Me 

Strongly agree 

Count 983 245 

Expected Count 1052,2 175,8 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

80,0% 20,0% 

% within R 34,2% 51,0% 

Std. Residual -2,1 5,2 

Agree 

Count 1628 221 

Expected Count 1584,3 264,7 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

88,0% 12,0% 

% within R 56,7% 46,0% 

Std. Residual 1,1 -2,7 

Disagree 

Count 199 12 

Expected Count 180,8 30,2 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

94,3% 5,7% 

% within R 6,9% 2,5% 

Std. Residual 1,4 -3,3 

Strongly disagree 

Count 63 2 

Expected Count 55,7 9,3 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

96,9% 3,1% 

% within R 2,2% 0,4% 

Std. Residual 1,0 -2,4 

Total 

Count 2873 480 

Expected Count 2873,0 480,0 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

85,7% 14,3% 

% within R 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 59,713
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 63,146 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 57,929 1 ,000 

N of Valid Cases 3353   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 9,31. 

Δηθόλα 15. Output ηνπ SPSS κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ x
2
 ζηνπο καζεηέο ηεο  Κνξέαο 



Αλζεθηηθνί καζεηέο (Resilient Students). 

 218 

ΥΙΛΗ 

 

Crosstabs 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Gender * R 6849 99,9% 7 0,1% 6856 100,0% 

 

 

 

 

Gender * R Crosstabulation 

 R Total 

,00 1,00 

Gender 

Female 

Count 3497 15 3512 

Expected Count 3481,2 30,8 3512,0 

% within Gender 99,6% 0,4% 100,0% 

% within R 51,5% 25,0% 51,3% 

Std. Residual ,3 -2,8  

Male 

Count 3292 45 3337 

Expected Count 3307,8 29,2 3337,0 

% within Gender 98,7% 1,3% 100,0% 

% within R 48,5% 75,0% 48,7% 

Std. Residual -,3 2,9  

Total 

Count 6789 60 6849 

Expected Count 6789,0 60,0 6849,0 

% within Gender 99,1% 0,9% 100,0% 

% within R 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,730
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 15,685 1 ,000   

Likelihood Ratio 17,417 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 16,727 1 ,000   

N of Valid Cases 6849     

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,23. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

International Language at 

Home * R 
6727 98,1% 129 1,9% 6856 100,0% 
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International Language at Home * R Crosstabulation 

 Total 

International Language at Home 

Language of the test 

Count 6675 

Expected Count 6675,0 

% within International Language at 

Home 
100,0% 

% within R 99,2% 

Std. Residual  

Other language 

Count 52 

Expected Count 52,0 

% within International Language at 

Home 
100,0% 

% within R 0,8% 

Std. Residual  

Total 

Count 6727 

Expected Count 6727,0 

% within International Language at 

Home 
100,0% 

% within R 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,472
a
 1 ,492   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,935 1 ,333   

Fisher's Exact Test    1,000 ,626 

Linear-by-Linear Association ,472 1 ,492   

N of Valid Cases 6727     

 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Maths Interest - Enjoy Maths 

* R 
4483 65,4% 2373 34,6% 6856 100,0% 
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Maths Interest - Enjoy Maths * R Crosstabulation 

 R 

,00 1,00 

Maths Interest - Enjoy Maths 

Strongly agree 

Count 705 14 

Expected Count 713,1 5,9 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
98,1% 1,9% 

% within R 15,9% 37,8% 

Std. Residual -,3 3,3 

Agree 

Count 1263 10 

Expected Count 1262,5 10,5 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
99,2% 0,8% 

% within R 28,4% 27,0% 

Std. Residual ,0 -,2 

Disagree 

Count 1633 9 

Expected Count 1628,4 13,6 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
99,5% 0,5% 

% within R 36,7% 24,3% 

Std. Residual ,1 -1,2 

Strongly disagree 

Count 845 4 

Expected Count 842,0 7,0 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
99,5% 0,5% 

% within R 19,0% 10,8% 

Std. Residual ,1 -1,1 

Total 

Count 4446 37 

Expected Count 4446,0 37,0 

% within Maths Interest - 

Enjoy Maths 
99,2% 0,8% 

% within R 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,922
a
 3 ,003 

Likelihood Ratio 11,307 3 ,010 

Linear-by-Linear Association 10,037 1 ,002 

N of Valid Cases 4483   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 5,93. 

 

 

 
Crosstabs 
 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Maths Self-Concept - Not 

Good at Maths  * R 
4477 65,3% 2379 34,7% 6856 100,0% 
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Maths Self-Concept - Not Good at Maths  * R Crosstabulation 

 R 

,00 1,00 

Maths Self-Concept - Not 

Good at Maths 

Strongly agree 

Count 1147 3 

Expected Count 1139,0 11,0 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
99,7% 0,3% 

% within R 25,9% 7,0% 

Std. Residual ,2 -2,4 

Agree 

Count 1348 3 

Expected Count 1338,0 13,0 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
99,8% 0,2% 

% within R 30,4% 7,0% 

Std. Residual ,3 -2,8 

Disagree 

Count 1246 20 

Expected Count 1253,8 12,2 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
98,4% 1,6% 

% within R 28,1% 46,5% 

Std. Residual -,2 2,2 

Strongly disagree 

Count 693 17 

Expected Count 703,2 6,8 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
97,6% 2,4% 

% within R 15,6% 39,5% 

Std. Residual -,4 3,9 

Total 

Count 4434 43 

Expected Count 4434,0 43,0 

% within Maths Self-Concept 

- Not Good at Maths 
99,0% 1,0% 

% within R 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 34,112
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 34,683 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 29,201 1 ,000 

N of Valid Cases 4477   

 

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 6,82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crosstabs 
 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Perceived Control - Doing 

Well is Completely Up to Me 

* R 

4490 65,5% 2366 34,5% 6856 100,0% 
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Perceived Control - Doing Well is Completely Up to Me * R Crosstabulation 

 R 

,00 1,00 

Perceived Control - Doing 

Well is Completely Up to Me 

Strongly agree 

Count 2740 29 

Expected Count 2746,2 22,8 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

99,0% 1,0% 

% within R 61,5% 78,4% 

Std. Residual -,1 1,3 

Agree 

Count 1349 6 

Expected Count 1343,8 11,2 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

99,6% 0,4% 

% within R 30,3% 16,2% 

Std. Residual ,1 -1,5 

Disagree 

Count 309 2 

Expected Count 308,4 2,6 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

99,4% 0,6% 

% within R 6,9% 5,4% 

Std. Residual ,0 -,4 

Strongly disagree 

Count 55 0 

Expected Count 54,5 ,5 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

100,0% 0,0% 

% within R 1,2% 0,0% 

Std. Residual ,1 -,7 

Total 

Count 4453 37 

Expected Count 4453,0 37,0 

% within Perceived Control - 

Doing Well is Completely Up 

to Me 

99,2% 0,8% 

% within R 100,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,680
a
 3 ,197 

Likelihood Ratio 5,499 3 ,139 

Linear-by-Linear Association 3,456 1 ,063 

N of Valid Cases 4490   

 

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,45. 

 

Δηθόλα 16. Output ηνπ SPSS κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ x2 ζηνπο καζεηέο ηεο  Υηιήο 
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