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ΙΙΙ. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΥΣΙΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1999-2000).

Παρακάτω συνοψίζονται οι, κατά τη γνώµη µας, πιο βασικές διαπιστώσεις της
έρευνας. Επειδή δε και τον Ιανουάριο του 2000 είχε µοιραστεί σε µαθητές στην
Ελλάδα ένα παρόµοιο ερωτηµατολόγιο, έχουµε τη δυνατότητα να συγκρίνουµε τα
αποτελέσµατα :
¨ Και για αυτήν τη χρονιά οι µαθήτριες στο δείγµα ήταν περισσότερες από τους
µαθητές.
¨ Ενα ποσοστό της τάξης του 3.9% των ερωτηθέντων µαθητών δήλωσαν ξένη
εθνικότητα. Πέρυσι, το ποσοστό αυτό είχε βρεθεί ίσο µε 4.2%.
¨ Ένας µαθητής, και για τις δύο έρευνες, το πιθανότερο είναι να κατοικεί µε τους
γονείς του. Αυτό είναι λιγότερο πιθανό για τους µαθητές των ΤΕΕ. Αν στην
οικογένεια υπάρχουν πολλά αδέλφια, είναι πολύ πιθανό ο µαθητής να ζει χωρίς
τους γονείς του.
¨ Το 75.88% των µαθητών έχουν αποφασίσει ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν.
Στην περυσινή έρευνα τα κορίτσια αποφάσιζαν πιο εύκολα ενώ φέτος δεν
παρατηρήθηκε κάποια τέτοια στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ µαθητών και
µαθητριών.
¨ Η Τεχνολογική και η Θεωρητική κατεύθυνση προτιµώνται από τη Θετική.
Αντίθετα, και οι τρεις κατευθύνσεις ήταν εξίσου πιθανό πέρυσι ν’αποτελούν την
επιλογή των µαθητών. Η τάση των αγοριών προς την Τεχνολογική και των
κοριτσιών προς τη Θεωρητική κατεύθυνση παρατηρήθηκε και στις δύο έρευνες. Οι
µαθητές ΤΕΕ αποφεύγουν τις τρεις κατευθύνσεις.
¨ Η ύπαρξη µεγάλου αριθµού από αδέλφια µειώνει την απόδοση των µαθητών τόσο
στο ∆ηµοτικό όσο και αργότερα. Οι µαθήτριες επιτυγχάνουν υψηλότερους
γενικούς βαθµούς. Οι µαθητές των ΤΕΕ έχουν χειρότερη βαθµολογία από τους
υπόλοιπους.
¨ Οι δύο έρευνες αποκάλυψαν την έντονη θετική συσχέτιση του βαθµού στα
Μαθηµατικά µε το γενικό βαθµό, τόσο στο ∆ηµοτικό όσο και στη συνέχεια.
¨ Επιλογή της Θετικής κατεύθυνσης είναι συχνά αποτέλεσµα της καλής απόδοσης
στα Μαθηµατικά. Είδαµε και πέρυσι πως επιλογή της Θεωρητικής κατεύθυνσης
έρχεται συχνά να επιβεβαιώσει την αδυναµία του µαθητή στα Μαθηµατικά.

¨ Οι υψηλότερες γραπτές από προφορικές επιδόσεις είναι συχνά δείγµα των καλών
µαθητών.
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¨ Το επίπεδο µόρφωσης των γονέων είναι σηµαντικό για τη ζωή του µαθητή, όπως
άλλωστε είδαµε και στην προηγούµενη έρευνα. Χαµηλό µορφωτικό επίπεδο
γονέων οδηγεί το µαθητή στο ΤΕΕ και σε διαφορετικές επιλογές από τις τρεις
κατευθύνσεις. Όταν ο γονέας δεν έχει αρκετή µόρφωση, σπάνια συγκατοικεί µε το
µαθητή.
¨ Ένας ξένος µαθητής αποδίδει χειρότερα από έναν Έλληνα. Πέρυσι, αυτή η
διαφορά ήταν εµφανής στο ∆ηµοτικό και σε µαθήµατα διαφορετικά από τα
Μαθηµατικά. Επίσης, οι ξένοι δεν δηλώνουν εύκολα το επάγγελµα γονέων, ενώ οι
γονείς τους δείχνουν είτε πολύ πολύ λιγότερο είτε πολύ περισσότερο µορφωµένοι
από τους Έλληνες.
¨ Μαθητές από οικογένειες χαµηλού εισοδήµατος κατευθύνονται προς τα ΤΕΕ και
αν προτιµήσουν κατεύθυνση αυτή είναι η Θεωρητική. Όσο πιο υψηλό είναι το
οικογενειακό εισόδηµα τόσο πιο άριστος ο µαθητής στα Μαθηµατικά !
¨ Στα ΤΕΕ οι µαθητές µιλούν χειρότερα τα Αγγλικά και τα Γαλλικά. Καλύτερη
γνώση Αγγλικών σχετίζεται µε τις υψηλότερες επιδόσεις Μαθηµατικά,
συµπέρασµα που προέκυψε και µε τις δύο έρευνες.
¨ Οι ξένοι µαθητές δήλωσαν γνώση µιας άλλης ξένης γλώσσας, όχι Αγγλικών,
Γαλλικών ή Γερµανικών, την οποία δεν διδάχθηκαν στο σχολείο ή σε
φροντιστήριο. Πιθανότατα είναι Αλβανοί µαθητές.
¨ Το 77.38% δηλωσαν πως χειρίζονται Η/Υ. Τα αγόρια του φετεινού και του
περυσινού δείγµατος ασχολούνται περισσότερο µε υπολογιστές από τα κορίτσια.
Οι µαθητές ΤΕΕ υπερέχουν σε γνώση και χρήση υπολογιστών. Ο χειρισµός, τέλος,
υπολογιστών συχνά οδηγεί στην Τεχνολογική κατεύθυνση.
¨ Τα µηνιαία έξοδα για τις εξωσχολικές δραστηριότητες του µαθητή εξαρτώνται
πάντα, όπως είναι φυσικό, από το οικογενειακό εισόδηµα.
¨ Και οι δύο έρευνες έδειξαν πως σε καµία περίπτωση οι περισσότερες ώρες
παρακολούθησης τηλεόρασης ενός µαθητή δεν έχουν να κάνουν µε περισσότερο
διάβασµα εξωσχολικών βιβλίων.
¨ Το άγχος επιδρά ανασταλτικά στην απόδοση των µαθητών. Πέρυσι είδαµε πως
όταν το άγχος είναι ελάχιστο, τότε το ενδιαφέρον για τα Μαθηµατικά είναι
σηµαντικό. Τα κορίτσια καταβάλλονται περισσότερο από το άγχος.
¨ Οι µαθητές και στις δύο έρευνες έκριναν την αξία των Μαθηµατικών
υποκειµενικά.
¨ Οι µαθητές και στα δύο δείγµατα έδειξαν πως η Στατιστική γίνεται περισσότερο
αγαπητή µε το πέρασµα του χρόνου. Απρόσµενα ευχάριστα είναι τα αποτελέσµατα
από τους µαθητές των ΤΕΕ φέτος · ενώ αδιαφορούν για τα Μαθηµατικά δείχνουν
ιδιαίτερη συµπάθεια στη Στατιστική.
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¨ Ο µαθητής που ασχολείται όλο και περισσότερο µε την επίλυση ασκήσεων έναντι
της κατανόησης της θεωρίας δείχνει µεγαλύτερο ζήλο για τα Μαθηµατικά,
στοιχείο που προέκυψε και τις δύο χρονιές.
¨ Μόνο το 11.8% δήλωσαν πως σε καµία περίπτωση τα Μαθηµατικά δεν είναι
αποµνηµόνευση. Το αντίστοιχο ποσοστό και πέρυσι ήταν µόνο 12.1%.
¨ Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και
χωρίς τα Μαθηµατικά. Εκτός από τη Θεωρητική και στην Τεχνολογική
κατεύθυνση φαίνεται πως οι περισσότεροι θέλουν να τα αποφύγουν !
¨ Το ενδιαφέρον ενός µαθητή για τα Μαθηµατικά τον οδηγεί µερικές φορές σε
διαγωνισµούς της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας.

