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Περίληψη: Ο στατιστικός γραµµατισµός αποτελεί ένα πλέγµα ικανοτήτων, στάσεων,
απόψεων και κριτικής οπτικής µε πολλές πτυχές και εφαρµογές. Η ανάπτυξη του
αποτελεί µια δια βίου διαδικασία ενώ θεµελιώνεται µέσα από την τυπική εκπαίδευση και
ειδικότερα το µάθηµα της Στατιστικής. Στην παρούσα µελέτη µελετάται ο ρόλος και η
σηµασία της εισαγωγής βασικών στατιστικών εννοιών και εργαλείων από την τάξη του
Νηπιαγωγείου. Επίσης, διερευνάται πώς τα πινακάκια, τα γραφήµατα, τα
σχεδιαγράµµατα, τα παιχνίδια µαντικής, τα παιχνίδια µε ζάρια, η τυχαιότητα, η
πιθανότητα, που αποτελούν µέρος της καθηµερινής πρακτικής του νηπιαγωγείου,
µπορούν να οδηγήσουν σε στατιστικά εγγράµµατους µαθητές.
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1. Ορισµός στατιστικού γραµµατισµού
Ο γραµµατισµός (literacy) είναι σχετικά νέος όρος στο ελληνικό λεξιλόγιο, έχει
αποδοθεί και ως εγγραµµατοσύνη και πρόσκειται στην έννοια του αλφαβητισµού
(Ong, 1982). ∆εν αναφέρεται απλά στην εκµάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και
των µαθηµατικών, αλλά αφορά στην ικανότητα του ατόµου να λειτουργεί
αποτελεσµατικά, να αντιµετωπίζει κριτικά και ερµηνευτικά διάφορα περιβάλλοντα
και καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιµοποιώντας τον γραπτό και προφορικό λόγο,
καθώς επίσης και µη γλωσσικά κείµενα, όπως είναι οι εικόνες, τα σχεδιαγράµµατα
και οι χάρτες. Σύµφωνα µε την UNESCO (2004), ο γραµµατισµός σχετίζεται µε την
ικανότητα που έχει κάποιος να αναγνωρίσει, να κατανοήσει, να ερµηνεύσει, να
δηµιουργήσει, να επικοινωνήσει, να υπολογίσει και να χρησιµοποιήσει έντυπο και
γραπτό υλικό σχετιζόµενο µε ποικίλα πλαίσια. Είναι µια συνεχόµενη διαδικασία
µάθησης που επιτρέπει στους ανθρώπους να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, να
αναπτύσσουν τη γνώση τους και τη δυναµική τους και να συµµετέχουν στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο. Άλλωστε σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη, η δεκαετία 2002 – 2012
έχει δηλωθεί ως ∆εκαετία Γραµµατισµού.
Ουσιαστικά δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός για τον στατιστικό
γραµµατισµό, καθώς προσεγγίζεται από διάφορες οπτικές και ερµηνευτικές
προσεγγίσεις κάθε φορά (Rumsey, 2002). Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον Broers (2006),
άλλοτε δίνεται έµφαση στο περιεχόµενο της στατιστικής γνώσης (statistical
knowledge) που πρέπει να κατέχει κανείς προκειµένου να θεωρείται στατιστικά
εγγράµµατος και άλλοτε δίνεται έµφαση σε επιπρόσθετες δεξιότητες. Τέτοιες
δεξιότητες είναι η επίγνωση και η κριτική ικανότητα (Gal, 2004), η ικανότητα
κατανόησης και ερµηνείας στατιστικών αποτελεσµάτων (Wallman, 1993), η
ανάπτυξη της πιθανολογικής σκέψης (Jones G. et al, 2007) ή η λεκτική απόδοση
στατιστικών όρων (Watson, 2006). Κατά τον Schield (2010) ο στατιστικός
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γραµµατισµός αναφέρεται στην ικανότητα ανάγνωσης και κριτικής ερµηνείας
στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που παρουσιάζονται στα καθηµερινά µέσα:
εφηµερίδες, τηλεόραση, διαδίκτυο, διαφηµίσεις, δηλώσεις, έρευνες και εργασίες.
Ως έννοια, διαδικασία και δεξιότητα ο στατιστικός γραµµατισµός δεν
αναπτύσσεται ανεξάρτητα από άλλες διεργασίες και ικανότητες. Αντιθέτως,
αλληλοσχετίζεται µε τη µαθηµατική γνώση, τη στατιστική γνώση, τις δεξιότητες
γραµµατισµού, την οπτική αντίληψη, την αιτιολόγηση και τις ικανότητες κριτικής
σκέψης (Gal, 2004). O στατιστικός γραµµατισµός αποτελεί µέρος του
πολυγραµµατισµού (multiliteracy) που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες της
Πληροφορίας.
2. Στατιστικός γραµµατισµός και εκπαίδευση
Ο στατιστικός γραµµατισµός, σύµφωνα µε τους Franklin et al (2005), επιτρέπει στους
µαθητές να καλλιεργούν τον στατιστικό τους συλλογισµό στο βαθµό που απαιτείται
προκειµένου να είναι ενεργοί πολίτες, µε προσωπική κρίση που οδηγεί σε υπεύθυνες
αποφάσεις για την επαγγελµατική και κοινωνική τους ζωή, εξασφαλίζοντας υγεία,
παραγωγικότητα και ευηµερία. Εµφανίζεται και πλαισιώνεται, συνήθως, από το
µάθηµα της Στατιστικής στην τυπική εκπαίδευση. Η Στατιστική εισάγεται στην
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση και αναπτύσσεται και διευρύνεται στη Μέση και Ανώτατη
εκπαίδευση µε βάση τα περισσότερα αναλυτικά προγράµµατα Μαθηµατικών στις
περισσότερες χώρες παγκοσµίως (Franklin et al, 2005, Nikiforidou et al, 2010).
Μάλιστα τα τελευταία χρόνια σε πολλά αναλυτικά προγράµµατα προσχολικής
εκπαίδευσης η Στατιστική αποτελεί πλέον βασικό γνωστικό πεδίο (Nikiforidou &
Pange, 2010).
Σύµφωνα µε τον Χατζηπαντελή (2003), η Στατιστική στο σχολικό πλαίσιο
λειτουργεί ως «εργαλείο χρήσης και ανάλυσης, όχηµα κατανόησης και συγκρότησης
απλών και περίπλοκων σχολικών, γνωστικών και χρηστικών δραστηριοτήτων»
(σελ.36). Υπάρχει η εσφαλµένη εντύπωση πως όποιος ‘ξέρει’ Στατιστική είναι και
στατιστικά εγγράµµατος. Κατά τον Gal (1999), η διδασκαλία, για παράδειγµα, του
πώς υπολογίζεται ο µέσος όρος ή πώς φτιάχνεται ένα ιστόγραµµα αποτελεί ένα πρώτο
βήµα προς τον στατιστικό γραµµατισµό. Αυτό, όµως, δεν είναι αρκετό όταν αυτά τα
πεδία διδάσκονται αποκοµµένα από άλλα πεδία και χωρίς εµφανή συσχέτιση µε την
πραγµατική ζωή και τα ενδιαφέροντα των µαθητών.
Σε πρακτικό επίπεδο, ο Gal (2004) προτείνει στο πλαίσιο του µαθήµατος της
Στατιστικής να ενθαρρύνονται διάφορες ενεργητικές πρακτικές, όπως να γίνεται
επεξήγηση των δεδοµένων, να ενθαρρύνεται η κριτική και αιτιολογική προσέγγιση
και να δίνεται στους µαθητές η δυνατότητα διαµόρφωσης απόψεων. Υπογραµµίζει τη
σηµασία καλλιέργειας στατιστικού λεξιλογίου και δεξιοτήτων επικοινωνίας µέσα από
γραφικές απεικονίσεις και παρουσιάσεις, και τέλος, αναφέρει πως πρέπει να γίνεται
συστηµατική χρήση πηγών από πραγµατικά παραδείγµατα της καθηµερινής ζωής.
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3. Έννοιες Στατιστικής και Πιθανοτήτων στην Προσχολική Ηλικία
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά µε την δόµηση
και ανάπτυξη της στατιστικής σκέψης στην Προσχολική ηλικία. Σύγχρονες µελέτες
έχουν αποδείξει ότι τα µικρά παιδιά από την ηλικία των 4 µπορούν να χειριστούν
βασικές έννοιες στατιστικής, σε ένα πρώιµο φυσικά επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, έχει
βρεθεί ότι τα µικρά παιδιά µπορούν να κάνουν υποθέσεις, να αναλογίζονται τα
δεδοµένα και τις πιθανές εκδοχές, να επεξηγούν για το αποτέλεσµα που επιλέγουν ως
πιο πιθανό να συµβεί, να διαµορφώνουν αιτιακές σχέσεις, να επεξεργάζονται το
απίθανο, το πιθανό, το αδύνατο, τον δειγµατικό χώρο και να εµπλέκονται σε
δραστηριότητες µε γραφήµατα και γραφικές απεικονίσεις δεδοµένων (Jones et al,
2007˙ Kafoussi, 2004˙ Nikiforidou & Pange, 2010˙ Schlottmann, 2001˙ Clements &
Sarama, 2009).
Στο πλαίσιο αυτό, οι Jones et al (1997) έχουν αναπτύξει ένα θεωρητικό
µοντέλο – πλαίσιο που χαρακτηρίζει την πιθανολογική σκέψη των παιδιών
(Framework for assessing probabilistic thinking). Πρόκειται για ένα µοντέλο που
περιγράφει 4 στάδια ανάπτυξης (levels) και 4 βασικές έννοιες πιθανοτήτων
(constructs). Τα στάδια είναι, το 1ο Στάδιο: το υποκειµενικό (subjective), το 2ο
Στάδιο: το µεταβατικό (transitional), το 3ο Στάδιο: το άτυπα ποσοτικό (informal
quantitative) και το 4ο Στάδιο: το αριθµητικό (numerical). Οι βασικές έννοιες
πιθανοτήτων περιλαµβάνουν: τον δειγµατικό χώρο (sample space), την πιθανοφάνεια
γεγονότος (probability of an event), τις συγκρίσεις πιθανοτήτων (probability
comparisons) και την υπό συνθήκη - δεσµευµένη πιθανότητα (conditional
probability).
Συγκεκριµένα, τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών, βρίσκονται στο µεταβατικό
στάδιο και µπορούν να παραθέσουν ολοκληρωµένο το σύνολο των αποτελεσµάτων
ενός πειράµατος ενός σταδίου. Για παράδειγµα, καταλαβαίνουν ότι ένα ζάρι έχει 6
ενδεχόµενα σε µια ρίψη. Προβλέπουν τα περισσότερο ή λιγότερο πιθανά γεγονότα
άλλοτε µε υποκειµενικές και άλλοτε µε ποσοτικές κρίσεις (Νικηφορίδου και συν,
2011). Για παράδειγµα, σε ένα παιχνίδι µε τέσσερις κάρτες, τρεις πάπιες και µια κότα,
σε τυχαία επιλογή τα παιδιά άλλοτε θα αιτιολογήσουν την πρόβλεψή τους
αναφέροντας ότι θα βγει πάπια γιατί «είναι πιο πολλές» και άλλοτε θα αιτιολογήσουν
ότι θα βγει η κότα «γιατί είναι το αγαπηµένο τους ζώο». Συγκρίνουν πιθανότητες µε
βάση ποσοτικές κρίσεις, χωρίς να επιχειρηµατολογούν πάντα σωστά και αρχίζουν να
διαχωρίζουν το ‘δίκαιο’ και το ‘άδικο’ (Tatsis et al, 2008). Για παράδειγµα, εάν τους
παρουσιαστούν 2 ζάρια, ένα κλασικό και ένα ‘πειραγµένο’ µε 3 πλευρές µε τον
αριθµό 6, µπορούν να εκτιµήσουν ότι το δεύτερο ζάρι είναι ‘άδικο’ σε επιτραπέζιο
παιχνίδι. Αναγνωρίζουν ότι οι πιθανότητες ορισµένων γεγονότων αλλάζουν σε
καταστάσεις χωρίς επανατοποθέτηση, δηλαδή εάν από ένα σακούλι µε 3 µαύρες και
µια άσπρη µπάλα τραβήξουν την άσπρη, είναι σε θέση να διαπιστώσουν ότι
αποµένουν µόνο µαύρες.
Άλλωστε τα παιδιά πολλές φορές έρχονται σε επαφή µε στατιστικές
εκφράσεις και ιδέες, άτυπα, έξω από το πλαίσιο µιας οργανωµένης εκπαιδευτικής
δραστηριότητας στην τάξη (Nikiforidou & Pange, 2010; Pratt, 2000). Τέτοια
παραδείγµατα είναι η πρόγνωση του αυριανού καιρού, το κρυφτό, τα επιτραπέζια
παιχνίδια ή η ερµηνεία ενός εικονογραφήµατος που παρουσιάζεται σε κάποιο
περιοδικό. Πολλές φορές χρησιµοποιούν ή ακούν εκφράσεις όπως «η οµάδα Α είναι
πιο πιθανό να κερδίσει» ή «είναι αδύνατο µια αγελάδα να πετάξει» ή «είχες την τύχη µε
το µέρος σου». Σηµαντικό είναι αυτές οι εµπειρίες και τα βιώµατα των παιδιών να
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εµπλουτίζονται µέσα από οργανωµένες δραστηριότητες µέσα στην τάξη ώστε να
προάγεται η κριτική και αιτιολογική τους σκέψη γύρω από το ‘πώς’ και το ‘γιατί’. Ο
Green (1983) προτείνει από τις πρώτες τάξεις του σχολείου να δίνεται µεγάλη
έµφαση στις πειραµατικές δραστηριότητες των µαθητών καθώς και να ενθαρρύνεται
η συζήτηση στην τάξη κάνοντας συχνή χρήση της τεχνικής ορολογίας της
Στατιστικής. Κατά τον Gal (1999), στο σχολικό περιβάλλον οι µαθητές πρέπει ενεργά
να σχηµατίζουν απόψεις και να διαπιστώνουν πως σε στατιστικά θέµατα δεν υπάρχει
µόνο το ‘σωστό - λάθος’, αλλά ολόκληρος συλλογισµός.
Η τυχαιότητα (Pratt, 2000), ο δειγµατικός χώρος (Jones et al, 1997), η
αναµενόµενη τιµή (Schlottmann, 2001), η πιθανοφάνεια ενός γεγονότος (Nikiforidou
& Pange, 2007), οι γραφικές αναπαραστάσεις (Friel S. et al, 2001) συνθέτουν έννοιες
και εργαλεία της Στατιστικής που αφορούν και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα
των παιδιών του Νηπιαγωγείου. Εποµένως, µια πρώτη στατιστική βάση µπορεί να
οικοδοµηθεί από µικρέ ηλικίες, µέσα από αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες
που έχουν νόηµα για τα παιδιά και συνδέονται µε τον πραγµατικό κόσµο.
4. Συµπεράσµατα
Ο στατιστικός γραµµατισµός αναφέρεται από την Watson (2006) ως το σηµείο τοµής
του αναλυτικού προγράµµατος και του καθηµερινού κόσµου, όπου η λήψη
αποφάσεων βασίζεται στην ικανότητα να αξιοποιήσει κανείς στατιστικά εργαλεία,
γενική γνώση και κριτικές ικανότητες. Ουσιαστικά, ο στατιστικός γραµµατισµός είναι
απαραίτητος, καθώς η λήψη αποφάσεων σε καθηµερινή βάση, βασίζεται στη
διαχείριση των πληροφοριών και την εκτίµηση της επικινδυνότητας και του ρίσκου
της κάθε εναλλακτικής λύσης.
Οι βάσεις και η ανάπτυξη του στατιστικού γραµµατισµού διέπουν τις
διάφορες βαθµίδες τυπικής εκπαίδευσης µέσα από τα αναλυτικά προγράµµατα
Μαθηµατικών και Στατιστικής (Franklin et al, 2005). Με αφετηρία την Προσχολική
Ηλικία συστήνεται µια πρώτη εισαγωγή σε έννοιες και εργαλεία της Στατιστικής,
καθώς τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία ως ‘µικροί ερευνητές’, είναι σε θέση να
διαχειριστούν γνωστικά και ηλικιακά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις
πιθανότητες, την τυχαιότητα, τα γραφήµατα, την αβεβαιότητα, την ανάλυση
δεδοµένων.
Μέσα από µηχανισµούς εκτίµησης, πρόβλεψης, αξιολόγησης και επίλυσης
προβληµάτων µπορούν να κάνουν εικασίες, να υπολογίσουν το ενδεχόµενο
αποτέλεσµα, να αποκωδικοποιήσοσυν ένα γράφηµα και να συνθέσουν έναν πίνακα. Η
διδασκαλία της Στατιστικής πρέπει να δοµείται σε ιδιαίτερες δραστηριότητες
µάθησης (Χατζηπαντελής, 2003). Αυτή η εισαγωγή πρέπει να βασίζεται σε δεδοµένα
από την πραγµατική ζωή, να δίνει έµφαση σε στατιστικές ιδέες, να ανταποκρίνεται
στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών και να κάνει χρήση ποικιλίας µέσων,
µε έµφαση στη χρήση ΝΤ.
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