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Περίληψη 
Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται η προσπάθεια σχεδιασμού τριών 

μικρόκοσμων με το λογισμικό GeoGebra για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
ανάπτυξη πιθανολογικών εννοιών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 
Αρχικά παρατίθεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνητικών 
προσπαθειών αξιοποίησης ΤΠΕ στη μάθηση των πιθανοτήτων για τη 
στήριξη των σχεδιαστικών επιλογών. Κατόπιν παρουσιάζονται σύντομα 
τρεις μικρόκοσμοι και τέλος γίνεται μια πρόταση για μελλοντική έρευνα 
στην οποία θα εντάσσονται αυτοί. 

Summary 
The purpose of this paper is to present three microworlds by means of 

GeoGebra softwear, in order to enhance the use of new technologies by 
secondary students, when probability concept are being taught. In reviewing 
the related with the subject literature special emphasis is given to previous 
research efforts, concerning  by the use of new technologies in the teaching 
process of probability theory. A brief presentation of  three microworlds 
follows suit and the paper end with a particular proposition for further 
research incorporating the above microworlds. 
 
     ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε, κυρίως από τα ΜΜΕ, με στατιστικές 
πληροφορίες για ένα πλήθος ζητημάτων που αφορούν την οικονομία, την 
πολιτική, την ιατρική, τον αθλητισμό, διάφορα κοινωνικά θέματα κ.α. 
Πληροφορίες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στην προσωπική, 
επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή. Τις τελευταίες δεκαετίες τα 
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προγράμματα σπουδών των μαθηματικών έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν 
τη σημασία των στοχαστικών μαθηματικών (Στατιστική, Πιθανότητες). 
Βασικός στόχος τους είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα του μαθητή και 
μελλοντικού πολίτη, να αξιολογεί κριτικά πληροφορίες, να εξάγει 
συμπεράσματα, να κάνει προβλέψεις και να λαμβάνει αποφάσεις κάτω από 
αβέβαιες συνθήκες, γιατί η πιθανότητα είναι ένας από τους λίγους τομείς 
των μαθηματικών που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατευθύνουμε 
την καθημερινότητά μας. Αν και τα γεγονότα που μελετώνται από τη 
θεωρία πιθανοτήτων, όπως π.χ. η ρίψη ενός ζαριού ή το στρίψιμο ενός 
κέρματος, είναι τυχαία, όταν επαναλαμβάνονται πολλές φορές η 
αλληλουχία των τυχαίων αυτών γεγονότων παρουσιάζει ορισμένες 
στατιστικές κανονικότητες οι οποίες μπορούν να μελετηθούν και να 
προβλεφθούν. Αντιπροσωπευτικό μαθηματικό αποτέλεσμα που περιγράφει 
μια τέτοια κανονικότητα είναι ο νόμος των μεγάλων αριθμών. Σύμφωνα 
με το θεώρημα κάτω από κατάλληλες υποθέσεις, ο δειγματικός μέσος μιας 
ακολουθίας ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών που ακολουθούν μια 
κατανομή συγκλίνει προς τον θεωρητικό μέσο (τη μέση τιμή) της 
κατανομής. Για το λόγο αυτό η εξοικείωση των παιδιών με στοχαστικές 
διαδικασίες πρέπει να ξεκινά από το νηπιαγωγείο.  

Από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι 
μολονότι είμαστε από ενωρίς εξοικειωμένοι εμπειρικά με τις πιθανότητες η 
επεξεργασία της έννοιας της πιθανότητας είναι πολύ πιο λεπτή από ό,τι 
φαντάζονται αυτοί που έχουν ήδη αφομοιώσει τις βασικές έννοιες. Η 
ανθρωπότητα συνάντησε άλλωστε μεγάλη δυσκολία στο να  «δαμάσει» τα 
φαινόμενα της τύχης και να δώσει τέλος στα «προδικασμένα μαγικά», με τα 
οποία σχετίζονται οι πιθανότητες. Η επιστήμη των πιθανοτήτων υπήρξε για 
πολύ καιρό τομέας παράδοξων και λανθασμένων συμπερασμάτων 
(Γαγάτσης, 1987). Ας μην ξεχνάμε ότι η θεωρία των πιθανοτήτων δεν 
θεμελιώθηκε παρά μόνο τον προηγούμενο αιώνα όταν ο Α.Ν. Kolmogorov 
(1933) δημοσίευσε την αποδεκτή σήμερα αξιωματική θεμελίωση που 
θεωρεί την πιθανότητα ως ειδική περίπτωση της θεωρίας μέτρου. 
Χρειάστηκε δηλαδή να αναπτυχθούν προηγουμένως πολλοί άλλοι κλάδοι 
των μαθηματικών πριν να θεμελιωθεί η θεωρία των πιθανοτήτων. Ως 
κλάδος των μαθηματικών, οι πιθανότητες έχουν τις ρίζες τους στα τυχερά 
παιγνίδια, όταν τον 17ο αιώνα οι Fermat και Ρascal κατόρθωσαν να δώσουν 
λύση σ’ ένα παιγνίδι με τραπουλόχαρτα που τους έθεσε ο Ιππότης De Méré, 
γνωστός χαρτοπαίκτης της εποχής του, Έτσι λοιπόν δεν είναι καθόλου 
περίεργο που ακόμα και σήμερα τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα που 
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χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των πιθανοτήτων σχετίζονται με 
τραπουλόχαρτα, με ρίψη νομισμάτων, ζαριών, με τον τροχό της τύχης την 
ρουλέτα κ.α. Σύμφωνα όμως με τον Shaugnessy (1992) τέτοιου είδους 
παραδείγματα είναι χρήσιμα για να μπορέσουν οι μαθητές να ξεπεράσουν 
αρκετές παρανοήσεις. Η χρήση τέτοιων παραδειγμάτων ενισχύεται σήμερα 
και από εισαγωγή των Η/Υ στην τάξη καθώς οι περισσότερες διαδραστικές 
δραστηριότητες που προτείνονται στις διάφορες ιστοσελίδες για την 
εξοικείωση των μαθητών με την πιθανότητα σχετίζονται με τυχερά 
παιχνίδια, γιατί τα παιχνίδια αυτά είναι προκλητικά και εύκολα κατανοητά 
από τα παιδιά. 

 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 
Η ιδέα του Piajet ότι οι αρχικές αντιλήψεις των μαθητών βελτιώνονται 

με την ηλικία και την κατάλληλη διδασκαλία, έγινε το επίκεντρο πολλών 
ερευνητικών προσπαθειών (Fischbein & Gazit, 1984, Green, 1987) τις 
τελευταίες δεκαετίες. Ανάμεσα στις διάφορες έννοιες που εξετάστηκαν ήταν 
και οι διαισθητικές αντιλήψεις των μαθητών για την πιθανότητα. Στις 
έρευνες του ο Green, διαπιστώνει ότι ενώ η δυνατότητα των μαθητών να 
χειριστούν απλά πιθανολογικά προβλήματα βελτιώθηκε με την αύξηση της 
ηλικίας αλλά και με την παραδοσιακή διδασκαλία, στα προβλήματα που 
είχαν περισσότερες απαιτήσεις, η βελτίωση ήταν ελάχιστη. Ο Fischbein 
(Fischbein & Schnarch, 1997) που κι αυτός ερευνούσε τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε την κατανόηση των πιθανοτήτων από τους 
μαθητές με χρήση των αρχικών αντιλήψεών τους, κατέληξε ότι αυτές 
μπορούν να επηρεαστούν μέσα από τη διδακτική παρέμβαση με πρακτικές 
δραστηριότητες και όχι μόνο μέσω λεκτικών εξηγήσεων. Ως στόχο για την 
διδασκαλία των πιθανοτήτων ο Fischbein προτείνει τη δημιουργία 
δευτερογενών διαισθητικών αντιλήψεων. Προτείνει δηλαδή, προκειμένου 
να δημιουργηθούν ορθές πιθανοθεωρητικές αντιλήψεις, να εμπλακεί ο 
μαθητής ενεργά σε μια διαδικασία εκτέλεσης πειραμάτων τύχης, πρόβλεψης 
αποτελεσμάτων και αποτίμησης πιθανοτήτων, σύγκρισης των εκ των 
προτέρων υπολογισμένων πιθανοτήτων με αποτελέσματα μεμονωμένων και 
επαναλαμβανόμενων πειραμάτων κ.α. Γιατί όπως παρατηρεί: «Οι αρχικές 
αντιλήψεις των μαθητών είναι συνήθως τόσο ανθεκτικές που μπορούν να 
συνυπάρξουν με νέες ανώτερες και επιστημονικά αποδεκτές. Αυτή η 
κατάσταση πολύ συχνά δημιουργεί ασυνέπειες στις αντιδράσεις των μαθητών 
ανάλογα με τη φύση του προβλήματος. Ένας μαθητής μπορεί να καταλάβει 
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λογικά και διαισθητικά πως αν πετάξει ένα νόμισμα αρκετές φορές, κάθε 
αποτέλεσμα έχει την ίδια πιθανότητα. Εντούτοις μπορεί ακόμα να αισθανθεί 
διαισθητικά, ότι μετά από 3-4 φορές «Γ», υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να 
πάρει «Κ» στην επόμενη ρίψη». Ο ρόλος επομένως του δασκάλου, σύμφωνα 
με τον Fischbein, είναι να καταστήσει τους μαθητές του ενήμερους για τα 
σιωπηρά διαισθητικά πρότυπα που είναι παρόντα στη σκέψη τους (αρχικές 
ιδέες) και να τους αναπτύξει τη δυνατότητα να ελέγχουν τις αρχικές τους 
αντιλήψεις (και προκαταλήψεις) χτίζοντας νέες δευτερογενείς αντιλήψεις 
(δευτερογενείς ιδέες) σύμφωνες με μια επίσημη δομή. Τα παιδιά δεν είναι 
«άγραφοι πίνακες», αφού από νωρίς έχουν εξοικειωθεί με καταστάσεις 
όπως είναι: τα στοιχήματα, οι τυχαίες δειγματοληψίες, η λήψη αποφάσεων 
κάτω από αβέβαιες συνθήκες ή μη. Επομένως, ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί 
να θεμελιώσει μια αποτελεσματική παιδαγωγική μέθοδο, αν δεν γνωρίζει τις 
αντιλήψεις των μαθητών τις οποίες θα προσπαθήσει να καταπολεμήσει ή να 
ενθαρρύνει (Κωνσταντίου κ.ά, 2006).  

Ο Pratt (2000) παρατηρεί ότι παρά την εμφάνιση της έννοιας της 
πιθανότητας σε καθημερινές καταστάσεις και την ευρεία χρήση της 
σχετικής ορολογίας, οι έρευνες καταγράφουν παρανοήσεις οι οποίες 
εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα και μετά από σχετική διδασκαλία. 
Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη της τυπικής γνώσης των μαθητών 
για τις πιθανότητες, ο Pratt σχεδίασε και ανέπτυξε έναν ειδικό μικρόκοσμο. 
Ο μικρόκοσμος περιλαμβάνει προσομοιώσεις φυσικών στοχαστικών 
περαμάτων όπως: ρίψη κέρματος, ρουλέτα με βελάκι, ζάρι, ζεύγος ζαριών 
κ.α. Τα παιδιά-χρήστες των μικρόκοσμων μπορούν να επαναλάβουν όσες 
φορές θέλουν τα πειράματα και ταυτόχρονα να συλλέγουν μέσα στο 
μικρόκοσμο πληροφορίες όπως οι συχνότητες εμφάνισης των ενδεχομένων 
κλπ. Σκοπός του Pratt είναι αφενός να μπορέσουν τα παιδιά να εκθέσουν τις 
διαισθητικές αντιλήψεις τους ώστε να καταστούν αυτές παρατηρήσιμες και 
αφετέρου να καταγράψει την σκέψη τους σε σύνθετα στοχαστικά γεγονότα 
όπως το άθροισμα των αποτελεσμάτων της ρίψης δύο ζαριών.  

Παράλληλα η Drier (2000) έχει ασχοληθεί στα πλαίσια της διδακτορικής 
της διατριβής με το σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 
περιβάλλοντος για τη μάθηση των πιθανοτήτων με το όνομα Probability 
Explorer (http://www.probexplorer.com). Στόχος της Drier είναι η 
δημιουργία ενός ανοικτού περιβάλλοντος που θα μπορεί να χρησιμοποιείται 
εύκολα από τους μαθητές για την προσομοίωση και διερεύνηση τυχαίων 
φαινoμένων. Όπως σημειώνει: Η χρησιμοποίηση του Probability Explorer 
μπορεί ουσιαστικά να επεκτείνει την αρχική εμπειρία με τα φυσικά 
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αντικείμενα και να οδηγήσει τα παιδιά να παίξουν, να πειραματιστούν, να 
προβλέψουν και να ανακαλύψουν τις πιθανολογικές ιδέες με τη 
χρησιμοποίηση πολλαπλών στατικών και δυναμικών αντιπροσωπεύσεων. 
Επιπλέον το περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία 
γνωστικών συγκρούσεων και την ενθάρρυνση του ενεργού αναστοχασμού 
για τη βελτίωση της κατανόησης των πιθανοθεωρητικών εννοιών και της 
πιθανολογικής σκέψης. 

Για τις ανάγκες των μαθητών της στοιχειώδους εκπαίδευσης έχουν 
δημιουργηθεί αξιόλογοι μικρόκοσμοι (Φεσάκης κ.ά, 2008) που αφορούν 
στην προσομοίωση τυχαίων συστημάτων που έχουν φυσικό ανάλογο και 
την εμπλοκή των μαθητών σε πειραματισμό υποστηριζόμενο από 
αναπαραστάσεις όπως διαγράμματα συχνοτήτων, εικονοδιαγράμματα κ.λπ. 
Μικρόκοσμοι που επιτρέπουν στα νήπια να πραγματοποιούν πειράματα 
τύχης και να αξιολογούν τη διαφορά ανάμεσα στις προβλέψεις τους και τα 
εμπειρικά αποτελέσματα που προκύπτουν κατά την πραγματοποίησή τους. 

 
ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ 
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι οι 

διαθέσιμοι μικρόκοσμοι είναι σχεδιασμένοι κυρίως για τις ανάγκες των 
μαθητών της στοιχειώδους εκπαίδευσης όπου για την εμπειρική 
επαλήθευση του νόμου των μεγάλων αριθμών χρησιμοποιείται η ρίψη 
νομίσματος. Πείραμα που ο δειγματικός του χώρο έχει δύο μόνο 
ισοπίθανα ενδεχόμενα και άρα οι μαθητές μπορούν ευκολότερα και με 
λιγότερες ρίψεις να καταλήξουν ότι η πιθανότητα εμφάνισης καθενός από 
αυτά είναι 50%. Για το λόγο αυτό προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε 
ένα πιο σύνθετο μικρόκοσμο αυτόν της ρίψης ενός ζαριού με έξι 
ισοπίθανα ενδεχόμενα και έναν τροχό της τύχης για τρία ισοπίθανα και 
μη ισοπίθανα ενδεχόμενα. Οι μικρόκοσμοι σχεδιάστηκαν σκόπιμα ως ένα 
ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον με πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης 
των δεδομένων, τα οποία αναγκάζουν τους μαθητές που συμμετέχουν, 
στη πολλαπλή μίμηση πειραμάτων πιθανότητας και την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων. 
Στον 1ο μικρόκοσμο ο μαθητής μπορεί να ρίξει διαδοχικά το ζάρι μέχρι 100 
φορές. Σε ένα πρώτο επίπεδο, θα δει με εικονίδια να εμφανίζεται μια 
καταγραφή του ιστορικού των αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα θα δει τα 
αποτελέσματα των ρίψεων να αντιπροσωπεύονται με ραβδόγραμμα 
συχνοτήτων ή σχετικών συχνοτήτων%. Αυτό επιτρέπει τη μεταφορά των 
παρατηρήσεων κατά τον πειραματισμό από τον ένα κόσμο στον άλλο. Η 
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γραφική αναπαράσταση των σχετικών συχνοτήτων κάθε ενδεχομένου, ως 
ποσοστά ίσων ράβδων στο ραβδόγραμμα δίνει, μια γραφική απεικόνιση των 
πιθανοτήτων και της σύγκλισης στο 16,6%. Τέλος παρουσιάζεται και 
μεταβαλλόμενος πίνακας με τις συχνότητες των αποτελεσμάτων των 
ρίψεων, τις σχετικές συχνότητες και τις σχετικές συχνότητες%.  
 

 
 
Από τις 100 αυτές ρίψεις ο μαθητής δεν μπορεί να καταλήξει στο νόμο 

των μεγάλων αριθμών. Θα παρατηρήσει όμως ότι όσο αυξάνει ο αριθμός 
των ρίψεων τόσο η πιθανότητα εμφάνισης κάθε έδρας του ζαριού πλησιάζει 
το αναμενόμενο 1/6 ή 16,6%, αφού τα ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα. 

Στο 2ομικρόκοσμο ο μαθητής μπορεί να ρίξει το ζάρι από 50 έως 60.000 
φορές διεξάγοντας το πείραμα τύχης όσες φορές το επιθυμεί για να κάνει τις 
παρατηρήσεις του. Σε ένα πρώτο επίπεδο, θα δει με εικονίδια να 
εμφανίζεται μια καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης του κάθε δυνατού 
αποτελέσματος. Ταυτόχρονα θα δει να αντιπροσωπεύονται τα 
αποτελέσματα των ρίψεων με τις σχετικές τους συχνότητες% ως 
ραβδόγραμμα καθώς και την απόκλιση του κάθε ενδεχομένου από αυτό που 
αναμένει να είναι η πιθανότητα εμφάνισης κάθε δυνατού αποτελέσματος 
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(1/6= 16,66%) αφού τα ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα. Ως μέγιστος αριθμός 
ρίψεων επιλέγηκε το 60.000 γιατί αφενός είναι εύκολο να προσδοκά o 
μαθητής ως συχνότητα κάθε έδρας 10.000 και αφετέρου γιατί το 60.000 
κρίνεται ικανός αριθμός ρίψεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στόχος 
είναι οι μαθητές με την παρατήρηση των αποτελεσμάτων του  πειράματος 
τόσο στον πίνακα όσο και στο αντίστοιχο ραβδόγραμμα σχετικών 
συχνοτήτων% να διατυπώσουν μια εικασία για το νόμο των μεγάλων 
αριθμών. 
 

 
 

Ο 3ος μικρόκοσμος είναι ένας τροχός της τύχης. Αρχικά ο κυκλικός 
δίσκος χωρίζεται σε τρεις ίσους κυκλικούς τομείς (με επίκεντρη γωνία 
1200). Ο κάθε κυκλικός τομέας είναι χρωματισμένος με διαφορετικό χρώμα, 
κόκκινο, μπλε, πράσινο. Ο μαθητής μπορεί να γυρίσει τον τροχό πολλές 
φορές και θα δει να καταγράφονται τα αποτελέσματα των ρίψεων στον 
πίνακα ανοίγοντας την επιλογή «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ». Στην επιλογή 
«ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ» μπορεί να δει τις πιθανότητες των ενδεχομένων που 
ανταποκρίνονται σε αυτό το μοντέλο. Τέλος από την επιλογή 
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» μπορεί να αλλάξει τις γωνίες των κυκλικών τομέων άρα και 
τις πιθανότητες των απλών ενδεχομένων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο 
μικρόκοσμος αποτελεί ένα μεταβλητό μοντέλο δειγματικού χώρου. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί τόσο για την μελέτη δειγματικού χώρου με ισοπίθανα 
απλά ενδεχόμενα που υπακούει στον κλασικό ορισμό της πιθανότητας, όσο 
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και για την μελέτη δειγματικού χώρου με μη ισοπίθανα απλά ενδεχόμενα, 
που υπακούει στον αξιωματικό ορισμό της πιθανότητας (Σύμφωνα με το 
σχολικό βιβλίο της Γ΄Λυκείου.Σελ:148-149). Με τη δυναμική αλλαγή του 
μοντέλου επιδιώκεται να κατανοήσουν οι μαθητές τους συσχετισμούς 
ανάμεσα στα ενδεχόμενα του δειγματικού χώρου και τις πιθανότητές τους. 

 
 

Η θεωρητική θεμελίωση για το σχεδιασμό των τριών μικρόκοσμων με 
χρήση του λογισμικού που αναλύθηκαν προηγουμένως καθώς και η 
εκπαιδευτική προσέγγιση βασίζονται στην κατασκευαστική θεωρία της 
μάθησης και της έρευνας για τη χρήση των microworlds από τους μαθητές  
(Steffe&Wiegel, 1994). Στο θεωρητικό αυτό πλαίσιο γίνεται αποδεκτό ότι 
οι μαθητές αναπτύσσουν ευκολότερα μαθηματικό νόημα μέσα από 
ποσοτικά και ποιοτικά μοντέλα, που βασίζονται στη χρήση της σύγχρονης 
τεχνολογίας για να διερευνούν και να  αναλύσουν μαθηματικές έννοιες και 
διαδικασίες  (diSessa, 2000). Οι σύγχρονες τεχνολογίες προσφέρουν στους 
μαθητές δυνατότητες για μάθηση μέσα από ένα παιγνιώδη τρόπο ενώ τους 
βοηθούν ταυτόχρονα να αναπτύξουν ανώτερη μαθηματική σκέψη (NCTM, 
2000), αφού τους παρέχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν, να κάνουν 
εικασίες, να αναπτύξουν την ικανότητα αιτιολόγησης και να κάνουν 
γενικεύσεις. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι σε αυτό το νέο περιβάλλον 
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οι μαθητές καλούνται συνήθως να εργαστούν σε ένα έτοιμο περιβάλλον, να 
χειριστούν διατάξεις και κατασκευές, που έχουν άλλοι σχεδιάσει γι αυτούς, 
με αποτέλεσμα οι μαθητές να αναλαμβάνουν χειριστικό κυρίως ρόλο και να 
μη συμμετέχουν στη διαμόρφωση αυτών των περιβαλλόντων. Παρόλα αυτά 
η χρησιμοποίηση των μικρόκοσμων για την εξερεύνηση της πιθανότητας 
μπορεί να επεκτείνει την εμπειρία των μαθητών με τα φυσικά αντικείμενα 
και να οδηγήσει τα παιδιά  να παίξουν, να πειραματιστούν, να προβλέψουν, 
και να ανακαλύψουν τις διάφορες πιθανολογικές ιδέες με τη χρησιμοποίηση 
των πολλαπλών  αντιπροσωπεύσεων και ως στατικά αλλά και ως δυναμικά 
αντικείμενα. 
 
    ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η εκπαιδευτική έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία των πιθανοτήτων 
δείχνει ότι η ανάπτυξη κατάλληλων διδακτικών δραστηριοτήτων σε ένα 
ενεργητικό διερευνητικό περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να 
ξεπεράσουν παρανοήσεις και εμπόδια που ενδεχομένως να έχουν στη 
σκέψη τους σχετικά με την προσέγγιση των πιθανολογικών καταστάσεων. 
Η κατάλληλη αξιοποίηση των εργαλείων προγραμματισμού, συντελεί στη 
βελτίωση της μάθησης δίνοντας ένα εκφραστικό μέσο στα παιδιά για να 
αναστοχαστούν στις διαισθητικές τους αντιλήψεις, ενώ ταυτόχρονα 
αποτελούν και ένα διαγνωστικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς.  

Οι μικρόκοσμοι που παρουσιάστηκαν στη συγκεκριμένη εργασία 
αποτελούν μια πρόταση η οποία πρόκειται να ενσωματωθεί σε μια νέα 
εργασία που θα επικυρωθεί παιδαγωγικά με εμπειρική έρευνα σε 
ρεαλιστικές διδασκαλίας και μάθησης. 
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