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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη σύγχρονη εποχή η έννοια της πιθανότητας είναι πλήρως ενσωματωμένη στην
καθημερινότητα των ανθρώπων. Αυτό το γεγονός έχει οδηγήσει στην ένταξη της
διδασκαλίας της - πέραν της Τριτοβάθμιας - και στην Ελληνική Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί διεθνώς ένας
προβληματισμός για την βελτίωση της πιθανολογικής/στοχαστικής σκέψης των
μαθητών (Batanero & Sanchez, 2005). Τα αποτελέσματα των ερευνών εστιάζονται
σε δύο κυρίως θέσεις: στην κατασκευή καταστάσεων διδασκαλίας μέσα από τις
οποίες οι μαθητές παροτρύνονται να κάνουν εικασίες, και στην χρήση
προσομοιώσεων και πειραματισμών με έμφαση στα παιχνίδια. Στην παρούσα
εργασία διερευνάται η αξιοποίηση ενός δημοφιλούς επιτραπέζιου παιχνιδιού στην
κατεύθυνση των δύο παραπάνω θέσεων, για την διδασκαλία των Πιθανοτήτων
στους μαθητές της Α’ Λυκείου.
Εισαγωγή - Προβληματική
Το πρόβλημα της διδασκαλίας των Πιθανοτήτων στην Α’ Λυκείου έχει διττή
υπόσταση. Από τη μία η έννοια της Πιθανότητας είναι αρκετά δύσκολη και η σε
βάθος κατανόησή της απαιτεί διδακτικές προσεγγίσεις που οφείλουν να
υπερβαίνουν την κλασσική μετωπική διδασκαλία, καθώς έχει αποδειχθεί ότι είναι
ανεπαρκής σε παρόμοιες περιπτώσεις. Από την άλλη, οι μαθητές συναντούν στην
καθημερινότητά τους καταστάσεις που εμπεριέχουν αυτή την έννοια, με
αποτέλεσμα να έχουν μια προσωπική άποψη/αντίληψη (όχι απαραίτητα ορθή) για
τον τρόπο με τον οποίο αυτή υλοποιείται. Έτσι, η εποικοδομητική προσέγγιση της
διδασκαλίας είναι απόλυτα εφικτή δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν ήδη ένα πρώτο
επίπεδο σχηματισμένης αντίληψης για το αντικείμενο (πρότερη γνώση). Επομένως
γίνεται φανερό ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να αναζητηθούν διαδραστικοί
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τρόποι ανάκλησης αυτής της αντίληψης και στη συνέχεια να αξιοποιηθούν μοντέλα
προσομοίωσης, ώστε να επιδιωχθεί η υιοθέτηση/κατασκευή της μαθηματικά
ορθής αντίληψης για την έννοια.
Αξιοποίηση του παιχνιδιού “Settlers of Catan” στην τάξη
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης παιχνιδιών στη διδασκαλία των Πιθανοτήτων έχουν
διατυπωθεί από πολλούς ερευνητές (Matthew & Mortlock, 2005. Lanier & Barrs,
2003. McCoy, Buckner & Munley, 2007).
Προκειμένου να μελετήσουμε τις τρεις από τις τέσσερις δομικές έννοιες της
πιθανολογικής σκέψης των παιδιών (Jones, Langrall, Thornton, & Mogill, 1999)
στην Α΄ Λυκείου, σχεδιάσαμε μια διδακτική παρέμβαση που αξιοποιεί, με την
βοήθεια φύλλων εργασίας, την τυπική και σύμφωνη με το σχολικό βιβλίο
προσέγγιση του κεφαλαίου των πιθανοτήτων με το διεθνές δημοφιλές παιχνίδι
«Settlers of Catan» (Οι άποικοι της Catan) του Klaus Teuber. Επικουρικά, για να
εμπλέξουμε τους μαθητές με τα πολλαπλά νοήματα του ορισμού των πιθανοτήτων
τους παροτρύναμε, με την βοήθεια φύλλου εργασίας, να προσεγγίσουν το νόημα
της πιθανότητας ως σχετική συχνότητα με την βοήθεια πινάκων και γραφικών στο
excel.
Μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές ελέγχουν την ορθότητα των πιθανολογικών
συλλογισμών τους παρατηρώντας τα πλεονεκτήματα που τους δίνει η σωστή
τοποθέτηση των καταυλισμών τους στο φανταστικό νησί του Catan σε σχέση με την
συχνότητα παραγωγής φυσικών αγαθών που καθορίζεται από την πιθανότητα που
έχει η κάθε περιοχή να τα παράγει.
Συμπεράσματα
Οι μαθητές με τη βοήθεια ενός ευχάριστου και διασκεδαστικού επιτραπέζιου
παιχνιδιού παροτρύνονται να εφαρμόσουν σε πρώτο επίπεδο εμπειρικές
αντιλήψεις για την έννοια της πιθανότητας, και σε δεύτερο επίπεδο να τις ελέγξουν
και να τις μετατρέψουν σε ορθή μαθηματική γνώση.
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