ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΑΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μεταπτςσιακή Διπλωματική Επγασία με τίτλο:

Ζλεγχοσ μζςω Ρολυκριτιριασ Αυτοαξιολόγθςθσ τθσ
Επίδοςθσ των Ικανοτιτων Μακθτϊν Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ του Λογιςμικοφ
Υπολογιςτικϊν Φφλλων

Τηιάκθ Ακθνά

Χανιά 2015

Copyright © 2015, υπό Τηιάκθ Ακθνά

Θ διατριβι τθσ Τηιάκθ Ακθνάσ εγκρίνεται από τθν Επιτροπι:

ΜΕΛΗ ΕΡΙΤΟΡΗΣ

Στζλιοσ Τςαφαράκθσ, Λζκτορασ
Σμιμα Μθχανικϊν Παραγωγισ και Διοίκθςθσ,
Πολυτεχνείο Κριτθσ, Επιβλζπων

Βαςίλειοσ Κουϊκόγλου, Κακθγθτισ
Σμιμα Μθχανικϊν Παραγωγισ και Διοίκθςθσ
Πολυτεχνείο Κριτθσ, Μζλοσ Τριμελοφσ

Νικόλαοσ Ματςατςίνθσ, Κακθγθτισ
Σμιμα Μθχανικϊν Παραγωγισ και Διοίκθςθσ
Πολυτεχνείο Κριτθσ, Μζλοσ Τριμελοφσ

τθν κόρθ μου Βαςιλικι

ςτον ςφηυγο μου Αργφρθ

και ςτουσ πρϊτουσ μου δαςκάλουσ τουσ γονείσ μου Άρτεμισ και Αντϊνθ

Ευχαριςτίεσ
Αρχικά κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τον επιβλζποντα κακθγθτι μου κ. Στζλιο
Τςαφαράκθ, Λζκτορα του Τμιματοσ Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ του
Ρολυτεχνείου Κριτθσ, για τθν πολφτιμθ κακοδιγθςθ του, τθ ςυνεργαςία και τθν
εμπιςτοςφνθ που μου ζδειξε.
Ιδιαίτερα κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν κ. Ευαγγελία Κραςαδάκθ, μζλοσ του
Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, που με τθ
γνϊςθ και τθν εμπειρία τθσ ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο με κατεφκυνε κατά τθ ςχεδίαςθ
και ανάπτυξθ τθσ εργαςίασ. Τθν ευχαριςτϊ από καρδιάσ για τισ πολφτιμεσ
ςυμβουλζσ τθσ.
Οφείλω ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ και ςε όλουσ τουσ κακθγθτζσ του προγράμματοσ των
μεταπτυχιακϊν μου ςπουδϊν και ιδιαίτερα ςτον κ. Ιωάννθ Νικολό, Αναπλθρωτι
Κακθγθτι του Τμιματοσ Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ του Ρολυτεχνείου
Κριτθσ, ςτον κ. Βαςίλειο Κουϊκόγλου, Κακθγθτι του Τμιματοσ Μθχανικϊν
Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ, ςτον κ. Νικόλαο Μπιλάλθ,
Κακθγθτι του Τμιματοσ Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ του Ρολυτεχνείου
Κριτθσ και ςτον κ. Αριςτομζνθ Αντωνιάδθ, Κακθγθτι του Τμιματοσ Μθχανικϊν
Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ του Ρολυτεχνείου Κριτθσ για τθν αμζριςτθ κατανόθςθ
και υποςτιριξι τουσ.
Ευχαριςτϊ ακόμθ κερμά τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ που ζλαβαν μζροσ ςτθν
ζρευνα κακϊσ και τον Διευκυντι του ςχολείου μου, κ. Αντϊνθ Ακαναςάκθ για τθν
πολφτιμθ υποςτιριξθ και ςυμπαράςταςι του, κακ’ όλθ τθ διάρκεια των
μεταπτυχιακϊν μου ςπουδϊν.
Τζλοσ, ευχαριςτϊ από καρδιάσ τον ςφηυγο μου, Αργφρθ και τθν κόρθ μου, Βαςιλικι
για τθν υποςτιριξθ, υπομονι και ανοχι τουσ ςε όλθ τθ διάρκεια των
μεταπτυχιακϊν μου ςπουδϊν.

i

Σφντομο Βιογραφικό Σθμείωμα
Θ Ακθνά Τηιάκθ γεννικθκε το 1980 ςτα Χανιά Κριτθσ. Το 1998 ξεκίνθςε τισ ςπουδζσ
τθσ ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ Υπολογιςτϊν του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ, από όπου και
αποφοίτθςε το Σεπτζμβρθ του 2002. Το Σεπτζμβρθ του 2003 διορίςτθκε μζςω
γραπτϊν εξετάςεων του ΑΣΕΡ ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Ζκτοτε ανικει
οργανικά ςτθν Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χανίων και ζχει οργανικι
κζςθ ςτο 2ο Γυμνάςιο Χανίων ζχοντασ αποκτιςει διδακτικι εμπειρία ςε πολλά
ςχολεία

τθσ

πόλθσ.

Ζχει

ςυμμετάςχει

και

επιβλζψει

πολλζσ

Σχολικζσ

Δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν κακϊσ και ςυμμετοχζσ τουσ ςε διαγωνιςμοφσ. Ζχει
παρακολουκιςει επιμορφϊςεισ, ςεμινάρια και θμερίδεσ με αντικείμενο τθν
Ρλθροφορικι

ςτθν

Δευτεροβάκμια

Εκπαίδευςθ

κακϊσ

και

προγράμματα

Συμβουλευτικισ για εκπαιδευτικοφσ. Το Σεπτζμβρθ του 2013 ξεκίνθςε τισ
μεταπτυχιακζσ τθσ ςπουδζσ ςτο Τμιμα Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ του
Ρολυτεχνείου Κριτθσ ςτον τομζα των Συςτθμάτων Ραραγωγισ. Το Δεκζμβρθ του
2014 ξεκίνθςε τθν εξάμθνθ επιμόρφωςθ Βϋ επιπζδου που ωσ αντικείμενο ζχει τθν
παιδαγωγικι και διδακτικι αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και
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Ρερίλθψθ
Τίτλοσ: Ζλεγχοσ μζςω πολυκριτιριασ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των
ικανοτιτων μακθτϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ
υπολογιςτικϊν φφλλων.
Αφορμι για τθν παροφςα διπλωματικι εργαςία ςτάκθκαν οι αναφορζσ ςτο
Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ) και ςτα Αναλυτικά
Ρρογράμματα Σπουδϊν (ΑΡΣ) για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι, μζςω
τθσ διαδικαςίασ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ.
Σκοπόσ τθσ εργαςίασ ιταν να διερευνιςει μζςω πολυκριτιριασ αυτοαξιολόγθςθσ
τθν επίδοςθ των ικανοτιτων μακθτϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ του
λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων. Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ πραγματοποιικθκε
διπλι ζρευνα αυτοαξιολόγθςθσ (αρχι – τζλοσ διδακτικισ ενότθτασ) τθσ επίδοςθσ
μακθτϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο περιεχόμενο και τισ πρακτικζσ
δεξιότθτεσ χριςθσ του λογιςμικοφ των υπολογιςτικϊν φφλλων. Τα δεδομζνα τθσ
ζρευνασ αναλφκθκαν μζςω ςτατιςτικϊν τεχνικϊν και πολυκριτιριων μεκόδων. Ο
ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ πραγματοποιικθκε ςτα ηεφγθ των απαντιςεων (αρχι – τζλοσ)
ενϊ θ πολυκριτιρια ανάλυςθ ςτα δεδομζνα αρχισ και δεδομζνα τζλουσ. Μζςω των
ςτατιςτικϊν και πολυκριτιριων τεχνικϊν επιδιϊχκθκε ζλεγχοσ του αρχικοφ
επιπζδου ικανοτιτων των μακθτϊν το οποίο επανελζγχκθκε ςτο τζλοσ τθσ
διδακτικισ ενότθτασ, δθλαδι μετά τθν εμπειρία εξάςκθςθσ που βιϊςαν οι μακθτζσ
ςτθ διάρκεια του μακιματοσ. Θ ςφγκριςθ των δφο επιπζδων επιδιϊχκθκε να
αναδείξει τθ βελτίωςθ, ςταςιμότθτα ι χειροτζρευςθ των ικανοτιτων των μακθτϊν,
ςφμφωνα με τθν αντίλθψθ που διατφπωςαν οι ίδιοι για τον εαυτό τουσ, μζςω
ςυμπλιρωςθσ ειδικά ςχεδιαςμζνου ερωτθματολογίου βαςιςμζνου ςε Κλίμακα
Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων. Επιπλζον, ο ζλεγχοσ του αρχικοφ επιπζδου απζβλεπε
ςτο να αναδείξει τισ αδυναμίεσ ι τα ιςχυρά ςθμεία των μακθτϊν.
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1 Ειςαγωγι
Τα τελευταία χρόνια, ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ παρατθρείται ζντονοσ
προβλθματιςμόσ ςχετικά με τον τρόπο αξιολόγθςθσ των μακθτϊν. Διαρκϊσ,
αναηθτοφνται νζεσ μζκοδοι υποςτιριξθσ μιασ δίκαιθσ, αντικειμενικισ και
λειτουργικισ αξιολόγθςθσ που κα επιτρζπει τόςο ςτουσ μακθτζσ να αναγνωρίηουν
τισ αδυναμίεσ τουσ και τον τρόπο βελτίωςθσ τουσ, όςο και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να
επανεξετάηουν τον βακμό αποτελεςματικότθτασ των εκπαιδευτικϊν μεκόδων που
ακολοφκθςαν.
Με τον όρο αξιολόγθςθ περιγράφεται θ αποτίμθςθ του αποτελζςματοσ μιασ
προςπάκειασ. Στθν περίπτωςθ των μακθτϊν το εκτιμϊμενο αποτζλεςμα
αναφζρεται ςτισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, που φζρεται να ζχει κατακτιςει κατά τθ
φοίτθςι του ο αξιολογοφμενοσ. (Φ. Κ. Βϊροs, Αξιολόγθςθ του Μακθτι

και

Ραιδαγωγικι Ευαιςκθςία ( ι Αναλγθςία)).
Σφμφωνα με το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογράμματοσ Σπουδϊν Ρλθροφορικισ
(ΔΕΡΡΣ Ρλθροφορικισ), με τθν αξιολόγθςθ επιδιϊκεται να διαπιςτωκεί ο βακμόσ
επίτευξθσ των ςτόχων τθσ διδαςκαλίασ μιασ διδακτικισ ενότθτασ ι/και τθσ
διδαςκαλίασ ενόσ διδακτικοφ αντικειμζνου κατά τθ διάρκεια ενόσ διδακτικοφ ζτουσ.
Θ αξιολόγθςθ δεν αφορά μόνο τθν πρόοδο των μακθτϊν αλλά και τισ διδακτικζσ
μεκόδουσ, τα Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν κτλ. Θ αξιολόγθςθ ζχει ωσ ςτόχο
τθν ανατροφοδότθςθ εκπαιδευτικοφ-μακθτϊν. Μζςω τθσ αξιολόγθςθσ επιδιϊκεται
να διαπιςτωκεί όχι μόνο θ ζκταςθ αλλά και το βάκοσ των γνϊςεων που αποκτά ο
μακθτισ. Δθλαδι όχι μόνο τι γνωρίηει αλλά και κατά πόςο μπορεί να χρθςιμοποιεί
τισ γνϊςεισ που απζκτθςε για τθν ερμθνεία γεγονότων, τθν αξιολόγθςθ, τθν
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, τθν επίλυςθ προβλθμάτων κτλ., ενϊ επεκτείνεται και ςτο
χϊρο των δεξιοτιτων αλλά και του ενδιαφζροντοσ για διερεφνθςθ και ςτοχαςμό.
Θ παραδοςιακι αξιολόγθςθ προςδιορίηεται από τθν απόδοςθ του μακθτι ςε
γραπτζσ δοκιμαςίεσ (τεςτ) κατά τθν διάρκεια των μακθμάτων και εςτιάηει ςτα
αποτελζςματα μιασ κακοριςμζνθσ και εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ (Herman, Aschbacher
& Winter, 1992). Ωσ εκ τοφτου, θ παραδοςιακι αξιολόγθςθ δίνει περιοριςμζνεσ
πλθροφορίεσ για τθ διδαςκαλία και τθν όλθ διαδικαςία μάκθςθσ (Thompson,
1995), γεγονόσ που εμποδίηει βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ, όπωσ τθν ανατροφοδότθςθ
εκπαιδευτικοφ – μακθτϊν.
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Ωςτόςο, ςιμερα, παρατθρείται ζντονθ προςπάκεια εφαρμογισ εναλλακτικϊν
μορφϊν αξιολόγθςθσ, όπου ο ίδιοσ ο μακθτισ εκτιμά τισ δυνατότθτεσ του και
αντιλαμβάνεται τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ωσ διαδικαςία μάκθςθσ. Μια μζκοδοσ
εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ αποτελεί θ αυτοαξιολόγθςθ των μακθτϊν μζςω
Κλιμάκων Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων. Οι Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων,
γνωςτζσ ωσ rubrics), είναι περιγραφικά ςχιματα που αναπτφςςονται από τουσ
δαςκάλουσ ι άλλουσ αξιολογθτζσ για να κακοδθγιςουν τθν ανάλυςθ των
προϊόντων ι των διαδικαςιϊν των προςπακειϊν των μακθτϊν (Brookhart, 1999).
Αντικείμενο τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ αποτελεί θ διερεφνθςθ μζςω
πολυκριτιριασ

αυτοαξιολόγθςθσ, τθσ

επίδοςθσ των

ικανοτιτων μακθτϊν

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων. Θ
ζρευνα πραγματοποιείται δφο φορζσ (πριν και μετά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία)
μζςω ειδικά ςχεδιαςμζνων ερωτθματολογίων,

προςαρμοςμζνων ςε Κλίμακεσ

Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων. Τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ αναλφκθκαν μζςω
ςτατιςτικϊν τεχνικϊν και πολυκριτιριων μεκόδων. Θ ςφγκριςθ των δφο επιπζδων
(πριν και μετά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία) επιδιϊχκθκε να αναδείξει τθ βελτίωςθ,
ςταςιμότθτα ι χειροτζρευςθ των ικανοτιτων των μακθτϊν, ςφμφωνα με τθν
αντίλθψθ που διατφπωςαν οι ίδιοι για τον εαυτό τουσ, μζςω ςυμπλιρωςθσ ειδικά
ςχεδιαςμζνου

ερωτθματολογίου

βαςιςμζνου ςε

Κλίμακα

Διαβακμιςμζνων

Κριτθρίων. Επιπλζον, ο ζλεγχοσ του αρχικοφ επιπζδου απζβλεπε ςτο να αναδείξει
τισ αδυναμίεσ ι τα ιςχυρά ςθμεία των μακθτϊν.
Θ εργαςία αποτελείται από εννζα κεφάλαια, όπου επιδιϊκεται μια πλιρθσ
περιγραφι τθσ ζρευνασ. Στο δεφτερο κεφάλαιο αποδίδεται θ ζννοια τθσ
αξιολόγθςθσ και διατυπϊνονται οι ςτόχοι και οι βαςικζσ αρχζσ τθσ αξιολόγθςθσ του
μακθτι. Ακολοφκωσ, αναφζρονται οι μορφζσ αξιολόγθςθσ, οι τεχνικζσ αξιολόγθςθσ
και τα μζςα ζκφραςθσ του αξιολογικοφ αποτελζςματοσ ςτα πλαίςια τισ
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Τζλοσ, παρουςιάηονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά τόςο
τθσ ποςοτικισ (βακμολόγθςθσ) όςο και τθσ ποιοτικισ (περιγραφικισ αξιολόγθςθσ)
απόδοςθσ τθσ επίδοςθσ του μακθτι.
Στο τρίτο κεφάλαιο, αρχικά παρουςιάηονται τα μειονεκτιματα χριςθσ τθσ
παραδοςιακισ αξιολόγθςθσ τα οποία και οδθγοφν ςτθν ανάγκθ υιοκζτθςθσ
εναλλακτικϊν μεκόδων αξιολόγθςθσ, όπωσ είναι θ αυκεντικι αξιολόγθςθ.
Ακολοφκωσ, αποδίδεται θ ζννοια τθσ αυκεντικισ αξιολόγθςθσ και διατυπϊνονται τα
χαρακτθριςτικά τθσ, οι ςτόχοι και τα οφζλθ τθσ. Τζλοσ, παρουςιάηονται τα κφρια
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χαρακτθριςτικά βαςικϊν μορφϊν αυκεντικισ αξιολόγθςθσ, όπωσ είναι θ
αυτοαξιολόγθςθ και θ ζτερο-αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, θ χριςθ του φακζλου
εργαςιϊν και θ χριςθ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων.
Στο τζταρτο κεφάλαιο, αρχικά αποδίδεται θ εννοιολογικι αποςαφινιςθ του όρου
τθσ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων και ςτθν ςυνζχεια αναφζρονται οι ςτόχοι
χριςθσ τθσ. Ακολοφκωσ, αναφζρονται τα δομικά ςτοιχεία από τα οποία
αποτελοφνται οι Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων και οι τφποι ςτουσ οποίουσ
κατατάςςονται. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται οι βαςικζσ αρχζσ τουσ και θ
διαδικαςία διαμόρφωςθσ των κριτθρίων τουσ, ενϊ προτείνεται και μια
μεκοδολογία ανάπτυξθσ τουσ. Τζλοσ, παρουςιάηονται τα πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματα χριςθσ τθσ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων για τθν
αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν.
Στο πζμπτο κεφάλαιο, αρχικά αποδίδεται θ εννοιολογικι αποςαφινιςθ του όρου
τθσ μάκθςθσ. Ακολοφκωσ, αναφζρονται οι βαςικότερεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, δθλαδι
οι ςυμπεριφοριςτικζσ, οι γνωςτικζσ και οι κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ.
Τζλοσ, πραγματοποιείται μια ςφγκριςθ των τριϊν βαςικϊν κεωριϊν μάκθςθσ.
Στο ζκτο κεφάλαιο αρχικά γίνεται αναφορά ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ
προςεγγίςεισ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ ςτο μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ.
Ακολοφκωσ, παρουςιάηονται οι ςτόχοι διδαςκαλίασ του κεφαλαίου Επεξεργαςία
Δεδομζνων και Υπολογιςτικά Φφλλα τθσ Β’ τάξθσ του Γυμναςίου, το οποίο και
χρθςιμοποιικθκε για τθν παροφςα ζρευνα. Τζλοσ, παρουςιάηεται θ μεκοδολογικι
προςζγγιςθ και οι ςτόχοι τθσ παροφςασ εργαςίασ.
Στο ζβδομο κεφάλαιο παρουςιάηεται αναλυτικά θ πολυκριτιρια μεκοδολογία
αυτοαξιολόγθςθσ των ικανοτιτων των μακθτϊν. Μζςω τθσ πολυκριτιριασ
αυτοαξιολόγθςθσ διερευνάται το επίπεδο ικανοτιτων των μακθτϊν πριν και μετά
τθν εκπαίδευςθ τουσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων.
Ραρουςιάηονται και επεξθγοφνται τα τρία ςτάδια αποτίμθςθσ των ικανοτιτων
αρχίηοντασ από τθ ςυλλογι των δεδομζνων και καταλιγοντασ με τθν ςυνεξζταςθ
των αποτελεςμάτων μεταξφ αρχισ και τζλουσ εκπαίδευςθσ. Ακολοφκωσ, γίνεται
αναφορά ςτουσ δείκτεσ ποςοςτιαίασ βελτίωςθσ και μεταβολισ βαρϊν κακϊσ και
ςτο διάγραμμα μεταβολϊν τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ. Τζλοσ,
διατυπϊνονται κάποιοι περιοριςμοί κακϊσ και πλεονεκτιματα τθσ μεκόδου.
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Στο

όγδοο

κεφάλαιο

παρουςιάηονται

τα

αποτελζςματα

τθσ

ζρευνασ

αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων των μακθτϊν
τθσ Β’ Γυμναςίου του ςχολείου που υπθρετεί θ ερευνιτρια. Αρχικά, γίνεται
αναφορά ςτον πλθκυςμό τθσ ζρευνασ κακϊσ και ςτο ειδικά διαμορφωμζνο
ερωτθματολόγιο

που χρθςιμοποιικθκε. Στθ

ςυνζχεια

παρουςιάηονται τα

αποτελζςματα του Μθ Ραραμετρικοφ Ελζγχου ςε δφο εξαρτθμζνα δείγματα. Τζλοσ,
γίνεται μια αναλυτικι παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ Ρολυκριτιριασ
Αυτοαξιολόγθςθσ των ικανοτιτων των μακθτϊν ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ
Υπολογιςτικϊν Φφλλων.
Τζλοσ ςτο ζνατο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ.
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2 Η ζννοια τθσ Αξιολόγθςθσ
2.1 Ειςαγωγι
Στο παρόν κεφάλαιο κα αποδοκεί αρχικά ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ και κα
διατυπωκοφν οι ςτόχοι και οι βαςικζσ αρχζσ τθσ αξιολόγθςθσ του μακθτι.
Ακολοφκωσ, κα αναφερκοφν οι μορφζσ αξιολόγθςθσ, οι τεχνικζσ αξιολόγθςθσ και τα
μζςα ζκφραςθσ του αξιολογικοφ αποτελζςματοσ ςτα πλαίςια τισ υποχρεωτικισ
εκπαίδευςθσ. Τζλοσ, κα παρουςιαςτοφν τα βαςικά χαρακτθριςτικά τόςο τθσ
ποςοτικισ (βακμολόγθςθσ) όςο και τθσ ποιοτικισ (περιγραφικισ αξιολόγθςθσ)
απόδοςθσ τθσ επίδοςθσ.

2.2 Ο όροσ Αξιολόγθςθ
Θ αξιολόγθςθ αποτελεί ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ που απαςχολεί ζντονα τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. Θ αξιολόγθςθ ωσ
οργανωμζνοσ κεςμόσ άρχιςε να μελετάται ςυςτθματικά από τισ αρχζσ του αιϊνα
μασ με επικεντρωμζνο το ενδιαφζρον ιδιαίτερα ςτθν αξιολόγθςθ των επιδόςεων
των μακθτϊν αλλά και ςτθν αξιολόγθςθ γενικότερα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ
και όλων των όψεων και παραμζτρων τθσ.
Αναηθτϊντασ τθ ςθμαςία του όρου «Αξιολόγθςθ», μπορεί κανείσ να ςυναντιςει
ποικίλουσ οριςμοφσ.
Αξιολόγθςθ είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία αποδίδουμε μια αξία ςε κάτι με
ςυγκεκριμζνα κριτιρια που χρθςιμοποιοφμε (Καψάλθσ, 1989).
Αξιολόγθςθ είναι θ αποτίμθςθ του αποτελζςματοσ μιασ προςπάκειασ. Σο
εκτιμϊμενο αποτζλεςμα αναφζρεται ςτισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, που φζρεται να
ζχει κατακτιςει κατά τθ φοίτθςι του ο αξιολογοφμενοσ. Σρίτο εκτιμϊμενο ςτοιχείο
κεωρείται θ ευαιςκθτοποίθςθ που δζχτθκε ο αξιολογοφμενοσ ςτο πεδίο των
αξιϊν τθσ ηωισ και τθσ κοινωνίασ. (Φ. Κ. Βϊροσ, 2001)
Η αξιολόγθςθ, είναι θ απόδοςθ μιασ οριςμζνθσ αξίασ ςε κάποιο πρόςωπο,
αντικείμενο ι πράγμα με βάςθ ςυγκεκριμζνα, ςαφι και προκακοριςμζνα κριτιρια
και μζκοδο εκτιμιςεωσ (Καςςωτάκθσ, 1981)
Ζνασ πιο πλιρθσ και ολοκλθρωμζνοσ οριςμόσ δίνεται από το λεξικό τθσ UNESCO
ςφμφωνα με το οποίο Αξιολόγθςθ είναι μια διαδικαςία που αποβλζπει ςτο να
προςδιορίςει, όςο πιο ςυςτθματικά και αντικειμενικά γίνεται, τθν καταλλθλότθτα,
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τθν αποτελεςματικότθτα και το αποτζλεςμα μιασ δραςτθριότθτασ ςε ςχζςθ με τουσ
ςτόχουσ τθσ. Είναι ζνα εργαλείο διαχείριςθσ και μια διαδικαςία οργάνωςθσ, ςχετικά
με τθν πρόςκτθςθ γνϊςεων και τθ δράςθ, που οφείλει να οδθγιςει ςτο να
βελτιωκοφν, από τθ μια μεριά οι δραςτθριότθτεσ που λαμβάνουν χϊρα και από τθν
άλλθ ο μελλοντικόσ προγραμματιςμόσ και θ λιψθ αποφάςεων.

2.3 Στόχοι τθσ Αξιολόγθςθσ του Μακθτι
Σφμφωνα με το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ)
βαςικόσ ςτόχοσ τθσ αξιολόγθςθσ του μακθτι είναι θ ανατροφοδότθςθ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ο εντοπιςμόσ των μακθςιακϊν ελλείψεων, με ςκοπό
τθ βελτίωςθ τθσ προςφερόμενθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ και τελικά τθν πρόοδο του
μακθτι.
Οι ειδικότεροι ςτόχοι αξιολόγθςθσ του μακθτι, ςφμφωνα με τα ΔΕΡΡΣ είναι:


Θ διαπίςτωςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ μάκθςθσ.



Ο ςχεδιαςμόσ των επόμενων ςταδίων μάκθςθσ.



Θ διερεφνθςθ και αποτφπωςθ τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ πορείασ των
μακθτϊν, των ικανοτιτων, των ενδιαφερόντων και των ιδιαιτεροτιτων τουσ
ςε όλα τα επίπεδα και ςτάδια κατάκτθςθσ τθσ γνϊςθσ.



Θ ποιοτικι αναβάκμιςθ ςυνολικά τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, θ οποία
ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ και ενκάρρυνςθ των μακθτϊν αλλά και ςτθ
δθμιουργία κινιτρων μάκθςθσ.



Ο εντοπιςμόσ των μακθςιακϊν δυςκολιϊν και των ελλείψεων των μακθτϊν
με ςτόχο το ςχεδιαςμό κατάλλθλων παρεμβάςεων για τθ βελτίωςθ τθσ
διδακτικισ διαδικαςίασ.



Θ καλλιζργεια ερευνθτικοφ πνεφματοσ, θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ επίλυςθσ
προβλθμάτων και θ απόκτθςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων μζςα από
διακεματικζσ προςεγγίςεισ.



Θ απόκτθςθ υπευκυνότθτασ από τουσ μακθτζσ μζςα από διαδικαςίεσ
ςυλλογικισ εργαςίασ και αυτοαξιολόγθςθσ.



Θ ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και αυτοεκτίμθςθσ των μακθτϊν και
ςυνολικά ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ.



Θ απόκτθςθ μεταγνωςτικϊν ικανοτιτων εκ μζρουσ των μακθτϊν μζςα από
τον ζλεγχο και τθ διαχείριςθ τθσ μάκθςισ τουσ.
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2.4 Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Αξιολόγθςθσ του Μακθτι
Οι ςπουδαιότερεσ κεμελιακζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ πρζπει να βαςίηεται θ αξιολόγθςθ
είναι θ εγκυρότθτα, θ αξιοπιςτία και θ αντικειμενικότθτα (Καςςωτάκθσ, 1999;
Δθμθτρόπουλοσ, 1989; Κωνςταντίνου, 2000). Πςον αφορά τθν εγκυρότθτα, το
αποτζλεςμα μιασ εξεταςτικισ δοκιμαςίασ λζμε ότι είναι ζγκυρο, αν ελζγχει αυτό
ακριβϊσ, που ο εξεταςτισ είχε τθν πρόκεςθ να ελζγξει. Μια εξζταςθ ςε μάκθμα
δίνει ζγκυρο αξιολογικό αποτζλεςμα, αν οι ερωτιςεισ, που τίκενται ςτον
εξεταηόμενο, καλφπτουν, κατά το δυνατό, όλθ τθν φλθ που ζχει διδαχτεί.
Αναφορικά με τθν αξιοπιςτία, μια διαδικαςία αξιολόγθςθσ κεωρείται αξιόπιςτθ, αν
όςεσ φορζσ και αν επαναλθφκεί, κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, δίδει το ίδιο ι
περίπου το αυτό αποτζλεςμα. Τζλοσ, ςχετικά με τθν αντικειμενικότθτα, μια
αξιολόγθςθ κεωρείται αντικειμενικι όταν δεν επθρεάηεται από διάφορουσ
άςχετουσ προσ τθν αξία του κρινόμενου παράγοντεσ, όπωσ θ ςυμπάκεια ι θ
αντιπάκεια του κριτι προσ τον κρινόμενο ι θ υποκειμενικι αντίλθψθ τθσ ορκότθτασ
μιασ απάντθςθσ.
Μια πιο αναλυτικι παρουςίαςθ των βαςικϊν αρχϊν ςτισ οποίεσ πρζπει να
υπακοφει θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν δίνεται από το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν. Θ αξιολόγθςθ του μακθτι ςφμφωνα λοιπόν με το ΔΕΡΡΣ
πρζπει να ςτθρίηεται ςτισ παρακάτω βαςικζσ αρχζσ:


Θ αξιολόγθςθ τθσ προόδου των μακθτϊν είναι διαρκισ και ςκόπιμθ
λειτουργία, θ οποία ενςωματϊνεται ςτθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ και τθσ
μάκθςθσ.



Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν βαςίηεται κυρίωσ ςτθ εκτίμθςθ τθσ επίδοςισ
τουσ με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια, τα οποία προκφπτουν από τουσ
ςτόχουσ μάκθςθσ, και όχι ςτθ ςφγκριςθ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ.



Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν αφορά όχι μόνο τισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ αλλά
και τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων, κακϊσ και τθ διαμόρφωςθ ςτάςεων, αξιϊν
και ςυμπεριφορϊν.



Θ αξιολογικι διαδικαςία πρζπει να χαρακτθρίηεται από διαφάνεια,
αξιοπιςτία, αντικειμενικότθτα και εγκυρότθτα. Οι ςτόχοι και τα κριτιρια
αξιολόγθςθσ πρζπει να είναι ςαφι και να γνωςτοποιοφνται ζγκαιρα ςτουσ
μακθτζσ. Γίνονται γνωςτά επίςθσ και τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, τα
οποία χρθςιμοποιοφνται προσ όφελοσ των μακθτϊν.



Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν αφορά τόςο τθν επίδοςι τουσ όςο και τθν
πρόοδο που επιτυγχάνουν ςε ςχζςθ με τισ πρότερεσ επιδόςεισ τουσ.
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Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ χρθςιμοποιοφνται ποικίλεσ μζκοδοι
ανάλογα με τουσ ςτόχουσ, το περιεχόμενο και τθ διδακτικι προςζγγιςθ του
γνωςτικοφ αντικειμζνου. Οι μζκοδοι αξιολόγθςθσ πρζπει να είναι
κατάλλθλεσ για τθν θλικία, τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ και τισ εμπειρίεσ των
μακθτϊν.



Κατά τθν αξιολόγθςθ λαμβάνονται υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των
μακθτϊν και ο ατομικόσ τρόποσ και ρυκμόσ μάκθςθσ. Επίςθσ, λαμβάνονται
υπόψθ παράγοντεσ, όπωσ το ςτάδιο τθσ γλωςςικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν,
κακϊσ και οι ευκαιρίεσ που ζχει κάκε παιδί για μάκθςθ ςτο κοινωνικό και
οικογενειακό του περιβάλλον.



Οι μακθτζσ με αναπθρίεσ (Α.Μ.Ε.Α.) αξιολογοφνται με βάςθ τισ γενικζσ αρχζσ
τθσ αξιολόγθςθσ. Πςον αφορά τουσ ςκοποφσ τθσ αξιολόγθςθσ των ατόμων
αυτϊν, ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτισ δυνατότθτεσ που ανζπτυξε
και αξιοποιεί ο μακθτισ ςε ςχζςθ με τθν κακθμερινι ηωι. Επίςθσ, ιδιαίτερθ
ζμφαςθ πρζπει να δίνεται:
o Στθν αρχι τθσ ολόπλευρθσ εκτίμθςθσ τθσ παρουςίασ του μακθτι,
ϊςτε θ αξιολόγθςθ να μθν εςτιάηεται μόνο ςτισ αδυναμίεσ του.
o Στθν

παρωκθτικι

αρχι

τθσ

αξιολόγθςθσ

(ενκάρρυνςθ

τθσ

προςπάκειασ).
o Στθ ςυςχζτιςθ των δεδομζνων τθσ αξιολόγθςθσ με το εξατομικευμζνο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κάκε μακθτι. Θα πρζπει επίςθσ να
ςυνεκτιμάται θ επιτυχισ παρακολοφκθςθ τθσ τάξθσ από το μακθτι,
δθλαδι ο βακμόσ τθσ ζνταξισ του, κακϊσ ςκοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ
είναι και θ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθ λιψθ αποφάςεων ςε
ςχζςθ με τισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ παροχζσ που πικανόν χρειάηεται ο
μακθτισ.


Σε όλεσ τισ μορφζσ αξιολόγθςθσ πρζπει, ανάλογα με τθν θλικία και τθν
πνευματικι του ωρίμανςθ, να εμπλζκεται και ο μακθτισ αξιολογϊντασ τθν
προςπάκειά του και, βοθκοφμενοσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ, να αποκτά όλο
και αποτελεςματικότερεσ δεξιότθτεσ αυτοαξιολόγθςθσ.

2.5 Μορφζσ Αξιολόγθςθσ
Στα Αναλυτικά Ρρογράμματα ςπουδϊν (ΑΡΣ) και ςτο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο
Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ) τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ επιςθμαίνονται τρεισ μορφζσ
αξιολόγθςθσ. Θ Αρχικι ι Διαγνωςτικι Αξιολόγθςθ, θ Διαμορφωτικι ι Σταδιακι
Αξιολόγθςθ και θ Τελικι ι Συνολικι Αξιολόγθςθ.
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Θ Αρχικι ι Διαγνωςτικι Αξιολόγθςθ εφαρμόηεται κυρίωσ ςτθν αρχι τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ, αλλά και κατά τθ διάρκειά τθσ, και αποςκοπεί ςτον προςδιοριςμό του
επιπζδου των γνϊςεων και των εμπειριϊν, των ενδιαφερόντων και τον εντοπιςμό
των πικανϊν δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ. Στόχοσ τθσ είναι αφενόσ
να

αποτυπϊνεται το

προχπάρχον

γνωςτικό

επίπεδο

και

αφετζρου

να

προςδιορίηονται τα αίτια που επιδροφν αναςταλτικά ςτθ μάκθςθ, ϊςτε να
ςχθματοποιθκοφν τα μζτρα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ των μακθςιακϊν
προβλθμάτων. Με τθν ζννοια αυτι, ο εκπαιδευτικόσ προςπακεί να προςαρμόςει τισ
μακθςιακζσ διαδικαςίεσ ςτο επίπεδο, τισ δυνατότθτεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ κάκε
μακθτι, με ςκοπό να οδθγιςει όλουσ τουσ μακθτζσ ςτθν επίτευξθ των
επιδιωκόμενων διδακτικϊν και παιδαγωγικϊν ςτόχων.
Θ Διαμορφωτικι ι Σταδιακι Αξιολόγθςθ εφαρμόηεται κατά τθ διάρκεια τθσ
διδαςκαλίασ, ζχει κυρίωσ πλθροφοριακό χαρακτιρα και αποςκοπεί ςτον ζλεγχο τθσ
πορείασ κάκε μακθτι προσ τθν κατάκτθςθ των ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν
ςτόχων. Οι τελικζσ διαπιςτϊςεισ προκφπτουν από τον παιδαγωγικό, δθμιουργικό,
μακθςιακό διάλογο μεταξφ εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν, με βαςικό ςκοπό να
εξαχκοφν οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν πικανι τροποποίθςθ του
ςχεδιαςμοφ ι τθσ διδακτικισ μεκόδου, προκειμζνου οι μακθτζσ να επιτφχουν τουσ
επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ.
Θ Τελικι ι Συνολικι Αξιολόγθςθ αποτελεί μια ανακεφαλαιωτικι αλλά και
ανατροφοδοτικι διαδικαςία, προκειμζνου να εκτιμθκεί ο βακμόσ επίτευξθσ των
διδακτικϊν και παιδαγωγικϊν ςτόχων, ςε ςχζςθ με τουσ προκακοριςμζνουσ ωσ
τελικοφσ ςτόχουσ. Ουςιαςτικά ςυγκρίνεται το μακθςιακό επίπεδο κάκε μακθτι με
αυτό που διζκετε πριν και θ ομαδικι επίδοςθ τθσ τάξθσ ςε ςχζςθ με τθν
προςδοκϊμενθ και επιδιωκόμενθ.
Σφμφωνα με τον Τςοπάνογλου (2000), οι τφποι αξιολόγθςθσ κατθγοριοποιοφνται
από τισ ςυνκικεσ και τουσ λόγουσ διεξαγωγισ τουσ. Ωσ εκ τοφτου δθμιουργοφνται
τφποι αξιολόγθςθσ που προςδιορίηονται από:


Γιατί γίνεται θ αξιολόγθςθ (αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ).



Τι αξιολογείται (άμεςθ και ζμμεςθ αξιολόγθςθ).



Με ποια διαδικαςία γίνεται θ αξιολόγθςθ (αξιολόγθςθ βάςει κριτθρίων,
αξιολόγθςθ βάςει νόρμασ).



Ροφ γίνεται θ αξιολόγθςθ (εςωτερικι και εξωτερικι αξιολόγθςθ).



Ρότε ζγινε θ αξιολόγθςθ (αρχικι, ενδιάμεςθ και τελικι αξιολόγθςθ).



Ροιοσ

αξιολογεί

και

ποιοσ

αξιολογείται

(ετεροαξιολόγθςθ,

αλλθλοαξιολόγθςθ και αυτοαξιολόγθςθ).
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Τζλοσ, παλιότερα ο Oskarsson (1978) πρότεινε ζξι τφπουσ εκπαιδευτικισ
αξιολόγθςθσ.


Τθν Κατατακτιρια, θ οποία ζχει προγνωςτικό χαρακτιρα και γίνεται
προκειμζνου να αποφαςιςτεί ποια τάξθ ενόσ ςχολείου είναι το
καταλλθλότερθ για ζναν μακθτι που κα ενταχκεί για πρϊτθ φορά ςε μια
ςχολικι μονάδα.



Τθν Συνεχι αξιολόγθςθ προόδου, θ οποία ζχει διαγνωςτικό χαρακτιρα
προκειμζνου να αποςαφθνιςτοφν τα αδφνατα ςθμεία τθσ εκπαίδευςθσ που
είχε μζχρι τϊρα ο μακθτισ, ϊςτε να ετοιμαςτεί ειδικό πρόγραμμα ι να
τροποποιθκεί το υπάρχον.



Τθν Συνεχι κακοδθγοφμενθ αυτοαξιολόγθςθ.



Τθν Αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ ςειρά μακθμάτων.



Τθν Διαγνωςτικι αξιολόγθςθ.



Τθν Αξιολόγθςθ γλωςςομάκειασ προκειμζνου να προςδιοριςτεί ο βακμόσ
ικανότθτασ χριςθσ μιασ γλϊςςασ.

2.6 Τεχνικζσ Αξιολόγθςθσ
Σφμφωνα με το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Σπουδϊν (ΔΕΡΡΣ) τθσ υποχρεωτικισ
εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό και Γυμνάςιο) οι τεχνικζσ τθσ αξιολόγθςθσ ςυναρτϊνται
άμεςα με τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο του
γνωςτικοφ αντικειμζνου. Συνδζονται με βαςικζσ οργανωτικζσ - επικοινωνιακζσ
περιςτάςεισ που διαςφαλίηουν το παιδαγωγικό περιεχόμενο τθσ αξιολόγθςθσ.
Στοχεφουν ςτθ διερεφνθςθ του γνωςτικοφ αποτελζςματοσ, αλλά ταυτόχρονα δίνουν
ζμφαςθ ςτθν ικανότθτα απόκτθςθσ και διαχείριςθσ τθσ γνϊςθσ και ςτθν πολλαπλι
εφαρμογι και χρθςιμοποίθςι τθσ, ενϊ επίςθσ μπορεί να αναδεικνφουν τισ
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ και τθ μακθςιακι "ταυτότθτα" κάκε μακθτι. Στισ
τεχνικζσ αξιολόγθςθσ περιλαμβάνονται:


Οι γραπτζσ ι προφορικζσ εξετάςεισ με ερωτιςεισ κλειςτοφ ι ανοιχτοφ
τφπου.



Ο θμιδομθμζνοσ δυναμικόσ διάλογοσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία.



Οι ςυνκετικζσ δθμιουργικζσ-διερευνθτικζσ εργαςίεσ (ςχζδια εργαςίασ).



Θ ςυςτθματικι παρατιρθςθ.



Ο φάκελοσ εργαςιϊν/δελτίο του μακθτι.



Θ αυτοαξιολόγθςθ του μακθτι.
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Θ αξιολόγθςθ από τουσ ςυμμακθτζσ του (ετερο-αξιολόγθςθ).



Ο ςυνδυαςμόσ διαφορετικϊν τεχνικϊν (π.χ. τεςτ και προφορικι εξζταςθ).

Τα τελευταία χρόνια, ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ παρατθρείται ζνα ιδιαίτερο
ενδιαφζρον ςτθν εφαρμογι των μεκόδων τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, τθσ ετεροαξιολόγθςθσ, του φακζλου εργαςιϊν και των κλιμάκων διαβακμιςμζνων κριτθρίων,
οι οποίεσ κα παρουςιαςτοφν αναλυτικά παρακάτω.

2.7 Μζςα ζκφραςθσ του Αξιολογικοφ Αποτελζςματοσ ςτθν
Υποχρεωτικι Εκπαίδευςθ
Ππωσ υποςτθρίηεται από το ΔΕΡΡΣ, το αποτζλεςμα τθσ αξιολόγθςθσ (π.χ. ο
βακμόσ) δεν είναι αυτοςκοπόσ οφτε μζςο ιεράρχθςθσ και ταξινόμθςθσ των μακθτϊν
αλλά βαςικόσ μοχλόσ "κινθτοποίθςθσ" του ςχολείου και του εκπαιδευτικοφ για τθ
λιψθ ενδεδειγμζνων παιδαγωγικϊν και διδακτικϊν μζτρων, που αναβακμίηουν τθν
εκπαίδευςθ. Γενικότερα προτείνεται θ περιγραφικι μορφι ζκφραςθσ του
αξιολογικοφ αποτελζςματοσ. Μζςα από αυτιν παρζχεται θ δυνατότθτα περιγραφισ
των επιδόςεων του μακθτι με περιςςότερθ ςαφινεια και πλθρότθτα. Ζτςι
κατανοοφνται από τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ όχι μόνο οι αδυναμίεσ και οι
ελλείψεισ του μακθτι, αλλά ακόμθ και ςθμαντικζσ πτυχζσ τθσ ςχολικισ
προςπάκειασ, τθσ ςυμμετοχισ και τθσ δραςτθριότθτασ του μακθτι.
Με αυτι τθ μορφι ζκφραςθσ του αποτελζςματοσ τθσ αξιολόγθςθσ
ελαχιςτοποιείται ι και εξαλείφεται θ πίεςθ για βακμοκθρία και ςτείρα
απομνθμόνευςθ, κακϊσ και ο υπζρμετροσ ανταγωνιςμόσ που δθμιουργείται
ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ. Ρολφ περιςςότερο όμωσ, μζςα από τθν περιγραφικι
αξιολόγθςθ, ςτο επίκεντρο τθσ αξιολογικισ διαδικαςίασ βρίςκεται θ ατομικι πορεία
μάκθςθσ του μακθτι, από τθν οποία αναδεικνφονται αφενόσ τα ενδιαφζροντα, οι
ανάγκεσ και οι προςωπικζσ ιδιαιτερότθτζσ του και αφετζρου επιςθμαίνεται θ
επίδραςθ των παραγόντων που εμπλζκονται ςτθν οργάνωςθ και τθν υλοποίθςθ των
διαδικαςιϊν μάκθςθσ.
Τζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ για τισ ανάγκεσ των τάξεων του Γυμναςίου,
διαπιςτϊνεται θ αναγκαιότθτα χρθςιμοποίθςθσ τθσ περιγραφικισ μορφισ
ζκφραςθσ του αξιολογικοφ αποτελζςματοσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ παραδοςιακοφσ
τρόπουσ ποςοτικισ ζκφραςθσ, που είναι καλό να διακζτουν μεγάλο εφροσ
κλίμακασ.

2.8 Ροςοτικι απόδοςθ τθσ επίδοςθσ – βακμολόγθςθ
Οι βαςικότερεσ προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροί μια καλι αξιολόγθςθ είναι:
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Θ εγκυρότθτα, δθλαδι το αποτζλεςμα μιασ εξεταςτικισ δοκιμαςίασ να
ελζγχει αυτό ακριβϊσ που ο εξεταςτισ επιδιϊκει να ελζγξει.



Θ αξιοπιςτία, δθλαδι μια διαδικαςία αξιολόγθςθσ όςεσ φορζσ και αν
επαναλθφκεί, κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, να δίνει το ίδιο ι περίπου το
αυτό αποτζλεςμα.



Θ αντικειμενικότθτα, δθλαδι θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ να μθν
επθρεάηεται από παράγοντεσ, όπωσ θ ςυμπάκεια ι θ αντιπάκεια του
αξιολογθτι προσ τον αξιολογοφμενου.

Θ ποςοτικι απόδοςθ τθσ επίδοςθσ – βακμολόγθςθ παρουςιάηει ςθμαντικζσ
αδυναμίεσ ωσ προσ και τισ τρεισ παραπάνω προχποκζςεισ. Συγκεκριμζνα, ο
Καψάλθσ

(1998)

αναφζρει

ζξι

παράγοντεσ

οι

οποίοι

επθρεάηουν

τθν

αντικειμενικότθτα, τθν αξιοπιςτία και τθν εγκυρότθτα τθσ ποςοτικισ απόδοςθσ τθσ
επίδοςθσ:


..Σφάλματα αναφοράσ. Θ παραδοςιακι βακμολογία ςτθρίηεται ςτθν
υπόκεςθ πωσ ζνα μζροσ των μακθτϊν ανταποκρίνεται απόλυτα ςτισ
απαιτιςεισ του αναλυτικοφ προγράμματοσ, ζνα άλλο μζτρια και ζνα τρίτο
όχι. Άμεςθ διδακτικι ςυνζπεια τθσ υπόκεςθσ αυτισ είναι θ προςπάκεια θ
διδαςκαλία και οι απαιτιςεισ του εκπαιδευτικοφ να μθν προςανατολίηονται
απλϊσ ςτο μζςο όρο, αλλά να διαφοροποιοφνται κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε
να απευκφνονται και να ικανοποιοφν όλουσ τουσ μακθτζσ. Ανάλογθ βζβαια
κα είναι κατϋ ανάγκθν και θ βακμολογία.



Θ επίδραςθ τθσ άλω. Ο αξιολογθτισ ενδζχεται να αφιςει μια ςυνολικι ι
προθγοφμενθ κρίςθ να επθρεάςει τθ βακμολογία του μακθτι ςε
ςυγκεκριμζνθ εξζταςθ. Θ βακμολογία είναι δυνατό να επθρεαςτεί από τθν
προςωπικότθτα ενόσ μακθτι, τισ πράξεισ του, τθ ςυμπεριφορά του προσ τον
ίδιο τον εκπαιδευτικό ι τθ ςυμπεριφορά του μζςα ςτθν τάξθ, πράγματα τα
οποία δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τθν επίδοςι του. Πλα αυτά οδθγοφν ςε
λανκαςμζνθ βακμολόγθςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι (Thorndike & Hagen,
1971), δθλαδι ςε «ςφάλμα μζτρθςθσ», αν δει κανείσ τθν αξιολόγθςθ ωσ
επιςτθμονικι ζρευνα.



Θ επίδραςθ τθσ επιείκειασ. Θ επίδραςθ αυτι αποτελεί εξειδίκευςθ τθσ
«επίδραςθσ τθσ άλω». Ραρατθρικθκε ότι κατά τθ διατφπωςθ κρίςθσ ι
απλισ γνϊμθσ για οικεία, προςφιλι ι ςυμπακι πρόςωπα ο εξεταςτισ
προδιατίκεται «επιεικζςτερα» απζναντί τουσ, παρά ςε ξζνα ι αντιπακι
άτομα.

12



Ρλάνθ τθσ εγγφτθτασ. Αποδείχτθκε πωσ θ εγγφτθτα ςτο χϊρο ι το χρόνο
επιδρά εξομοιωτικά ςτθν εικόνα που ςχθματίηουμε για κάτι ι για κάποιον.
Ζτςι, θ βακμολογία γραπτϊν δοκιμίων ενόσ εξεταςτι παρουςιάηει
υψθλότερο δείκτθ ςυνάφειασ, όταν τα γραπτά βακμολογοφνται μζςα ςε
ςφντομο χρονικό διάςτθμα.



Τάςθ τθσ προςκόλλθςθσ. Είναι θ τάςθ να παραμζνει ο εκπαιδευτικόσ
προςκολλθμζνοσ επί ζνα οριςμζνο χρονικό διάςτθμα ςε ζνα βακμό που
ζδωςε κάποτε ςε ζνα μακθτι, ζτςι ϊςτε θ αρχικι βακμολόγθςθ ςε ζνα
μάκθμα να επθρεάηει ςθμαντικά τισ επόμενεσ. Στθ βακμολογικι αυτι
«αδράνεια» καταλιγει ίςωσ ο εκπαιδευτικόσ, γιατί δε κζλει να
αυτοδιαψευςτεί, υπακοφοντασ ζτςι ςε μια γενικότερθ ψυχολογικι ανάγκθ, θ
ικανοποίθςθ τθσ οποίασ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ διατιρθςθ τθσ ψυχικισ
ιςορροπίασ.



Λάκθ κοινωνικισ αντίλθψθσ. Είναι τα λάκθ που προζρχονται από τθν τάςθ
να επθρεαηόμαςτε ςτισ κρίςεισ μασ από προκαταλιψεισ, ιδζεσ, ςτάςεισ κτλ.
που επικρατοφν ςτο κοινωνικό μασ περιβάλλον. Ο Κωνςταντίνου (2004),
τζλοσ, προςκζτει και ςφάλματα που ζχουν ςχζςθ με τθν ταξινόμθςθ και
ιεράρχθςθ των μακθμάτων ςε κφρια και δευτερεφοντα και ςφάλματα που
ςχετίηονται με το φφλο και προζρχονται από τθν επιεικζςτερθ βακμολόγθςθ
των κοριτςιϊν ζναντι των αγοριϊν ι ςφάλματα που προζρχονται από τθν
«προκατάλθψθ» ότι τα κορίτςια παρουςιάηουν «καλφτερεσ» επιδόςεισ ςτα
λεγόμενα

«φιλολογικά»,

ενϊ

τα

αγόρια

ςτα

μακθματικά

ι

τα

φυςιογνωςτικά μακιματα.

2.9 Ροιοτικι απόδοςθ τθσ επίδοςθσ – Ρεριγραφικι Αξιολόγθςθ
Ππωσ προαναφζρκθκε θ ποςοτικι απόδοςθ τθσ επίδοςθσ παρουςιάηει ςθμαντικά
μειονεκτιματα όπωσ θ ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ και θ ςυναιςκθματικι επιβάρυνςθ
των μακθτϊν λόγω του ςυνθκιςμζνου διαχωριςμοφ ςε καλοφσ/κακοφσ μακθτζσ,
αλλά και το φαινόμενο τθσ βακμοκθρίασ, τα λάκθ βακμολογιϊν ι θ τάςθ
αυςτθρότθτασ των αξιολογθτϊν.
Θ περιγραφικι αξιολόγθςθ αποτελεί μια μορφι ποιοτικισ αξιολόγθςθσ, που κα
πρζπει να χρθςιμοποιείται ωσ ςυμπλιρωμα τθσ ποςοτικισ αξιολόγθςθσ. Κατά τθν
περιγραφικι αξιολόγθςθ ο εκπαιδευτικόσ αξιολογεί τθν απόδοςθ των μακθτϊν
παρζχοντασ μια περιγραφι των δυνατϊν και αδφναμων ςθμείων, δίχωσ να αποδίδει
βακμολογία (Davies et al., 1999). Μια τζτοιου είδουσ προςζγγιςθ βαςίηεται
ςυνικωσ ςε αξιολόγθςθ βάςει κριτθρίων και είναι πικανόν να περιλαμβάνει
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περιγραφι του προφίλ των μακθτϊν ι κλίμακεσ μζτρθςθσ των γνϊςεων ι των
ικανοτιτων, ενϊ ζνασ άλλοσ τρόποσ προςζγγιςθσ περιλαμβάνει τουσ φακζλουσ
εργαςιϊν των μακθτϊν.
Θ περιγραφικι αξιολόγθςθ απευκφνεται εξίςου ςτουσ γονείσ και ςτουσ μακθτζσ, με
ςτόχο να καλλιεργιςει τθν αυτογνωςία του μακθτι. Με τον τρόπο αυτό,
εξαςφαλίηει, τθν απαραίτθτθ για κάκε μακθτι ανατροφοδότθςθ και παιδαγωγικι
ενίςχυςθ, για να πετφχει τουσ ςτόχουσ που δεν ζχει κατακτιςει ακόμθ, βοθκϊντασ
τον παράλλθλα να κατανοιςει τι μπορεί να κάνει, τι πρζπει να κάνει και πϊσ μπορεί
να το κάνει. Βοθκά περιςςότερο τουσ αδφναμουσ μακθτζσ, ενκαρρφνοντασ κάκε
κετικι τουσ προςπάκεια. Δε χρθςιμοποιεί βακμολογικοφσ ι εγγράμματουσ
χαρακτθριςμοφσ, αλλά απλζσ περιγραφζσ, κατανοθτζσ ςε γονείσ και μακθτζσ, με
αποτζλεςμα τθν πλθρζςτερθ πλθροφόρθςθ. Δεν περιγράφει απλά, αλλά εξετάηει
και προτείνει τρόπουσ βελτίωςθσ των αδυναμιϊν του μακθτι. Τζλοσ, ενιςχφει τα
κετικά χαρακτθριςτικά των μακθτϊν, προτρζποντασ τουσ να εντείνουν τισ
προςπάκειεσ για να βελτιϊςουν ελλείψεισ ι αδυναμίεσ και ςτοχεφει ςτθν
προςπάκεια και τθ ςυμμετοχι.
Ωςτόςο, και θ περιγραφικι αξιολόγθςθ, παρουςιάηει κάποια μειονεκτιματα.
Ενδεικτικά, αναφζρονται τα παρακάτω:


Το ερμθνευτικό πεδίο τθσ είναι ευρφ, με αποτζλεςμα να οδθγεί ςε
παρερμθνείεσ και λανκαςμζνεσ εκτιμιςεισ.



Θ τάςθ του εκπαιδευτικοφ αφενόσ να χρθςιμοποιεί (π.χ. λόγω φόρτου
εργαςίασ) ςτερεότυπεσ και τυποποιθμζνεσ εκφράςεισ και αφετζρου να
υπειςζρχεται ςτθν προςωπικι «ςφαίρα» του μακθτι και τθσ οικογζνειασ και
να δθμοςιοποιεί με τον τρόπο αυτό τισ εκτιμιςεισ του.



Ρρόβλθμα αποτελοφν, επίςθσ, οι ίδιοι οι γονείσ, που δυςκολεφονται να
αναγνϊςουν και να

κατανοιςουν τισ περιγραφικζσ επιλογζσ και

επιςθμάνςεισ του εκπαιδευτικοφ (Κωνςταντίνου, 2004).

2.10 Σφνοψθ
Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά, αποδίδεται θ εννοιολογικι αποςαφινιςθ του όρου τθσ
αξιολόγθςθσ και ςτθν ςυνζχεια αναφζρονται οι ςτόχοι και οι βαςικζσ αρχζσ τθσ
αξιολόγθςθσ του μακθτι. Ακολοφκωσ, αναφζρονται οι μορφζσ αξιολόγθςθσ και οι
τεχνικζσ που προτείνονται ςτο Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο Σπουδϊν. Τζλοσ,
παρουςιάηονται τα μζςα ζκφραςθσ του αξιολογικοφ αποτελζςματοσ ςτθν
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και τα βαςικά χαρακτθριςτικά τόςο τθσ ποςοτικισ όςο και
τθσ ποιοτικισ απόδοςθσ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν.

14

Συμπεραςματικά, ςε γενικζσ γραμμζσ, προτείνεται θ περιγραφικι μορφι ζκφραςθσ
του αξιολογικοφ αποτελζςματοσ. Μζςα από αυτιν παρζχεται θ δυνατότθτα
περιγραφισ των επιδόςεων του μακθτι με περιςςότερθ ςαφινεια και πλθρότθτα.
Ωςτόςο, για τισ ανάγκεσ των τάξεων του Γυμναςίου, διαπιςτϊνεται θ αναγκαιότθτα
χρθςιμοποίθςθσ

τθσ

περιγραφικισ

μορφισ

ζκφραςθσ

του

αξιολογικοφ

αποτελζςματοσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ παραδοςιακοφσ τρόπουσ ποςοτικισ
ζκφραςθσ, που είναι καλό να διακζτουν μεγάλο εφροσ κλίμακασ.
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3 Αυκεντικι Αξιολόγθςθ
3.1 Ειςαγωγι
Στο παρόν κεφάλαιο κα παρουςιαςτοφν αρχικά τα μειονεκτιματα χριςθσ τθσ
παραδοςιακισ αξιολόγθςθσ τα οποία και οδθγοφν ςτθν ανάγκθ υιοκζτθςθσ
εναλλακτικϊν μεκόδων αξιολόγθςθσ, όπωσ είναι θ αυκεντικι αξιολόγθςθ.
Ακολοφκωσ, κα αποδοκεί θ ζννοια τθσ αυκεντικισ αξιολόγθςθσ και κα
διατυπωκοφν τα χαρακτθριςτικά τθσ, οι ςτόχοι και τα οφζλθ τθσ. Τζλοσ, κα
παρουςιαςτοφν

τα

κφρια

χαρακτθριςτικά

βαςικϊν

μορφϊν

αυκεντικισ

αξιολόγθςθσ, όπωσ είναι θ αυτοαξιολόγθςθ και θ ζτερο-αξιολόγθςθσ των μακθτϊν,
θ χριςθ του φακζλου εργαςιϊν και θ χριςθ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων.

3.2 Από τθν Ραραδοςιακι Αξιολόγθςθ ςτθν Αυκεντικι Αξιολόγθςθ
Στο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ ςυχνά οι ζννοιεσ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ
ταυτίηονται. Ουςιαςτικά, ο «Ραραδοςιακόσ» τρόποσ αξιολόγθςθσ ταυτίηεται με τθν
αρικμθτικι βακμολογία που αποδίδεται για τον χαρακτθριςμό τθσ επίδοςθσ των
μακθτϊν. Ωςτόςο, όπωσ προαναφζρκθκε, ο όροσ αξιολόγθςθ αναφζρεται ςτθ
διαδικαςία απόδοςθσ μιασ αξίασ με ςυγκεκριμζνα κριτιρια, θ οποία περιλαμβάνει
πολλζσ παραμζτρουσ, αναλυτικζσ εκτιμιςεισ και ποιοτικά χαρακτθριςτικά.
Αντίκετα, ο όροσ βακμολογία αναφζρεται ςτθν ποςοτικι αποτίμθςθ τθσ επίδοςθσ
του μακθτι, δθλαδι ο βακμόσ εκφράηει το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ
αξιολόγθςθσ.
Μερικά από τα χαρακτθριςτικά μειονεκτιματα τθσ παραδοςιακισ αξιολόγθςθσ –
αρικμθτικισ βακμολογίασ είναι τα εξισ:


Δθμιουργία άγχουσ και αρνθτικισ ςτάςθσ του μακθτι απζναντι ςτο ςχολείο.



Αποκάρρυνςθ και περικωριοποίθςθ των μακθτϊν με μζτρια ι χαμθλι
επίδοςθ.



Μθ παροχι πλθροφοριϊν για τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία των μακθτϊν.



Θ επίδοςθ του μακθτι κρίνεται ςε ςχζςθ – ςφγκριςθ με τθν επίδοςθ των
ςυμμακθτϊν του.



Θ επιδίωξθ υψθλισ βακμολογίασ μετατρζπεται ςε αυτοςκοπό. Οι μακθτζσ
εργάηονται μόνο όταν βακμολογοφνται δθλαδι επιδιϊκουν τουσ βακμοφσ
και όχι τθ γνϊςθ ι τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ.



Ρροωκείται ο ανταγωνιςμόσ και εμποδίηεται θ ανάπτυξθ δθμοκρατικοφ
κλίματοσ μεταξφ των μακθτϊν.
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Ωσ εκ τοφτου, επιβεβλθμζνθ κρίνεται θ ανάγκθ υιοκζτθςθσ εναλλακτικϊν μορφϊν
αξιολόγθςθσ, βαςικότερεσ από τισ οποίεσ είναι θ Αυκεντικι Αξιολόγθςθ (Authentic
Assessment).

3.3 Ο όροσ Αυκεντικι Αξιολόγθςθ
Σφμφωνα με τον John MacBeath (2001) ζνα υγιζσ εκπαιδευτικό ςφςτθμα πρζπει να
είναι ανοιχτό και να δίνει τθ δυνατότθτα απολογιςμοφ και βελτίωςισ του. Ζνα
τζτοιο ςφςτθμα κα αποτελεί εγγφθςθ τθσ δυνατότθτασ των παιδιϊν να
παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ γνϊςθσ. Αυτι θ δυνατότθτα προςφζρεται μζςα
από τθν αυκεντικι αξιολόγθςθ.
Αυκεντικι αξιολόγθςθ ςθμαίνει πρωτίςτωσ αυκεντικι διδαςκαλία και αυκεντικι
μάκθςθ και μετά αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ. Συγκεκριμζνα, ο αυκεντικόσ τρόποσ
εργαςίασ ςτθ ςχολικι τάξθ επιηθτεί από τουσ μακθτζσ να εφαρμόςουν τισ γνϊςεισ
και δεξιότθτζσ τουσ, ϊςτε να παραχκεί ζνα ορατό προϊόν ι ζργο. Αυτά τα ζργα και
τα προϊόντα ςτθρίηονται ςε ρθτά διατυπωμζνουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ, όπωσ να
γράψω, να παρουςιάςω, κτλ. και απευκφνονται ςε ςυγκεκριμζνουσ αποδζκτεσ όπωσ
είναι ο δάςκαλοσ, οι ςυμμακθτζσ, οι γονείσ, κτλ. Ωσ εκ τοφτου, θ αυκεντικι
αξιολόγθςθ προωκεί τα πράγματα πζρα από τθν κατοχι των γνϊςεων ςτισ
διαδικαςίεσ απόκτθςισ τουσ και ςτθν ικανότθτα του μακθτι να αξιοποιεί
δθμιουργικά και κριτικά τισ γνϊςεισ που κατζχει (Κουλουμπαρίτςθ και
Ματςαγγοφρασ, 2003).

3.4 Χαρακτθριςτικά τθσ Αυκεντικισ Αξιολόγθςθσ
Θ Αυκεντικι Αξιολόγθςθ διακρίνεται για τα εξισ κυρίωσ χαρακτθριςτικά (Stiggins,
1994; Wiggins, 1998; MacBeath, 2000):


Επιλζγει και εφαρμόηει ερωτιςεισ και αςκιςεισ που αναδεικνφουν τον
επινοθτικό τρόπο ςκζψθσ των μακθτϊν, προκειμζνου να εφαρμόςουν ςτθν
πράξθ και ςε αυκεντικζσ καταςτάςεισ του κακθμερινοφ βίου όςα ζμακαν ςτο
ςχολείο.



Επεκτείνει το πεδίο τθσ πζρα από τον ζλεγχο τθσ ςυγκράτθςθσ των
πλθροφοριϊν, δθλαδι δεν αξιολογεί το αυτονόθτο και προςιτό, αλλά προτρζπει
τουσ μακθτζσ ςε ςυςχετιςμοφσ δεδομζνων που να οδθγοφν ςε ςυμπεράςματα
και τεκμθριωμζνθ δράςθ.



Ρροχποκζτει το ςτοχαςμό και τθν κριτικι ανάλυςθ τόςο των προϊόντων όςο και
των διαδικαςιϊν μάκθςθσ.
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Κακιςτά τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ κτιμα των μακθτϊν. Ζρευνα που
πραγματοποιικθκε ςε 101 ςχολεία 18 ευρωπαϊκϊν χωρϊν (MacBeath κ.ά, 2000)
ζδειξε ότι θ αξιολόγθςθ μικρισ ι μεγάλθσ κλίμακασ διακζτει δυναμιςμό και
προςφζρει τεκμιρια αξιοποιιςιμα για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ και τθσ παραγόμενθσ γνϊςθσ, όταν είναι ευζλικτθ
και εξαςφαλίηει ςτουσ αξιολογοφμενουσ τθ δυνατότθτα να τθν παρακολουκοφν,
να τθν ςυνδιαμορφϊνουν και να ζχουν λόγο για τα αποτελζςματα που
αποδίδει.



Ανταποκρίνεται με ευελιξία ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ περίςταςθσ (γνωςτικά
αντικείμενα, ςτόχοι μάκθςθσ κτλ.).

Με τθν αυκεντικι αξιολόγθςθ, οι μακθτζσ καλοφνται να αποδείξουν τισ γνϊςεισ, τισ
δεξιότθτεσ, ι τισ ικανότθτζσ τουσ με οποιοδιποτε τρόπο κεωροφν οι ίδιοι
κατάλλθλο.

3.5 Στόχοι τθσ Αυκεντικι Αξιολόγθςθσ
Θ αυκεντικι αξιολόγθςθ εκπλθρϊνει τουσ παρακάτω ςτόχουσ (Guba & Lincoln,
2001):
1. Απαιτεί από τουσ μακθτζσ να αναπτφςςουν ολοκλθρωμζνεσ απαντιςεισ
παρά να επιλζγουν από ζνα ςφνολο προκακοριςμζνων επιλογϊν.
2. Ρροκαλεί ςκζψθ ανϊτερθσ τάξθσ πζραν των βαςικϊν δεξιοτιτων.
3. Αξιολογεί απευκείασ ςχζδια εργαςίασ (project) με ολιςτικι προςζγγιςθ.
4. Συμπλθρϊνει τθν παραδοςιακι διδαςκαλία.
5. Χρθςιμοποιεί δείγματα μακθτικϊν εργαςιϊν που ςυλλζγονται επί μεγάλο
χρονικό διάςτθμα.
6. Απορρζει από ςαφι κριτιρια τα οποία θ μακθτζσ γνωρίηουν εκ των
προτζρων.
7. Επιτρζπει τθν δυνατότθτα ζκφραςθσ τθσ γνϊμθσ πολλϊν «κριτϊν».
8. Ζχει μεγαλφτερθ ςχζςθ με τθ διαδικαςία μάκθςθσ εντόσ τθσ ςχολικισ
αίκουςασ.
9. Διδάςκει τουσ μακθτζσ να αξιολογοφν οι ίδιοι τθν εργαςία τουσ.
Θ αυκεντικι αξιολόγθςθ προωκεί τα πράγματα πζρα από τθν κατοχι των γνϊςεων
ςτισ διαδικαςίεσ απόκτθςισ τουσ και ςτθν ικανότθτα του μακθτι να αξιοποιεί
δθμιουργικά και κριτικά τισ γνϊςεισ που κατζχει (Κουλουμπαρίτςθ και
Ματςαγγοφρασ, 2003).
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3.6 Οφζλθ τθσ Αυκεντικισ Αξιολόγθςθσ
Θ αυκεντικι αξιολόγθςθ περιλαμβάνει τα παρακάτω οφζλθ (Sandra Schurr, 2010):


Ευνοεί τθ ςυνεργαςία μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν.



Ρεριγράφει τθν ατομικι προςπάκεια και γνϊςθ του μακθτι.



Αναγνωρίηει τα διαφορετικά ςτυλ μάκθςθσ και ενδιαφζροντα.



Αποφεφγει τισ ακζμιτεσ ςυγκρίςεισ.



Το ακροατιριο εκτείνεται πζρα από το δάςκαλο.



Ο μακθτισ γνωρίηει εκ των προτζρων το είδοσ των ερωτιςεων και των
κακθκόντων που ςυμμετζχουν ςτθν αξιολόγθςθ.



Ρεριλαμβάνει ζνα πολφπλευρο ςφςτθμα βακμολόγθςθσ.



Ενςωματϊνει τθν αυτο-αξιολόγθςθ.



Επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να επιδείξουν πρωτοτυπία και δθμιουργικότθτα
ξεπερνϊντασ τθ διδαςκαλία.



Ενςωματϊνει όλα ι τα περιςςότερα επίπεδα τθσ Γνωςτικισ Ταξινομίασ του
Bloom.



Αντανακλά τθν πρόοδο ςε κοινωνικζσ και ακαδθμαϊκζσ δεξιότθτεσ και
ςτάςεισ κάτι που δεν διαπιςτϊνεται εφκολα με τα γραπτά τεςτ.



Κινθτοποιεί και εμπλζκει τουσ μακθτζσ που υςτεροφν ςτθ μάκθςθ και ζχουν
χαμθλζσ επιδόςεισ.



Κακιςτά τθ μάκθςθ πιο ενδιαφζρουςα και μόνιμθ ωσ προσ τα αποτελζςματά
τθσ.



Επιτρζπει τθν ευκολότερθ αλλθλεπίδραςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ,
γραφισ και λόγου.



Ραρζχει ςτουσ μακθτζσ περιςςότερο χρόνο και ευελιξία για το
αναςτοχαςτικό τουσ ζργο.



Επιτρζπει τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μακθτϊν.



Μπορεί να λειτουργιςει ςε μακθτζσ με διαφορετικά μακθςιακά ςτυλ.

3.7 Η Αυτοαξιολόγθςθ ωσ μορφι Αυκεντικισ Αξιολόγθςθσ
Θ αυτοαξιολόγθςθ, γνωςτι ςτθ διεκνι βιβλιογραφία με τον όρο self-assessment,
ορίηεται ωσ θ διαδικαςία κατά τθν οποία οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι αξιολογοφν τθν
πρόοδο τουσ, διακρίνοντασ πικανζσ αδυναμίεσ τουσ και εκφράηοντασ βελτιωτικζσ
προτάςεισ (Ross, 2006; Roberts, 2006; οφςςου και Ραπανικολάου, 2009). Θ
αυτοαξιολόγθςθ είναι θ διαδικαςία κατά τθν οποία οι μακθτζσ εξάγουν
ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν επίδοςθ τουσ, δθλαδι αξιολογοφν τθ βελτίωςθ τουσ
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και τα αποτελζςματα τθσ προςπάκειασ που ζχουν καταβάλει κατά τθ διάρκεια τθσ
μακθςιακισ διαδικαςίασ (Sluijsmans et al., 1999). Σφμφωνα με ζναν άλλο οριςμό, θ
αυτοαξιολόγθςθ κεωρείται θ αξιολόγθςθ από το μακθτι/τρια, ο οποίοσ ςυμμετζχει
ςτο ςχεδιαςμό τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κζτει ςτόχουσ, κρίνει και ςχολιάηει
(Γρόςδοσ, 2006).
Θ αυτοαξιολόγθςθ αποτελεί μια μακθτοκεντρικι μζκοδο (Stiggins, 1994), μιασ και
επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
ενιςχφοντασ το ρόλο τουσ και δίνοντασ τουσ τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ενεργά
ςτθν επίβλεψθ και αξιολόγθςθ τθσ δικισ τουσ προόδου (Geeslin, 2003). Με τον
τρόπο αυτό οι μακθτζσ αναγνωρίηουν τα αδφνατα ςθμεία τουσ και αντιλαμβάνονται
τθ διαδικαςία που πρζπει να ακολουκιςουν ϊςτε να βελτιϊςουν τθν απόδοςι
τουσ. Επιπλζον, θ αυτοαξιολόγθςθ ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθ διαδικαςία
ανατροφοδότθςθσ για τον εκπαιδευτικό και το εκπαιδευτικό ςφςτθμα.
Σφμφωνα με ερευνθτικό υλικό του Κζντρου Ελλθνικισ Γλϊςςασ, μζλουσ τθσ
ευρωπαϊκισ ομοςπονδίασ εκνικϊν ιδρυμάτων για τθ γλϊςςα, θ αυτοαξιολόγθςθ
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ εργαλείο τόςο για διαμορφωτικι αξιολόγθςθ, όςο και
για τελικι/ακροιςτικι αξιολόγθςθ. Επίςθσ, μπορεί να παράςχει πλθροφορίεσ για
πικανά μακθςιακά κενά και να διευκολφνει τον επαναπροςδιοριςμό νζων ςτόχων
με αφετθρία τισ τωρινζσ επιτεφξεισ. Μπορεί να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ
να ςκεφτοφν πάνω ςε κζματα μάκθςθσ και ζτςι να ενιςχφςει τθν ανάπτυξθ
μεταγνωςτικϊν ικανοτιτων και να ωκιςει τουσ μακθτζσ και τουσ κακθγθτζσ ςε
ςυηιτθςθ μεταξφ τουσ πάνω ςε κζματα εργαςιϊν των πρϊτων. Οι μακθτζσ
ςυμπακοφν τθν αυτοαξιολόγθςθ, διότι αυξάνεται θ ςαφινεια για τισ προςδοκίεσ
τουσ, είναι δικαιότερθ από άλλα είδθ αξιολόγθςθσ και δίνεται ςτουσ μακθτζσ
ανατροφοδότθςθ, τθν οποία μποροφν να χρθςιμοποιιςουν για να βελτιϊςουν τθν
ποιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ (Ross et al., 1998b). Τζλοσ, θ αυτοαξιολόγθςθ πρζπει να
αποτελεί κομμάτι τθσ διαδικαςίασ αυτορρφκμιςθσ μζςα ςτθ μακθςιακι διαδικαςία,
θ οποία πρζπει να ςυνεχίηεται εφ' όρου ηωισ (Dann, 2002).
Σφμφωνα

με

το

ίδιο

ερευνθτικό

υλικό,

ζνα

ακόμα

πλεονζκτθμα

τθσ

αυτοαξιολόγθςθσ είναι ότι ενκαρρφνει και ενιςχφει τα κίνθτρα μάκθςθσ (Geeslin,
2003). Ειδικότερα, οι μακθτζσ νιϊκουν ότι ζχουν τον ζλεγχο τθσ μάκθςθσ ςτθν
οποία ςυμμετζχουν και μποροφν να παρακολουκοφν τθν πρόοδο που ςθμειϊνουν.
Κακϊσ θ αυτοαξιολόγθςθ αποτελεί κομμάτι τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, οι
μακθτζσ ζχουν αρκετζσ ευκαιρίεσ να επικεντρϊςουν τθν προςοχι τουσ ςε
ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. Ωσ εκ τοφτου, είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν τον τρόπο
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βακμολόγθςθσ, να μθν κεωροφν τουσ βακμοφσ αυκαίρετουσ οφτε να προςπακοφν
να βελτιϊςουν τθν απόδοςι τουσ αποκλειςτικά με αυτό το κριτιριο (Geeslin, 2003).
Επιπρόςκετα, θ αυτοαξιολόγθςθ ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ ανατροφοδότθςθ του
μακθτι, αφοφ εξαςφαλίηει πλθροφορίεσ για το βακμό επίτευξθσ ενόσ ςκοποφ και
όχι για τθ κζςθ του μακθτι ανάμεςα ςε άλλουσ μακθτζσ και ςυνειςφζρει ςτθ
βελτίωςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ, αυτοεικόνασ και αυτοεκτίμθςθσ του κάκε μακθτι
αναπτφςςοντασ του παράλλθλα τθν υπευκυνότθτα και τθν αυτογνωςία του.
Ωςτόςο, ςφμφωνα με τον Parker (2005) υπάρχουν και αρκετά μειονεκτιματα όςον
αφορά τθν αποτελεςματικότθτα τθσ αυτοαξιολόγθςθσ. Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ
δεν είναι επαρκείσ γνϊςτεσ τθσ διαδικαςίασ τθσ αξιολόγθςθσ, ϊςτε να είναι ςε κζςθ
να ςχολιάηουν και να εκφζρουν γνϊμθ. Επιπλζον, μπορεί να μθν αναγνωρίηουν ι να
μθν αξιολογοφν κατάλλθλα τουσ ςτόχουσ τθσ αξιολόγθςθσ και τζλοσ από τθ ςτιγμι
που, ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, είναι οι ίδιοι αυτοί που
εξετάηονται και κρίνονται είναι πικανό οι απόψεισ τουσ να μθν είναι αρκετά
αντικειμενικζσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ αυτοαξιολόγθςθ είναι ακατάλλθλθ διαδικαςία
όταν θ αξιολόγθςθ ζχει επιλεκτικι λειτουργία, δθλαδι όταν γίνεται για να
αποφαςιςτεί αν κάποιοσ κα γίνει δεκτόσ ςε μια βακμίδα εκπαίδευςθσ (π.χ.
ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςτα πανεπιςτιμια) ι ςε μια κζςθ εργαςίασ.
Επιπρόςκετα, θ αυτοαξιολόγθςθ αποτελεί ζνα απαραίτθτο εκπαιδευτικό εργαλείο,
όχι μόνο για τουσ μακθτζσ αλλά και για τον εκπαιδευτικό. Ειδικότερα, οι Νθμά και
Καψάλθσ (2002) υποςτθρίηουν πωσ θ αυτοαξιολόγθςθ αποτελεί μια φάςθ
αυτοκριτικισ του εκπαιδευτικοφ, ελζγχου δθλαδι αν και κατά πόςο όλα όςα ζκανε
ζχουν επιςτθμονικι βάςθ και ςτιριξθ. Ο ςτοχαςμόσ αυτόσ υπθρετεί και τθ διαρκι
μεκοδολογικι και διδακτικι βελτίωςι του εκπαιδευτικοφ (Νθμά & Καψάλθσ, 2002).
Σφμφωνα με τουσ Ross et el. (1998a), θ διαδικαςία εκμάκθςθσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ
ςτουσ μακθτζσ διακρίνεται από τα παρακάτω τζςςερα ςτάδια:
1. Συμμετοχι των μακθτϊν ςτον προςδιοριςμό των κριτθρίων που κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτίμθςθ τθσ απόδοςισ τουσ. Θ διαδικαςία αυτι
πραγματοποιείται μζςω διαπραγμάτευςθσ αυξάνοντασ τθν δζςμευςθ των
μακθτϊν για τθν υλοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων και επιτρζποντασ τον
κακοριςμό ςυγκεκριμζνων, άμεςων και ςυχνά δφςκολων ςτόχων.
2. Εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτθν εφαρμογι των κριτθρίων (ςτόχων) ςτθν
εργαςία τουσ. Θ διαδικαςία αυτι πραγματοποιείται μζςω παραδειγμάτων
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που βοθκοφν τουσ μακθτζσ να καταλάβουν τι ακριβϊσ ςθμαίνουν τα κριτιρια
για αυτοφσ.
3. Ανατροφοδότθςθ των μακθτϊν μζςα από τισ αυτοαξιολογιςεισ τουσ. Θ
διαδικαςία αυτι, βοθκάει τουσ μακθτζσ να επαναπροςδιορίςουν τθν
κατανόθςθ των κριτθρίων μζςα από τθν ανατροφοδότθςθ, από τον
εκπαιδευτικό τουσ, τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και τουσ ίδιουσ, ςτθν προςπάκειά
τουσ να εφαρμόςουν τα κριτιρια.
4. Ανάπτυξθ παραγωγικϊν ςτόχων και ςχεδίων δράςθσ από τουσ μακθτζσ. Θ
διαδικαςία αυτι πραγματοποιείται από τουσ μακθτζσ με τθ βοικεια του
εκπαιδευτικοφ και αποςκοπεί ςτον να διευκολφνει τουσ μακθτζσ να
χρθςιμοποιοφν τα δεδομζνα τθσ αυτοαξιολόγθςθσ για να κζτουν καινοφριουσ
ςτόχουσ.
Σφμφωνα με τουσ MacBeath et al. (2004) οι μζκοδοι αυτοαξιολόγθςθσ μποροφν να
κατανεμθκοφν με βάςθ κάποιεσ χαρακτθριςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ωσ ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ μποροφν να αναφερκοφν οι Ερωτιςεισ (π.χ. ερωτθματολόγια), θ
Ραρατιρθςθ, ο Ατομικόσ Φάκελοσ, τα Θμερολόγια, θ Δραματοποίθςθ (π.χ.
παιχνίδια ρόλων), κ.α.

3.8 Η Ζτερο-αξιολόγθςθ ωσ μορφι Αυκεντικισ Αξιολόγθςθσ
Θ ζτερο-αξιολόγθςθ, γνωςτι ςτθ διεκνι βιβλιογραφία με τον όρο peer assessment,
ορίηεται ωσ θ διαδικαςία κατά τθν οποία οι εκπαιδευόμενοι αξιολογοφν τθν πρόοδο
του ςυνεκπαιδευόμενοφ τουσ, διακρίνουν τα λάκθ του και προτείνουν τρόπουσ
βελτίωςθσ. Θ ετερο-αξιολόγθςθ ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία αναφζρεται και με τον
όρο αξιολόγθςθ εκπαιδευόμενου από εκπαιδευόμενο (Κουλουμπαρίτςθ και
Ματςαγγοφρασ, 2004) ι με τον όρο ομότιμθ αξιολόγθςθ (Γρθγοριάδου κ.α., 2004).
Θ ζτερο-αξιολόγθςθ λειτουργεί αφενόσ μεν ωσ εργαλείο μάκθςθσ για τον
εκπαιδευόμενο που πραγματοποιεί τθν αξιολόγθςθ και αφετζρου ωσ εργαλείο
αξιολόγθςθσ με κεντρικό άξονα τθν ανατροφοδότθςθ. Ο εκπαιδευόμενοσ μζςω τθσ
ζτερο-αξιολόγθςθσ ειςζρχεται ςε μια διαδικαςία ανακεϊρθςθσ και αναςτοχαςμοφ
τθσ δικισ του πορείασ (Ταρατόρθ – Τςαλκατίδου, 2009). Ωσ εκ τοφτου, θ ζτεροαξιολόγθςθ ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ αυτό-παρακολοφκθςθσ, τθσ
αυτογνωςίασ κακϊσ και τθσ αυτορρφκμιςθσ του εκπαιδευόμενου ενιςχφοντασ
ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ όπωσ τθν κριτικι ςκζψθ, τθν άςκθςθ εποικοδομθτικισ
κριτικισ και τθ λιψθ αποφάςεων.
Κατά τθν διαδικαςία τθσ ετερο-αξιολόγθςθσ, οι εκπαιδευόμενοι καλοφνται να
αξιολογιςουν τισ εργαςίεσ (ατομικζσ ι ομαδικζσ) των ςυνεκπαιδευομζνων τουσ με
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βάςθ κοινά αποδεκτά κριτιρια προςκζτοντασ τα δικά τουσ ςχόλια για
ανατροφοδότθςθ.
Τζλοσ, θ ζτερο-αξιολόγθςθ αποτελεί μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικαςία για το
εκπαιδευτικό, κακϊσ απαιτείται πολφσ χρόνοσ για τθ ςχεδίαςθ του, τθν εκπαίδευςθ
των εκπαιδευόμενων ςτθν ζτερο-αξιολόγθςθ κακϊσ και τθν επεξεργαςία των
αποτελεςμάτων τθσ όλθσ διαδικαςίασ.

3.9 Ο φάκελοσ Εργαςιϊν ωσ μορφι Αυκεντικισ Αξιολόγθςθσ
Ο Φάκελοσ Εργαςιϊν, γνωςτόσ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία με τον όρο Portfolio,
ορίηεται ωσ μια ςυςτθματικι και οργανωμζνθ ςυλλογι ςτοιχείων που
χρθςιμοποιοφνται από τον εκπαιδευτικό και το μακθτι, για να παρακολουκιςουν
τθν ανάπτυξθ των γνϊςεων, των δεξιοτιτων και των ςτάςεων του μακθτι (Vavrus,
1990).
Σφμφωνα με το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ, μζλοσ τθσ ευρωπαϊκισ ομοςπονδίασ
εκνικϊν ιδρυμάτων για τθ γλϊςςα (EFNIL) ο φάκελοσ είναι μια ςυςτθματικι
ςυλλογι εργαςιϊν ςτθν οποία ςυχνά περιλαμβάνεται και θ εργαςία που βρίςκεται
ςε εξζλιξθ, οι ανακεωριςεισ, οι αυτοαναλφςεισ του μακθτι και οι ςκζψεισ του
ςχετικά με το τι ζχει μάκει. Συνεπϊσ, πρόκειται για ζνα προςωπικό αρχείο
εγγράφων που ςυμπλθρϊνεται και ενθμερϊνεται τακτικά, κυρίωσ από τον ίδιο.
Ππωσ κάκε μορφι αυκεντικισ αξιολόγθςθσ, ο φάκελοσ εργαςιϊν δεν εςτιάηει ςτθ
ςφγκριςθ μεταξφ των επιδόςεων των μακθτϊν, αλλά ςτο ίδιο το παιδί και ςτο τι
μπορεί αυτό να κάνει. Θεωρείται ευζλικτοσ τρόποσ αξιολόγθςθσ, που μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί είτε για αυτοαξιολόγθςθ είτε για ετεροαξιολόγθςθ.
Ζνασ πλιρθσ φάκελοσ πρζπει να περιζχει αυκεντικζσ εργαςίεσ του μακθτι,
ςυμπλθρωμζνα πρωτόκολλα αξιολόγθςθσ του μακθτι και αναλφςεισ των
παραπάνω από τον εκπαιδευτικό, τα οποία περιγράφουν ποιουσ ςτόχουσ του
αναλυτικοφ προγράμματοσ ζχει πετφχει ο μακθτισ, ποιεσ είναι οι αδυναμίεσ του,
ποιεσ ςτρατθγικζσ χρθςιμοποιεί κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ι άλλα ςχόλια για
τα γνωςτικά και μεταγνωςτικά χαρακτθριςτικά του.
Ο Kimeldorf (1994) υποςτθρίηει πωσ ο Φάκελοσ Εργαςιϊν προάγει τρεισ βαςικζσ
δεξιότθτεσ: αυτοςυνειδθτοποίθςθ, αυτοαξιολόγθςθ και επικοινωνία. Οι μακθτζσ
ςυνειδθτοποιοφν περιςςότερα για τον εαυτό τουσ με τθ ςυλλογι εργαςιϊν ςτο
φάκελό τουσ. Κάνουν εξάςκθςθ ςτθν αυτοαξιολόγθςθ με τθν επιλογι των εργαςιϊν
τουσ και επικοινωνοφν, όταν μοιράηονται το φάκελό τουσ με άλλουσ.
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Θ αξιολόγθςθ βάςει φακζλου αποτελεί μία από τισ ςθμαντικότερεσ μορφζσ
εναλλακτικισ αξιολόγθςθσ, αφοφ μζςα από αυτό το αρχείο είναι εφκολο να μάκει
κανείσ για ζναν μακθτι «τι ζχει μάκει, πϊσ το ζχει μάκει, πϊσ ςκζφτεται, πϊσ
υποβάλλει ερωτιςεισ, πϊσ αναλφει, ςυνκζτει, παράγει, δθμιουργεί, πϊσ
επικοινωνεί με τουσ άλλουσ πνευματικά, ςυναιςκθματικά και κοινωνικά (Grace,
1992).
Θ αξιολόγθςθ βάςει φακζλου εργαςιϊν, ςφμφωνα με το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ,
μπορεί να ζχει ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ εξισ ςτόχουσ:


Να φανερϊςει τθν πρόοδο των μακθτϊν.



Να ενιςχφςει τθν προςπάκεια των μακθτϊν ςτο να κζτουν ςτόχουσ
μάκθςθσ.



Να προβάλει απτι απόδειξθ τθσ προςπάκειασ του κάκε μακθτι και να
ανοίξει το δρόμο για βακφτερθ κατανόθςθ του αντικειμζνου.



Να παρουςιάςει ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του κάκε μακθτι εν είδει
λευκϊματοσ.



Να δϊςει εικόνα του κάκε μακθτι ςτον κακθγθτι, ζτςι ϊςτε να είναι ςε
κζςθ να προςαρμόςει τθ διδαςκαλία του κατάλλθλα.



Να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρόςκετο εργαλείο ςτθν τυπικι αξιολόγθςθ τθσ
επίδοςθσ των μακθτϊν (Hewitt, 1995).

Ζνα από τα βαςικότερα πλεονεκτιματα τθσ αξιολόγθςθσ βάςει φακζλου είναι ότι
ενιςχφεται θ ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν και των γονζων των μακθτϊν.
Με τον τρόπο αυτό οι γονείσ μποροφν να εκτιμιςουν ςε μεγαλφτερο βάκοσ τθ
προςπάκεια των παιδιϊν τουσ.
Σφμφωνα με τουσ Hancock και Brooks-Brown (1994), οι φάκελοι εργαςιϊν μποροφν
να διακρικοφν ςε τρία διαφορετικά είδθ, ωσ εξισ:


Τουσ φακζλουσ εργαςιϊν που χρθςιμοποιοφνται μζςα ςτθν τάξθ και
προκφπτουν από τθ ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν
(classroom portfolios).



Τουσ φακζλουσ εργαςιϊν που περιλαμβάνουν εργαςίεσ που ζχουν
ςυλλεχκεί είτε μόνο από τουσ μακθτζσ είτε από τουσ εκπαιδευτικοφσ και
τουσ μακθτζσ μαηί (combination portfolios).



Τουσ φακζλουσ εργαςιϊν που χρθςιμοποιοφνται ωσ εργαλεία αξιολόγθςθσ
(assessment portfolios).
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3.10 Οι Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων ωσ μορφι Αυκεντικισ
Αξιολόγθςθσ
Σφμφωνα με το Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ, οι κλίμακεσ διαβακμιςμζνων κριτθρίων
είναι κλίμακεσ οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ωσ εναλλακτικά και περιγραφικά όργανα
αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν ι των αποτελεςμάτων των εργαςιϊν τουσ
(Metler, 2001) και αποτελοφνται από ειδικά, εκ των προτζρων κακοριςμζνα,
κριτιρια απόδοςθσ. Είναι, δθλαδι, βακμολογικζσ κλίμακεσ που αποτελοφνται από
πολλαπλά κριτιρια και είναι κατάλλθλεσ για πιο ςφνκετεσ αξιολογιςεισ. Εκτόσ από
τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ
ενόσ ολόκλθρου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ι ενόσ ςυγκεκριμζνου ςτόχου του, ι
για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ διδαςκαλίασ κτλ.
(Αντωνοποφλου 2005). Επιπλζον, προςφζρουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ και ςε
άλλουσ φορείσ αξιολόγθςθσ τθ δυνατότθτα για μια διεξοδικι και πιο ςφνκετθ
εκτίμθςθ μιασ ποικιλίασ πτυχϊν που ςχετίηονται με τθ διδαςκαλία (Fiderer, 1999).
Αναλυτικι παρουςίαςθ γίνεται ςτο επόμενο κεφάλαιο.

3.11 Σφνοψθ
Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά, παρουςιάηονται τα μειονεκτιματα χριςθσ τθσ
παραδοςιακισ αξιολόγθςθσ τα οποία και οδθγοφν ςτθν ανάγκθ υιοκζτθςθσ
εναλλακτικϊν μεκόδων αξιολόγθςθσ, όπωσ είναι θ αυκεντικι αξιολόγθςθ.
Ακολοφκωσ, αποδίδεται θ εννοιολογικι αποςαφινιςθ του όρου τθσ Αυκεντικισ
Αξιολόγθςθσ και διατυπϊνονται τα χαρακτθριςτικά τθσ, οι ςτόχοι και τα οφζλθ τθσ.
Τζλοσ, παρουςιάηονται τα κφρια χαρακτθριςτικά βαςικϊν μορφϊν αυκεντικισ
αξιολόγθςθσ, όπωσ είναι θ αυτοαξιολόγθςθ και θ ζτερο-αξιολόγθςθσ των μακθτϊν,
θ χριςθ του φακζλου εργαςιϊν και θ χριςθ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων.
Συμπεραςματικά, προτείνεται θ αυκεντικι αξιολόγθςθ ωσ μζκοδοσ που προωκεί τα
πράγματα πζρα από τθν κατοχι των γνϊςεων ςτισ διαδικαςίεσ απόκτθςισ τουσ και
ςτθν ικανότθτα του μακθτι να αξιοποιεί δθμιουργικά και κριτικά τισ γνϊςεισ που
κατζχει (Κουλουμπαρίτςθ και Ματςαγγοφρασ, 2003). Επίςθσ, ωσ ενδεδειγμζνεσ
μορφζσ αυκεντικισ αξιολόγθςθσ προτείνονται (α) θ Αυτοαξιολόγθςθ μζςω τθσ
οποίασ οι μακθτζσ αναγνωρίηουν τα αδφνατα ςθμεία τουσ και αντιλαμβάνονται τθ
διαδικαςία που πρζπει να ακολουκιςουν ϊςτε να βελτιϊςουν τθν απόδοςι τουσ,
ςυμβάλλοντασ ουςιαςτικά ςτθ διαδικαςία ανατροφοδότθςθσ για τον εκπαιδευτικό
και το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και (β) οι Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων οι
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οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ωσ εναλλακτικά και περιγραφικά όργανα αξιολόγθςθσ τθσ
επίδοςθσ των μακθτϊν ι των αποτελεςμάτων των εργαςιϊν τουσ (Metler, 2001).
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4 Κλίμακα Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων
4.1 Ειςαγωγι
Στο παρόν κεφάλαιο, αρχικά, κα αποδοκεί θ εννοιολογικι αποςαφινιςθ του όρου
Κλίμακα Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων και ςτθν ςυνζχεια κα αναφερκοφν οι ςτόχοι
χριςθσ τθσ. Ακολοφκωσ, κα αναφερκοφν τα δομικά ςτοιχεία από τα οποία
αποτελοφνται οι Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων και οι τφποι ςτουσ οποίουσ
κατατάςςονται. Στθ ςυνζχεια, κα παρουςιαςτοφν οι βαςικζσ αρχζσ τουσ και θ
διαδικαςία διαμόρφωςθσ των κριτθρίων τουσ, ενϊ κα προτακεί και μια
μεκοδολογία ανάπτυξθσ τουσ. Τζλοσ, κα παρουςιαςτοφν τα πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματα χριςθσ τθσ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων για τθν
αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν.

4.2 Ο όροσ Κλίμακα Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων
Θ Κλίμακα Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων (Κουλουμπαρίτςθ και Ματςαγγοφρασ, 2004),
γνωςτι ςτθ διεκνι βιβλιογραφία με το όρο Rubric, ςτα Ελλθνικά επίςθσ αποδίδεται
με τουσ όρουσ Φφλλο Περιγραφικισ Αξιολόγθςθσ ι Ρουμπρίκα. Ρρόκειται για
κλίμακεσ βακμολόγθςθσ οι οποίεσ ςχεδιάηονται και αναπροςαρμόηονται ςφμφωνα
με τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ και επιτρζπουν τθσ εξαγωγι αξιόπιςτων,
αντικειμενικϊν και άμεςων ςυμπεραςμάτων όςον αφορά τθν επίδοςθ και τισ
δεξιότθτεσ των εκπαιδευόμενων (Arter, 2000).
Θ κλίμακα διαβακμιςμζνων κριτθρίων είναι μια μζκοδοσ που εξαςφαλίηει ςτουσ
εκπαιδευόμενουσ μια αποτελεςματικι και αντικειμενικι κεϊρθςθ των δεξιοτιτων
τουσ, πολφ χριςιμθ για τθ διαρκι ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ κακϊσ οι
ςτόχοι και τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα παρουςιάηονται με
ςαφινεια και με τρόπο προςιτό ςτουσ μακθτζσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξθ
μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων αναςτοχαςμοφ (Ρετροποφλου κ.α, 2009).
Θ κλίμακα διαβακμιςμζνων κριτθρίων αποτελεί ζναν περιγραφικό οδθγό
βακμολογίασ και αποτελείται από ειδικά, εκ των προτζρων κακοριςμζνα, κριτιρια
απόδοςθσ.

Ειδικότερα,

θ

κλίμακα

διαβακμιςμζνων

κριτθρίων

ζχει

μια

προκακοριςμζνθ δομι με τα διάφορα επίπεδα επίδοςθσ να τοποκετοφνται ςτθν
πρϊτθ ςειρά και τα κριτιρια επίδοςθσ ςτθν αριςτερι ςτιλθ. Στα υπόλοιπα κελιά
ειςάγονται τα δευτερεφοντα κριτιρια και ανάλογα με το βακμό ικανοποίθςθσ τουσ
από τουσ εκπαιδευόμενουσ προςδίδεται ςε αυτά και ζνασ ςυγκεκριμζνοσ
χαρακτθριςμόσ ι βακμόσ (Σχιμα 4.1).
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Οι κλίμακεσ διαβακμιςμζνων κριτθρίων αποτελοφν εξαιρετικά χριςιμα εργαλεία
αξιολόγθςθσ και ανατροφοδότθςθσ αφενόσ μεν για τουσ εκπαιδευτικοφσ και
αφετζρου για τουσ εκπαιδευόμενουσ και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν
διεξαγωγι διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ τόςο προφορικϊν όςο και γραπτϊν
δραςτθριοτιτων και εργαςιϊν.

Σχιμα 4.1: Ραράδειγμα Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων

4.3 Στόχοι χριςθσ των Κλιμάκων Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων
Θ καταςκευι των Κλιμάκων Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων αποςκοπεί ςτο να
απαντιςει ικανοποιθτικά ςε ςυνικεισ ερωτιςεισ που ςχετίηονται με τα
αποτελζςματα τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ, όπωσ (Ρανταηισ, 2008):


Ροια είναι τα μετριςιμα ςτοιχεία τα οποία αποτελοφν και κακορίηουν τθν
κατάκτθςθ τθσ προςφερόμενθσ γνϊςθσ από τουσ μακθτζσ;



Ροια είναι τα διακριτά επίπεδα που προςδιορίηουν τθ λειτουργικι απόκτθςθ
ι τθν αδυναμία απόκτθςθσ προςφερόμενων προϊόντων μάκθςθσ και
αντίςτοιχων δεξιοτιτων;



Ροια είναι τα κριτιρια που κακορίηουν όλο το φάςμα τθσ επίδοςθσ των
μακθτϊν τθσ τάξθσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ;



Ρϊσ επιτυγχάνεται θ αξιοπιςτία, αντικειμενικότθτα και θ αναγκαία
εγκυρότθτα ςτισ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ επίδοςθσ;



Ρϊσ μεταφράηεται και αναλφεται θ βακμολογία (ποςοτικι/ποιοτικι) που
ζχουμε καταγράψει για να αξιολογιςουμε τθ διδακτικι/μακθςιακι
διαδικαςία;
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Ρϊσ περιγράφουμε και διακρίνουμε τα διάφορα επίπεδα επίδοςθσ των
μακθτϊν ζτςι ϊςτε να διευκολφνουμε και να βελτιϊςουμε τον ζλεγχο τθσ
διδακτικισ μασ προςζγγιςθσ;

Βαςικό χαρακτθριςτικό του είδουσ αυτοφ τθσ αξιολόγθςθσ είναι θ ςυςτθματικι και
λεπτομερισ καταγραφι τθσ επίδοςθσ του μακθτι (εργαςίεσ, παρουςιάςεισ,
ςυμπεριφορά, προςαρμοςτικότθτα, επίλυςθ προβλθμάτων, φάκελοι μακθτι,
projects) μζςα από τθ χρθςιμοποίθςθ ςυγκεκριμζνων, προεπιλεγομζνων κριτθρίων.
Τα κριτιρια αυτά είναι προςαρμοςμζνα ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και ζχουν
κακολικι εφαρμογι ςτουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ τθσ οποίασ εφαρμόηεται θ
αξιολόγθςθ. Επίςθσ επιτρζπει και ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να γνωρίηουν τισ
διαβακμίςεισ τθσ επίδοςισ τουσ κακϊσ και πωσ μποροφν να τθ βελτιϊςουν.

4.4 Δομικά ςτοιχεία Κλιμάκων Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων
Σφμφωνα με τον Kane (1997), τα βαςικά ςτοιχεία μιασ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων
Κριτθρίων είναι τα εξισ τζςςερα:


Τα Κριτιρια Αξιολόγθςθσ (Criteria ι Dimensions), που περιγράφουν τισ
παραμζτρουσ τισ οποίεσ οι επιδόςεισ κα πρζπει να ικανοποιοφν για να
κεωροφνται επιτυχείσ. Ο αρικμόσ των κριτθρίων ςυςτινεται να μθν είναι
πολφ μεγάλοσ διότι θ ρουμπρίκα κακίςταται δφςκολθ ςτθ χριςθ, οφτε πολφ
μικρόσ διότι τότε δεν παρζχεται αρκετι πλθροφορία ςχετικά με το τι
χρειάηεται να μάκουν ι να προςζξουν οι εκπαιδευόμενοι (Κουλουμπαρίτςθ
και Ματςαγγοφρασ, 2004).



Τα Επίπεδα Επίδοςθσ (Standards), που αποτελοφν το επίπεδο ποιότθτασ
ενόσ ζργου. Τα επίπεδα αρχίηουν από τθν Άριςτθ και καταλιγουν ςτθν
Χαμθλι ποιότθτα. Ενδείκνυται θ χριςθ τριϊν επιπζδων επίδοςθσ (π.χ.
Εξαιρετικι Επίδοςθ, Μζτρια Επίδοςθ, Χαμθλι Επίδοςθ) ι πζντε επιπζδων
επίδοςθσ (π.χ. Εξαιρετικι Επίδοςθ, Ρολφ Καλι Επίδοςθ, Καλι Επίδοςθ,
Μζτρια Επίδοςθ, Χαμθλι Επίδοςθ)



Θ Κλίμακα Βακμολογίασ (Numeric Scale), θ οποία περιλαμβάνει τουσ
βακμοφσ που αναλογοφν για τθν αξιολόγθςθ μιασ δραςτθριότθτασ



Οι Ρεριγραφζσ των Επιπζδων Επίδοςθσ (Descriptions), ςφμφωνα με τα
αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ. Ανάλογα, δθλαδι, με το επίπεδο
περιγράφονται τα χαρακτθριςτικά που πρζπει να ζχουν οι απαντιςεισ των
εκπαιδευόμενων.
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4.5 Τφποι Κλιμάκων Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων
Οι τφποι ςτουσ οποίουσ κατατάςςονται τισ Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων
είναι οι εξισ τζςςερισ:


Ολιςτικζσ: εμπεριζχουν ζνα και μόνο βακμό βαςιςμζνο ςτθ γενικότερθ
εντφπωςθ τθσ επίδοςθσ του μακθτι ςε μια μακθςιακι δραςτθριότθτα.



Αναλυτικζσ:

παρζχουν

λεπτομερι

ανατροφοδότθςθ

ςε

όλεσ

τισ

παραμζτρουσ τθσ επίδοςθσ που κρίνεται απαραίτθτο να αξιολογθκοφν.


Γενικϊν ςτόχων: οι οποίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε περιςςότερεσ από
μία διδακτικζσ και κεματικζσ ενότθτεσ.



Ειδικϊν ςτόχων: οι οποίεσ ςυντάςςονται για να εκτιμιςουν το βακμό
απόκτθςθσ ςυγκεκριμζνων γνωςτικϊν αντικειμζνων και δεξιοτιτων από
τουσ μακθτζσ (Arter, 2000).

Οι παράγοντεσ οι οποίοι επθρεάηουν τθν επιλογι ενόσ τφπου Κλίμακασ
Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων είναι ο χρόνοσ που μπορεί να διατεκεί για τθ ςφνταξθ
και εφαρμογι του κακϊσ και το είδοσ και θ δυςκολία των προςφερομζνων
γνωςτικϊν αντικειμζνων και δεξιοτιτων.
Ρίνακασ 4.1: Ραράδειγμα Ολιςτικισ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων

Ρεριγραφι
Καταδεικνφει τθν πλιρθ κατανόθςθ του κζματοσ. Θ απάντθςθ
ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ απαιτιςεισ του ςτόχου.
Καταδεικνφει τθν ιδιαίτερθ κατανόθςθ του κζματοσ. Θ απάντθςθ
ςυμπεριλαμβάνει όλεσ τισ απαιτιςεισ του ςτόχου.
Καταδεικνφει εν μζρθ κατανόθςθ του κζματοσ. Θ απάντθςθ
ςυμπεριλαμβάνει μερικζσ απαιτιςεισ του ςτόχου.
Καταδεικνφει ελάχιςτθ κατανόθςθ του κζματοσ. Θ απάντθςθ
ςυμπεριλαμβάνει λίγεσ απαιτιςεισ του ςτόχου.
Καταδεικνφει μθδαμινι κατανόθςθ του κζματοσ. Θ απάντθςθ δεν
ςυμπεριλαμβάνει καμιά από τισ απαιτιςεισ του ςτόχου.

Βακμολογία
5
4
3
2
1

Μια Ολιςτικι Κλίμακα Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων αξιολογεί τθ γενικι ποιότθτα
μιασ εργαςίασ ςφμφωνα με μια παράμετρο. Ρεριζχει μόνο μια γενικι περιγραφι
τθσ ςυνολικισ επίδοςθσ του εκπαιδευόμενου και ςυχνά χρθςιμοποιείται για τθν
εξαγωγι μιασ ακροιςτικισ τελικισ αξιολόγθςθσ (Ρίνακασ 4.1). Μια Αναλυτικι
Κλίμακα Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων, απ’ τθν άλλθ, αποτελείται από δφο ι
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περιςςότερα ξεχωριςτά κριτιρια τα οποία κα αξιολογθκοφν διαφορετικά μεταξφ
τουσ (Ρίνακασ 4.2).
Οι

Ολιςτικζσ

Κλίμακεσ

Διαβακμιςμζνων

Κριτθρίων

είναι

περιςςότερο

αποτελεςματικζσ ςτθ χριςθ και δεν απαιτοφν πολφ κόπο και χρόνο για τθν
ανάπτυξθ και εφαρμογι τουσ, ενϊ οι Αναλυτικζσ Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων
Κριτθρίων παρζχουν καλφτερθ ανατροφοδότθςθ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ και ςτον
εκπαιδευτικό και εξάγουν περιςςότερο ζγκυρα αποτελζςματα.
Ρίνακασ 4.2: Ραράδειγμα Αναλυτικισ 3βάκμιασ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων

Υψθλό Επίπεδο

Κριτιριο 1

Μζτριο Επίπεδο Χαμθλό Επίπεδο

3

2

Ρεριγραφι που

Ρεριγραφι που

Βακμόσ

1
Ρεριγραφι που

αντιπροςωπεφει αντιπροςωπεφει αντιπροςωπεφει
το υψθλότερο

το μζτριο

το χαμθλό

επίπεδο

επίπεδο

επίπεδο

απόδοςθσ του

απόδοςθσ του

απόδοςθσ του

ου

Κριτιριο 2

ου

1 Κριτθρίου

1 Κριτθρίου

1ου Κριτθρίου

Ρεριγραφι που

Ρεριγραφι που

Ρεριγραφι που

αντιπροςωπεφει αντιπροςωπεφει αντιπροςωπεφει
το υψθλότερο

το μζτριο

το χαμθλό

επίπεδο

επίπεδο

επίπεδο

απόδοςθσ του

απόδοςθσ του

απόδοςθσ του

ου

ου

2 Κριτθρίου

2 Κριτθρίου

2ου Κριτθρίου

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Κριτιριο n

Ρεριγραφι που

Ρεριγραφι που

Ρεριγραφι που

αντιπροςωπεφει αντιπροςωπεφει αντιπροςωπεφει
το υψθλότερο

το μζτριο

το χαμθλό

επίπεδο

επίπεδο

επίπεδο

απόδοςθσ του

απόδοςθσ του

απόδοςθσ του

ου

n Κριτθρίου

ου

n Κριτθρίου
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Μια Κλίμακα Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων Γενικϊν Στόχων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί
για τθν αξιολόγθςθ μιασ αρκετά ευρείασ επίδοςθσ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ
ικανότθτασ ςυνεργαςίασ, παρουςίαςθσ ι επίλυςθσ ενόσ προβλιματοσ, με
αποτζλεςμα να μπορεί να εφαρμοςτεί ςε πολλζσ διαφορετικζσ μακθςιακζσ
καταςτάςεισ αξιολόγθςθσ. Οι ρουμπρίκεσ αυτοφ του τφπου είναι πιο πρακτικζσ μιασ
και χαρακτθρίηονται από ευελιξία, διαλειτουργικότθτα και προςαρμοςτικότθτα.
Επιπρόςκετα,

λόγω

τθσ

προςαρμοςτικότθτασ

τουσ,

μποροφν

να

επαναχρθςιμοποιθκοφν και ωσ εκ τοφτου, μειϊνουν τθν ανάγκθ προετοιμαςίασ
μιασ νζασ ρουμπρίκασ.
Τζλοσ, για τισ περιπτϊςεισ που απαιτείται αξιολόγθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ και
κακοριςμζνθσ εργαςίασ ι δραςτθριότθτασ, όπωσ θ αξιολόγθςθ εξειδικευμζνων
γνϊςεων αναφορικά για παράδειγμα ςε ζνα ιςτορικό γεγονόσ προτείνεται θ χριςθ
Κλιμάκων Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων Ειδικϊν Στόχων.

4.6 Βαςικζσ αρχζσ Κλιμάκων Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων
Ανεξάρτθτα από το είδοσ και τθν ζκταςθ τθσ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων
υπάρχουν κάποιεσ γενικζσ αρχζσ οι οποίεσ πρζπει να εφαρμόηονται. Σφμφωνα,
λοιπόν, με τον Ρανταηι (2008):
1. Πταν αναφερόμαςτε περιγραφικά ςτα κριτιρια/ενδείξεισ τθσ επιτυχοφσ
επιτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων κα πρζπει να είμαςτε διεξοδικά λεπτομερείσ
και τα κριτιρια ςτα οποία αναφερόμαςτε κα πρζπει να γίνονται απολφτωσ
κατανοθτά από τουσ μακθτζσ.
2. Τα διαφορετικά επίπεδα τθσ επίδοςθσ που κα αξιολογθκεί κα πρζπει να είναι
διακριτά ϊςτε να διευκολφνεται θ γριγορθ αναγνϊριςθ και καταγραφι τουσ
κακϊσ και να αποφεφγονται πικανζσ παρερμθνείεσ. Ζνασ τρόποσ με τον
οποίο μποροφμε να διαφοροποιιςουμε τα επίπεδα αυτά, ανεξάρτθτα από
τον αρικμό τουσ (ασ υποκζςουμε πζντε) είναι να προςδιορίςουμε τρεισ
δομικζσ κατθγορίεσ (κατϊτερο, μεςαίο, ανϊτερο) και ςτθ ςυνζχεια να
ενςωματϊςουμε ςε αυτζσ ςυμπλθρωματικζσ διαβακμίςεισ. Οι διαφορζσ
ανάμεςα ςτισ διαβακμίςεισ κα πρζπει επίςθσ να είναι εφκολα κατανοθτζσ.
3. Τα κριτιρια και οι ενδείξεισ που κακορίηουν το κάκε επίπεδο αξιολόγθςθσ
επίδοςθσ κα πρζπει να είναι ιςάρικμα, αυτοφςια και λεπτομερι και να
αποφεφγονται οι μθ αναγκαίεσ ςυγκρίςεισ. Στόχοσ αυτοφ του είδουσ τθσ
αξιολόγθςθσ είναι να προςφζρει αξιόπιςτα και αντικειμενικά ςτοιχεία για τθν
απόδοςθ του μακθτι, ενϊ παράλλθλα να δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ
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να διαπιςτϊςουν το επίπεδο προόδου ςτο οποίο βρίςκονται, τουσ λόγουσ για
τουσ οποίουσ βρίςκονται ςτο ςυγκεκριμζνο επίπεδο και τι απαιτείται για να
προχωριςουν ςτο αμζςωσ ανϊτερο επίπεδο (με τθν προχπόκεςθ ότι
υπάρχουν ανϊτερα επίπεδα).
4. Μποροφμε να παροτρφνουμε τουσ μακθτζσ να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθ
διαδικαςία καταςκευισ μιασ ρουμπρίκασ προτείνοντασ επίπεδα προόδου και
ςυμπλθρωματικά αξιολογθτικά κριτιρια βαςιηόμενα ςτθν ατομικι τουσ
πρόοδο και ςε ενδεχόμενεσ δυςκολίεσ που πικανόν να αντιμετωπίςουν.
Επίςθσ, μποροφν να εμπλουτίςουν υφιςτάμενεσ ρουμπρίκεσ ι να
μεταλλάξουν ομαδικζσ ρουμπρίκεσ ςε ατομικζσ αναγνωρίηοντασ τισ ατομικζσ
τουσ διαφορζσ και βελτιϊνοντασ τθ διαδικαςία αυτοαξιολόγθςθσ.

4.7 Διαδικαςία Διαμόρφωςθσ των Κριτθρίων τθσ ουμπρίκασ
Θ διαδικαςία διαμόρφωςθσ των κριτθρίων αποτελείται από τα επτά παρακάτω
βιματα (Mertler, 2001; Airasian, 2000 & 2001; Montgomery, 2001; Nitko, 2001;
Tombari και Borich, 1999):
Βιμα 1.

Επανεξζταςθ των ςκοπϊν μάκθςθσ, ϊςτε να ςυνάδουν με τθν

εργαςία. Με τον τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικόσ ςυςχετίηει τον οδθγό
βακμολόγθςθσ με τουσ ςτόχουσ και τισ οδθγίεσ.
Βιμα 2.

Ρροςδιοριςμόσ ςυγκεκριμζνων παρατθριςιμων ιδιοτιτων (κακϊσ

και εκείνων που δε κζλει ο εκπαιδευτικόσ να παρατθριςει) από τουσ
μακθτζσ, που αναδεικνφονται ςτισ εργαςίεσ τουσ, ςτισ μεκόδουσ ι ςτθν
επίδοςι τουσ. Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνφονται τα χαρακτθριςτικά, οι
δεξιότθτεσ ι οι ςτάςεισ που επιδιϊκει ο εκπαιδευτικόσ, κακϊσ επίςθσ και τα
κοινά λάκθ που δε κζλει να δει.
Βιμα 3.

Καταιγιςμόσ ιδεϊν για τα χαρακτθριςτικά που περιγράφουν κάκε

ιδιότθτα. Ρροςδιοριςμόσ τρόπων για τθν περιγραφι τθσ επίδοςθσ πάνω από
τθ μζςθ απόδοςθ και κάτω από τθ μζςθ απόδοςθ για κάκε αιςκθτι ιδιότθτα
που προςδιορίηεται ςτο βιμα 2.
Βιμα 4.


Για τθν ολιςτικι κλίμακα γράφονται λεπτομερείσ αφθγθματικζσ
περιγραφζσ για τθν άριςτθ και τθ φτωχι εργαςία που ενςωματϊνουν
κάκε ιδιότθτα ςτθν περιγραφι. Ρεριγράφονται τα υψθλότερα και τα
χαμθλότερα επίπεδα απόδοςθσ που ςυνδυάηει τουσ περιγραφθτζσ
για όλεσ τισ ιδιότθτεσ.
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Στθν αναλυτικι κλίμακα, γράφονται λεπτομερείσ αφθγθματικζσ
περιγραφζσ για τθν άριςτθ και τθ φτωχι εργαςία για κάκε
μεμονωμζνθ ιδιότθτα. Ρεριγράφονται τα υψθλότερα και τα
χαμθλότερα επίπεδα απόδοςθσ χρθςιμοποιϊντασ περιγραφθτζσ για
κάκε ιδιότθτα ξεχωριςτά.

Βιμα 5.


Για τθν ολιςτικι κλίμακα ςυμπλθρϊνεται θ κλίμακα με τθν
περιγραφι άλλων επιπζδων ςτθ ςυνζχεια που κυμαίνεται από τθν
άριςτθ

ςτθ

φτωχι

εργαςία

για

τισ

ςυλλογικζσ

ιδιότθτεσ.

Ρεριγράφονται όλα τα ενδιάμεςα επίπεδα απόδοςθσ.


Για τθν αναλυτικι κλίμακα ολοκλθρϊνεται θ κλίμακα με τθν
περιγραφι άλλων επιπζδων που κυμαίνονται από τθν άριςτθ ςτθ
φτωχι εργαςία για κάκε ιδιότθτα. Ρεριγράφονται όλα τα ενδιάμεςα
επίπεδα απόδοςθσ για κάκε ιδιότθτα ξεχωριςτά.

Βιμα 6.

Συλλογι δειγμάτων από εργαςίεσ των μακθτϊν που αποτελοφν

παραδείγματα για κάκε επίπεδο. Αυτό βοθκά τθ βακμολόγθςθ ςτο μζλλον,
χρθςιμοποιϊντασ τα ωσ ςυγκριτικά μζτρα επίδοςθσ.
Βιμα 7.

Ανακεϊρθςθ τθσ κλίμακασ, εφόςον κρικεί αναγκαίο. Ρροετοιμαςία

για να απεικονίςει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ κλίμακασ και ανακεϊρθςθ
πριν από τθν επόμενθ εφαρμογι.

4.8 Μεκοδολογία Ανάπτυξθσ ουμπρίκων Αξιολόγθςθσ
Θ Μεκοδολογία ανάπτυξθσ ρουμπρίκων αξιολόγθςθσ ζχει ωσ εξισ:
1. Κακοριςμόσ του ςτόχου τθσ ρουμπρίκασ (ςφμφωνα με τουσ μακθςιακοφσ
ςτόχουσ).
2. Κακοριςμόσ του κατάλλθλου τφπου ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ (ολιςτικι,
αναλυτικι, γενικοφ ςκοποφ, ειδικοφ ςκοποφ).
3. Ρλθροφόρθςθ ςχετικά με παρόμοιεσ ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ από Αποκικεσ
ουμπρίκων ι από εκπαιδευτικοφσ που ζχουν αςχολθκεί ςε αντίςτοιχεσ
περιπτϊςεισ.
4. Ρροςδιοριςμόσ και καταγραφι των κριτθρίων αξιολόγθςθσ επίδοςθσ με βάςθ
τουσ

διδακτικοφσ

ςτόχουσ.

Απαιτείται

κατάλλθλθ

επιλογι

αντιπροςωπευτικϊν κριτθρίων προκειμζνου να επιτευχκεί μια ςαφισ
παρουςίαςθ των προςδοκϊμενων αποτελεςμάτων και μια κατατοπιςτικι
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ανατροφοδότθςθ.

Αν

κρικεί

ςκόπιμο,

μπορεί

να

πραγματοποιθκεί

ομαδοποίθςθ των κριτθρίων ςε κάποιεσ κατθγορίεσ.
5. Ιεράρχθςθ των κριτθρίων από τα περιςςότερο ςτα λιγότερο ςθμαντικά,
αναιρϊντασ τα τελευταία ςε περίπτωςθ πολυάρικμων κριτθρίων.
6. Κακοριςμόσ αρικμοφ επιπζδων επίδοςθσ (ςυνικωσ, 3 ι 5 επίπεδα) και των
αντίςτοιχων βακμολογιϊν.
7. Διαμόρφωςθ ρουμπρίκασ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του πίνακα 4.2.
8. Ανάπτυξθ αναλυτικϊν και κατανοθτϊν περιγραφϊν των επιπζδων επίδοςθσ
με βάςθ τα αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ. Ευδιάκριτθ παρουςίαςθ των
διαφοροποιιςεων μεταξφ των επιπζδων επίδοςθσ ανά κριτιριο. Θ
ρουμπρίκα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τον ίδιο το μακθτι κατά τθ
διαδικαςία τθσ αυτοαξιολόγθςθσ ι/και από τον εκπαιδευτικό ι τουσ
ςυμμακθτζσ του κατά τθ διαδικαςία τθσ ετερο-αξιολόγθςθσ.
9. Σφγκριςθ με ιδθ υπάρχουςεσ ρουμπρίκεσ αξιολόγθςθσ.
10. Τροποποίθςθ (αν κρικεί αναγκαίο) και οριςτικοποίθςθ τελικισ ρουμπρίκασ
αξιολόγθςθσ.
11. Ανακεϊρθςθ τθσ ρουμπρίκασ αξιολόγθςθσ μετά από ανατροφοδότθςθ κατά
τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ τθσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.

4.9 Ρλεονεκτιματα ουμπρίκων Αξιολόγθςθσ
Δεν χωράει αμφιβολία πωσ οι Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων – ουμπρίκεσ
παράςχουν πλικοσ πλεονεκτθμάτων τόςο για τουσ εκπαιδευτικοφσ όςο και για τουσ
μακθτζσ. Το ςθμαντικότερο πλεονζκτθμα τουσ είναι ότι απλοποιοφν τθ διαδικαςία
αξιολόγθςθσ, ενϊ παράλλθλα κακιςτοφν ςαφείσ ςτουσ μακθτζσ τισ προςδοκίεσ των
εκπαιδευτικϊν τουσ και τουσ ςτόχουσ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ.
Τα βαςικότερα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ των Κλιμάκων Διαβακμιςμζνων
Κριτθρίων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι τα παρακάτω (Heide Goodrich, 1997;
Ross, 1998c; Κουλουμπαρίτςθ και Ματςαγγοφρασ, 2004; Mitchell, 2006):


Ραρζχουν μια αξιόπιςτθ, ζγκυρθ, αντικειμενικι και δίκαιθ αξιολόγθςθ για
τουσ μακθτζσ.



Είναι κατάλλθλεσ για εφαρμογι αυτοαξιολόγθςθσ και ζτερο-αξιολόγθςθσ
ενκαρρφνοντασ

τουσ

μακθτζσ

να

ςυμμετζχουν

ςτθ

διαδικαςία

βακμολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ τουσ. Κακϊσ οι μακθτζσ εξαςκοφνται ςτο
ςχεδιαςμό και τθ χριςθ των κλιμάκων διαβακμιςμζνων κριτθρίων,
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βελτιϊνουν τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ τουσ και το αποτζλεςμα τθσ
μάκθςθσ.


Ραρουςιάηουν με μια ςαφι και προςιτι μορφι ςτουσ μακθτζσ τουσ
ςτόχουσ και τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα.



Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ τθσ μάκθςθσ τουσ ι επίδοςθσ τουσ
μιασ και γνωρίηουν εκ των προτζρων τα κριτιρια ςτα οποία κα
αξιολογθκοφν.



Ραρζχουν ςτουσ μακθτζσ μια κατατοπιςτικι ανατροφοδότθςθ ςχετικά με
τισ γνϊςεισ τουσ, τισ δεξιότθτεσ τουσ αλλά και τισ αδυναμίεσ τουσ. Οι
περιγραφζσ των προςδοκϊμενων επιδόςεων βοθκοφν τουσ μακθτζσ να
κατανοιςουν τουσ λόγουσ που τουσ αποδόκθκε μια ςυγκεκριμζνθ
βακμολογία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κα βελτιϊςουν τθν επίδοςθ
τουσ.



Ραρζχουν χριςιμθ ανατροφοδότθςθ ςτον εκπαιδευτικό ςχετικά με τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που ακολοφκθςε.



Είναι εφχρθςτεσ και κατανοθτζσ.



Μειϊνουν το χρόνο που διακζτει ο εκπαιδευτικόσ προκειμζνου να
αξιολογιςει τισ εργαςίεσ των μακθτϊν του.



Βοθκοφν τουσ μακθτζσ να ςυνειδθτοποιιςουν τα κριτιρια που
χρθςιμοποιοφν για τθσ αξιολόγθςθ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ.



Βοθκοφν τουσ μακθτζσ να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτοχαςμοφ, όπωσ θ
επιχειρθματολογία και θ υποκετικι ςκζψθ, όταν θ διαμόρφωςθ τθσ γίνεται
από κοινοφ.

Γενικότερα, οι Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων ενιςχφουν τθ διαδικαςία
μάκθςθσ και παρζχουν ςτουσ μακθτζσ τθν απαραίτθτθ ανατροφοδότθςθ
προκειμζνου να βελτιωκοφν και να αναπτυχκοφν.

4.10 Μειονεκτιματα ουμπρίκων Αξιολόγθςθσ
Θ ανάπτυξθ ουμπρίκων Αξιολόγθςθσ αποτελεί μια αρκετά χρονοβόρα και
απαιτθτικι διαδικαςία. Σφμφωνα με τον Κοντογιάννθ Κ. (2003) θ ανάπτυξθ των
φφλλων περιγραφικισ αξιολόγθςθσ (ρουμπρίκων) είναι ιδιαίτερα απαιτθτικι
εργαςία. Τόςο θ διατφπωςθ των κριτθρίων όςο και θ περιγραφι των κλιμάκων τθσ
επίδοςθσ δεν μποροφν εφκολα να είναι ακριβείσ και ςαφείσ. Ρρακτικά, τα φφλλα
αποκτοφν τθν τελικι τουσ μορφι μετά από τθ χριςθ τουσ για μια ι δφο ςχολικζσ
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χρονιζσ διαδοχικά και αφοφ οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κα εμπλακοφν ςτθ
δθμιουργία τουσ, επενδφςουν επαρκι χρόνο ςε ςυηθτιςεισ και μελζτεσ.

4.11 Σφνοψθ
Στο παρόν κεφάλαιο προτείνεται χριςθ τθσ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων
(ρουμπρίκασ, rubric) για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν. Αρχικά,
αποδίδεται θ εννοιολογικι αποςαφινιςθ του όρου Κλίμακα Διαβακμιςμζνων
Κριτθρίων και ςτθν ςυνζχεια αναφζρονται οι ςτόχοι χριςθσ τθσ. Ακολοφκωσ,
αναφζρονται τα δομικά ςτοιχεία από τα οποία αποτελοφνται οι Κλίμακεσ
Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων και οι τφποι ςτουσ οποίουσ κατατάςςονται. Στθ
ςυνζχεια, παρουςιάηονται οι βαςικζσ αρχζσ τουσ και θ διαδικαςία διαμόρφωςθσ
των κριτθρίων τουσ, ενϊ προτείνεται και μια μεκοδολογία ανάπτυξθσ τουσ. Τζλοσ,
παρουςιάηονται τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα χριςθσ τθσ Κλίμακασ
Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν.
Συμπεραςματικά, θ Κλίμακα Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων είναι μια διαδικαςία που
ανικει ςτον τφπο τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ και εξαςφαλίηει ςτουσ μακθτζσ
μια ζγκυρθ, αξιόπιςτθ και αντικειμενικι εκτίμθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων
τουσ, παρζχοντασ τθν απαιτοφμενθ ανατροφοδότθςθ. Τζλοσ, θ χριςθ μιασ
αποτελεςματικισ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων από εκπαιδευτικοφσ και
μακθτζσ μπορεί να βελτιϊςει τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και να επιφζρει
υψθλοτζρα μακθςιακά αποτελζςματα.
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5 Σφγχρονεσ κεωρίεσ για τθ μάκθςθ
5.1 Ειςαγωγι
Στο παρόν κεφάλαιο, αρχικά, κα αποδοκεί θ εννοιολογικι αποςαφινιςθ του όρου
τθσ μάκθςθσ. Ακολοφκωσ, κα αναφερκοφν οι βαςικότερεσ κεωρίεσ μάκθςθσ,
δθλαδι οι ςυμπεριφοριςτικζσ, οι γνωςτικζσ και οι κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ
μάκθςθσ. Τζλοσ, κα πραγματοποιθκεί μια ςφγκριςθ των τριϊν βαςικϊν κεωριϊν
μάκθςθσ.

5.2 Μάκθςθ
Σφμφωνα με το Επιμορφωτικό Υλικό για τθν Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν ςτα
Κζντρα Στιριξθσ Επιμόρφωςθσ, ζνασ τυπικόσ οριςμόσ τθσ μάκθςθσ κεωρεί τθ
μάκθςθ ωσ μια διαδικαςία θ οποία οδθγεί ςε μια διαρκι μεταβολι τθσ
ςυμπεριφοράσ ενόσ ατόμου και θ οποία προκφπτει ωσ αποτζλεςμα εμπειρίασ ι
άςκθςθσ. Θ μάκθςθ ζτςι, ωσ αίτιο τθσ μεταβολισ τθσ ςυμπεριφοράσ ενόσ ατόμου,
αντιδιαςτζλλεται από άλλα αίτια όπωσ θ βιολογικι ωρίμανςθ, θ κόπωςθ κλπ. Θ
μάκθςθ μπορεί λοιπόν να είναι αποτζλεςμα μιασ οργανωμζνθσ διαδικαςίασ
(διδαςκαλίασ, εκπαίδευςθσ), αλλά να προζρχεται επίςθσ και αποκλειςτικά από τθ
εν γζνει εμπειρία του ατόμου.
Ο οριςμόσ αυτόσ τθσ μάκθςθσ υπονοεί ότι θ μεταβολι τθσ ςυμπεριφοράσ όχι μόνο
είναι διαρκισ, αλλά ζχει και ζνα ςχετικά μόνιμο χαρακτιρα. Ο οριςμόσ αυτόσ
επίςθσ υπονοεί ζμμεςα ότι τα αποτελζςματα τθσ μάκθςθσ είναι παρατθριςιμα.
Ωςτόςο, ςφμφωνα πάντα με το ίδιο επιμορφωτικό υλικό, υπάρχουν και άλλοι
οριςμοί τθσ μάκθςθσ, ευρφτεροι, που κεωροφν τθ μάκθςθ ωσ τθ μεταβολι τθσ
κατανόθςθσ, των ςτάςεων, των γνϊςεων, των πλθροφοριϊν, των δεξιοτιτων και
των ικανοτιτων του ατόμου. Κατ’ αυτό τον τρόπο εντάςςονται ςτισ διαδικαςίεσ τθσ
μάκθςθσ και μεταβολζσ, οι οποίεσ αναφζρονται ςτισ γνϊςεισ, ςτισ δεξιότθτεσ, ςτισ
ςυνικειεσ του ατόμου και γίνεται, κατά τον τρόπο αυτό, μια αναφορά και ςε
εςωτερικζσ διεργαςίεσ του ατόμου, μθ – παρατθριςιμεσ. Οι οριςμοί αυτοί
αντιςτοιχοφν ςε ομόλογεσ κεωρίεσ για τθ μάκθςθ.
Δεν υφίςταται λοιπόν ζνασ οριςμόσ τθσ μάκθςθσ ο οποίοσ να είναι γενικά
αποδεκτόσ, αλλά ςτο επίκεντρο των ςφγχρονων κεωριςεων για τθ μάκθςθ,
βρίςκεται θ απόκτθςθ γνϊςεων και θ μεταβολι των γνωςτικϊν δομϊν και όχι μόνο
θ παρατιρθςιμθ ςυμπεριφορά. Ζνασ οριςμόσ πιο ςυμβατικόσ με τισ ςφγχρονεσ
αντιλιψεισ είναι ο εξισ:
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Μάκθςθ είναι θ απόκτθςθ και θ μεταβολι γνϊςεων, δεξιοτιτων, ςτρατθγικϊν,
πεποικιςεων, ςτάςεων και διάφορων μορφϊν ςυμπεριφοράσ, δθλαδι θ
διαδικαςία κατά τθν οποία αλλάξει το γνωςτικό δυναμικό του ατόμου, ωσ
αποτζλεςμα των ποικίλων εμπειριϊν τισ οποίεσ το άτομο επεξεργάηεται.
Τα ρεφματα και οι κεωρίεσ για τθ μάκθςθ είναι πολυπλθκι. Μεταξφ αυτϊν, οι
ςχολζσ που κεωροφν τθ μάκθςθ ωσ μια διαδικαςία πρόςκτθςθσ τθσ γνϊςεισ
(κεωρίεσ που ςυνδζονται με το ςυμπεριφοριςμό), εκείνεσ που κεωροφν τθ μάκθςθ
ωσ διαδικαςία δθμιουργίασ τθσ γνϊςθσ (και ςυνδζονται με τον κονςτρουκτιβιςμό)
και τζλοσ εκείνεσ που κεωροφν τθ μάκθςθ ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ ςε
κοινωνικζσ ομάδεσ (και ςυνδζονται με τισ κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ) είναι από
τισ πλζον διαδεδομζνεσ.

5.3 Συμπεριφοριςτικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ
Κφριοι εκπρόςωποι των ςυμπεριφοριςτικϊν κεωριϊν μάκθςθσ είναι οι Watson,
Thorndike, Skinner και ο πλζον γνωςτόσ για τα πειράματα του Pavlov. Βάςει του
επιμορφωτικοφ υλικοφ για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα κζντρα
ςτιριξθσ επιμόρφωςθσ, οι κεωρίεσ του ςυμπεριφοριςμοφ (μπθχεχβιοριςμοφ)
λαμβάνουν υπόψθ

μόνο

τισ μεταβολζσ, τισ μετατροπζσ τθσ εξωτερικά

παρατθροφμενθσ ςυμπεριφοράσ. Κακϊσ οι εςωτερικζσ νοθτικζσ διεργαςίεσ του
μανκάνοντοσ υποκειμζνου δεν προςφζρονται ςτθν παρατιρθςθ, δε μποροφν να
μελετθκοφν άμεςα – πάντοτε κατά τουσ μπθχεχβιοριςτζσ. Για το λόγο αυτό, οι
ςυμπεριφοριςτζσ μελετοφν ςυςτθματικά μόνο τισ εξωτερικζσ αντιδράςεισ των
ατόμων και απορρίπτουν τισ υποκζςεισ ι τισ ερμθνείεσ που ςτθρίηονται ςτισ
εςωτερικζσ νοθτικζσ διεργαςίεσ των ανκρϊπων.
Κατά κάποιο τρόπο το μανκάνον υποκείμενο για το ςυμπεριφοριςμό, είναι ζνα
«μάυρο κουτί» του οποίου αγνοοφμε το περιεχόμενο. Αυτό που ενδιαφζρει είναι
μόνο το εξωτερικό ερζκιςμα από το περιβάλλον προσ το άτομο και θ ανταπόκριςθ
του ατόμου ςτο δοςμζνο ερζκιςμα. Θ μάκθςθ ςθμαίνει τθ ςφνδεςθ ερεκιςμάτων –
ανταπόκριςθσ. Οι επαναλιψεισ ενιςχφουν τισ ςυνδζςεισ και άρα τθ μάκθςθ. Επίςθσ,
οι κετικζσ ενιςχφςεισ (όπωσ οι ανταμοιβζσ) ενιςχφουν μια ςυγκεκριμζνθ μάκθςθ,
ενϊ θ αρνθτικζσ τθν αποδυναμϊνουν. Κάκε είδοσ μάκθςθσ, κατά τουσ
ςυμπεριφοριςτζσ, όςο πολφπλοκο κι αν είναι μπορεί πάντοτε να αναλυκεί ςε
ςτοιχειωδζςτερα τμιματα, τα οποία με τθ ςειρά τουσ μποροφν να αναλυκοφν ςε
ακόμθ

πιο

απλά.

Μζχρισ

ότου

θ

προσ

μετάδοςθ

γνϊςθ

μπορεί

να

αποςυρναμολογθκεί ςε τμιματα απλά, μικρά, τα οποία το άτομο μπορεί εφκολα να
μάκει. Θ γνϊςθ λοιπόν είναι μια οντότθτα θ οποία μπορεί να μεταδοκεί.
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Το μάκθμα που βαςίηεται ςτο ςυμπεριφοριςμό, προχποκζτει βζβαια τθν ενεργό
ςυμμετοχι του μακθτι. Θ προσ διδαςκαλία φλθ αναλφεται ςε επιμζρουσ τμιματα,
τα οποία διδάςκονται με βακμιαία πρόοδο από τα πλζον απλά τμιματα τθσ φλθσ
προσ τα πλζον ςφνκετα και δυςνόθτα. Στα μακιματα αυτά, ςτισ απαντιςεισ των
μακθτϊν πρζπει να υπάρχει ταχεία ανατροφοδότθςθ – κετικι ι αρνθτικι, ανάλογα
με τθν απάντθςθ. Πςεσ ερωτιςεισ δεν απαντϊνται ςωςτά από τουσ μακθτζσ,
τίκενται εκ νζου (ενδεχομζνωσ με άλλθ ςειρά και διαφορετικι διατφπωςθ) και
ξανά, ζωσ ότου ο μακθτισ απαντιςει ςωςτά.
Βαςιςμζνα πάνω ςτισ κεωρίεσ αυτζσ ζχουν αναπτυχκεί αρκετά μοντζλα
διδαςκαλίασ από τθν Ρρογραμματιςμζνθ Διδαςκαλία (Skinner), ωσ το Διδακτικό
Σχεδιαςμό (Instructional Design, Gagne). Βαςικζσ αρχζσ τθσ Ρρογραμματιςμζνθσ
Διδαςκαλίασ είναι οι:


Ενεργόσ ςυμμετοχι του μακθτι.



Δόμθςθ τθσ διδακτζασ φλθσ ςε ςφντομεσ διδακτικζσ ενότθτεσ.



Ραρουςίαςθ τθσ φλθσ ςφμφωνα με τουσ ρυκμοφσ του μακθτι.



Ενίςχυςθ των προςπακειϊν του μακθτι και άμεςθ επαλικευςθ τθσ
απάντθςισ του.



Επιβράβευςθ τθσ ςωςτισ απάντθςθσ.

Ο Διδακτικόσ Σχεδιαςμόσ που κεωρικθκε επί μακρόν ωσ μια αξιόπιςτθ διαδικαςία
για τθν προετοιμαςία προγραμμάτων και μακθμάτων κατάρτιςθσ, περιλαμβάνει
πζντε ςτάδια:


Ανάλυςθ του ςτοχευμζνου κοινοφ και των αναγκϊν του (Analyze).



Σχεδίαςθ των μακθμάτων (Design).



Ανάπτυξθ του διδακτικοφ υλικοφ (Develop).



Εφαρμογι (Implement).



Αξιολόγθςθ και επιςτροφι ςτο πρϊτο ςτάδιο (Evaluate).

Επιπρόςκετα, ο Skinner υποςτιριξε πωσ θ μάκθςθ προχωρά γραμμικά χωρίσ
διακλαδϊςεισ (μθχανζσ Skinner). H αλλθλουχία τθσ φλθσ είναι με τζτοιο τρόπο
ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να μποροφν να τθν ακολουκιςουν όλοι οι μακθτζσ. Κάκε
διδακτικό βιμα αποτελείται από τζςςερα ςτοιχεία: α) μία πλθροφορία,
β) μία ερϊτθςθ, γ) ζνα κενό για να δοκεί θ απάντθςθ από το μακθτι και
δ) τθ ςωςτι απάντθςθ. Αντίκετα, ο Crowder υποςτιριξε ότι θ απάντθςθ του μακθτι
κακορίηει το τι κα ακολουκιςει. Θ παρουςία μιασ ξεκάκαρθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθν
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παρεχόμενθ από το μακθτι απάντθςθ και ςτο μακθςιακό υλικό ειςάγει τθ
δυνατότθτα εξατομικευμζνων ρυκμίςεων κατά τθ μάκθςθ.
Θ βαςικι διαφορά τθσ γραμμικισ οργάνωςθσ από τθν διακλαδιςμζνθ οργάνωςθ
βρίςκεται ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ του λάκουσ του μακθτι. Ο Skinner πιςτεφει
ότι τα βιματα πρζπει να είναι τόςο μικρά ϊςτε να αποφεφγεται το λάκοσ του
μακθτι. Πταν ο μακθτισ απαντιςει λάκοσ του προςφζρεται θ ςωςτι απάντθςθ.
Αντίκετα ο Crowder πιςτεφει ότι το λάκοσ αποτελεί ουςιαςτικό ςτοιχείο ςτθ
διαδικαςία μάκθςθσ. Πταν ο μακθτισ κάνει λάκοσ του δίνονται ςυμπλθρωματικζσ
εξθγιςεισ για να το ξεπεράςει.

5.4 Γνωςτικζσ Θεωρίεσ Μάκθςθσ
Ππωσ διατυπϊνεται ςτο Επιμορφωτικό Υλικό για τθν Επιμόρφωςθ των
Εκπαιδευτικϊν ςτα Κζντρα Στιριξθσ Επιμόρφωςθσ, οι γνωςτικζσ κεωρίεσ και
ιδιαίτερα ο κονςτρουκτιβιςμόσ αποδίδουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτισ εςωτερικζσ,
νοθτικζσ διεργαςίεσ του ατόμου. Θ μάκθςθ ςτισ κεωρίεσ αυτζσ δε μεταδίδεται,
αλλά είναι μια διαδικαςία προςωπικισ καταςκευισ τθσ γνϊςθσ, θ οποία εδράηεται
πάνω ςε προγενζςτερεσ γνϊςεισ. Δθλαδι, θ μάκθςθ απαιτεί τθν αναδιάταξθ και
αναδόμθςθ των νοθτικϊν δομϊν του ατόμου, ζτςι ϊςτε αυτζσ να προςαρμοςτοφν
με τθ νζα γνϊςθ, αλλά και να προςαρμόςουν τθ νζα γνϊςθ ςτισ υφιςτάμενεσ
νοθτικζσ δομζσ.
Ο εποικοδομιςμόσ του Piaget ςφμφωνα με το ίδιο επιμορφωτικό υλικό, κεωρεί ότι θ
ανάπτυξθ τθσ λογικισ και επιςτθμονικισ ςκζψθσ του παιδιοφ είναι μια εξελικτικι
διαδικαςία με διάφορα ςτάδια. Τα ςτάδια αυτά προςδιορίηονται χρονολογικά:


Μζχρι 2 ετϊν το αιςκθςιοκινθτικό ςτάδιο.



Από 2 ζωσ 7 ετϊν το ςτάδιο τθσ προλογικισ ςκζψθσ.



Από 7 ζωσ 12 ετϊν το ςτάδιο των ςυγκεκριμζνων πράξεων και



Από 12 ετϊν το ςτάδιο των λογικϊν τυπικϊν πράξεων.

Βαςικζσ ζννοιεσ ςτθ κεωρία του Piaget αποτελοφν θ αφομοίωςθ, θ ςυμμόρφωςθ, θ
προςαρμογι και το ςχιμα. Θ αφομοίωςθ είναι θ ενζργεια του οργανιςμοφ να
ενςωματϊςει μια νζα κατάςταςθ ςε αυτά που ιδθ γνωρίηει. Θ ςυμμόρφωςθ είναι θ
ενζργεια του οργανιςμοφ για τθν επίτευξθ ενόσ ςκοποφ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ
του περιβάλλοντοσ. Θ προςαρμογι είναι βιολογικι αρχι και είναι θ ςυνιςταμζνθ
τθσ αφομοίωςθσ – ςυμμόρφωςθσ. Το ςχιμα αποτελεί τθν μονάδα μάκθςθσ: θ
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προςαρμογι με τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ αφομοίωςθσ και τθσ ςυμμόρφωςθσ φςτερα
από μια ςειρά δραςτθριοτιτων.
Θ κεωρία του Piaget είναι ουςιαςτικά ςτον αντίποδα του ςυμπεριφοριςμοφ, κακϊσ
ξεκινά με τθν υπόκεςθ ότι ο κάκε μακθτισ καταςκευάηει τθ γνϊςθ με το δικό του
τρόπο, ενεργθτικά και δεν αποτελεί απλά ζναν πακθτικό υποδοχζα πλθροφοριϊν
και γνϊςεων. Άρα ο μακθτισ πρζπει να μακαίνει ςε ζνα περιβάλλον πλοφςιο ςε
ποικίλα εξωτερικά ερεκίςματα, το οποίο να δίνει τθ δυνατότθτα ςτο μακθτι να
αλλθλεπιδρά μαηί του.
Ο Bruner πρότεινε ωσ βαςικι κεωρία για τθ μάκθςθ, τθν Ανακαλυπτικι Μάκθςθ. Οι
μακθτζσ ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ (κανόνεσ, αρχζσ, ανάπτυξθ δεξιοτιτων) μζςα από
ανακαλυπτικζσ διαδικαςίεσ όπωσ είναι το πείραμα, θ δοκιμι, θ επαλικευςθ ι θ
διάψευςθ. Θ ςταδιακι ανακάλυψθ των εςωτερικϊν δομϊν, αρχϊν και νόμων που
διζπουν ζνα φαινόμενο ςυντελοφν ςτθ βακφτερθ κατανόθςθ του από το μακθτι.
Σφμφωνα με τον Bruner, κατά τθν ανακαλυπτικι διαδικαςία, ο εκπαιδευτικόσ ζχει
το ρόλο του εμψυχωτι, του διευκολυντι και του κακοδθγθτι. Ο μακθτισ ζρχεται
αντιμζτωποσ με προβλιματα τα οποία καλείται να επιλφςει και ο εκπαιδευτικόσ τον
υποςτθρίηει ςτθν προςπάκεια του αυτι, τθν οποία όμωσ ο μακθτισ πραγματοποιεί
με το δικό του ρυκμό και με τισ δικζσ του αποφάςεισ και επιλογζσ. Ο Bruner με
νεότερεσ κεωρίεσ ζδωςε ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτον κοινωνιοπολιτιςμικό παράγοντα,
πλθςιάηοντασ ζτςι τθ ςχολι των κοινωνιοπολιτιςμικϊν κεωριϊν μάκθςθσ.

5.5 Κοινωνιοπολιτιςμικζσ Θεωρίεσ Μάκθςθσ
Τα τελευταία χρόνια, ςφμφωνα με το Επιμορφωτικό Υλικό για τθν Επιμόρφωςθ των
Εκπαιδευτικϊν ςτα Κζντρα Στιριξθσ Επιμόρφωςθσ, ςτισ κεωρίεσ μάκθςθσ επικρατεί
όλο και περιςςότερο θ γενικι ιδζα ότι ο κοινωνιοπολιτιςμικόσ παράγοντασ παίηει
ζνα ουςιϊδθ ρόλο ςτθ μάκθςθ. Θ μάκθςθ ςφμφωνα με τισ κεωρίεσ αυτζσ
ςυντελείται μζςα ςε ςυγκεκριμζνα πολιτιςμικά πλαίςια (γλϊςςα, ςτερεότυπα,
αντιλιψεισ) και ουςιαςτικά δθμιουργείται από τθν αλλθλεπίδραςθ του ατόμου με
άλλα άτομα, ςε ςυγκεκριμζνεσ επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ και μζςω τθσ
υλοποίθςθσ κοινϊν δραςτθριοτιτων. Οι κεωρίεσ μάκθςθσ αυτισ τθσ κατθγορίασ
προςδίδουν ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτθν κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ, κακϊσ ςφμφωνα
με τισ απόψεισ τουσ, το μανκάνον υποκείμενο δεν καταςκευάηει τθν προςωπικι του
γνϊςθ μζςα ςε ζνα πολιτιςμικό και επικοινωνιακό «κενό», αλλά πάντοτε μζςα ςε
ευρφτερα πλαίςια όπου θ γνϊςθ δθμιουργείται και ςθματοδοτείται.
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Βαςικοί εκπρόςωποι των κοινωνιογνωςτικϊν κεωριϊν μάκθςθσ είναι ο Vygotsky, οι
Doise και Mugny, κακϊσ και νεότεροι ερευνθτζσ όπωσ ο Wenger, κεωρθτικόσ των
Κοινοτιτων Ρρακτικισ και Μάκθςθσ.
Κατά κάποιο τρόπο, ο κοινωνικόσ εποικοδομιςμόσ δεν είναι αςφμβατοσ με τισ
γνωςτικζσ κεωρίεσ, όςο είναι ο ςυμπεριφοριςμόσ, αλλά λειτουργεί ςε οριςμζνο
επίπεδο ακόμθ και ςυμπλθρωματικά για τισ κεωρίεσ αυτζσ.
Οι κεωρίεσ του Vygotsky και άλλων ψυχολόγων τθσ Σοβιετικισ ςχολισ Ψυχολογίασ
αποδίδουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία ςτθ γλϊςςα, ωσ παράγοντα για τθ μάκθςθ και
ςτθρίηονται ςτθν υπόκεςθ τθσ Ηϊνθσ Εγγφτθτασ (ι Επικείμενθσ) Ανάπτυξθσ. Θ ηϊνθ
αυτι αποτελεί τθν ανεξερεφνθτθ περιοχι του εςωτερικοφ δυναμικοφ του μακθτι ο
οποίοσ βρίςκεται ςε μία εν δυνάμει λανκάνουςα κατάςταςθ εξζλιξθσ. Αποτελεί,
δθλαδι, ζνα ςφνολο γνϊςεων τισ οποίεσ ο μακθτισ μπορεί να δθμιουργιςει με τθ
βοικεια του περιβάλλοντοσ – αλλά όχι μόνοσ. Ζτςι, ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ και
γενικότερα του ςχολείου και του περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο ηει και μακαίνει ο
μακθτισ, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ.
Οι κεωρίεσ τθσ Δραςτθριότθτασ (activity theory) και οι κεωρίεσ τθσ Εγκακιδρυμζνθσ
Μάκθςθσ και τθσ Κατανεμθμζνθσ Νόθςθσ (situated cognition, distributed cognition)
είναι νεότερεσ κεωρίεσ που επίςθσ εντάςςονται ςτθ γενικότερθ ομάδα των
κοινωνιοπολιτιςμικϊν και κοινωνιογνωςτικϊν κεωριϊν.
Οι κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ υποςτθρίηουν τθν ςυνεργατικι μάκθςθ ςε όλεσ τισ
μορφζσ τθσ και επομζνωσ ζνα μάκθμα οργανωμζνο ζτςι ϊςτε να λαμβάνει υπόψθ
του τισ κεωρίεσ αυτζσ, πρζπει να είναι προςεκτικά ςχεδιαςμζνο, ζτςι ϊςτε να
ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν και γενικότερα τθν κοινωνικι
αλλθλεπίδραςθ.

5.6 Σφγκριςθ Θεωριϊν Μάκθςθσ
Από τισ τρεισ βαςικζσ ςχολζσ κεωριϊν μάκθςθσ όπωσ διατυπϊνεται ςτο
Επιμορφωτικό Υλικό για τθν Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν ςτα Κζντρα Στιριξθσ
Επιμόρφωςθσ, ο ςυμπεριφοριςμόσ που δίνει ςθμαςία τθν παρατθροφμενθ
ςυμπεριφορά βρίςκεται ςε υποχϊρθςθ παρόλο που αναμφίβολα ζνα πολφ
ςθμαντικό

ποςοςτό

των

εκπαιδευτικϊν

διαδικαςιϊν

ςτθρίχκθκαν

ςτισ

ςυμπεριφοριςτικζσ κεωρίεσ. Οριςμζνεσ κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων, όπωσ τθσ
εξάςκθςθσ, βαςίηονται ςτο ςυμπεριφοριςμό. Οι γνωςτικζσ και κοινωνιοπολιτιςμικζσ
κεωρίεσ από τθν άλλθ πλευρά, βρίςκονται ςτο επίκεντρο των ςφγχρονων ερευνϊν
και είναι γενικότερα αποδεκτζσ. Οι κεωρίεσ αυτζσ είναι ςυμβατζσ μεταξφ τουσ και
ςε ζνα βακμό λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά.
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Οι κεωρίεσ αυτζσ υποςτθρίηουν ότι ο μακθτισ μακαίνει αναπροςαρμόηοντασ τισ
νοθτικζσ του δομζσ ανάλογα με τθν αλλθλεπίδραςθ που ζχει με το περιβάλλον του.
Θ γνϊςθ δεν μεταβιβάηεται ςτο μακθτι, αλλά δθμιουργείται από το μακθτι ο
οποίοσ δρα και επικοινωνεί μζςα ςε ςυγκεκριμζνα κοινωνικά και πολιτιςμικά
πλαίςια. Το περιβάλλον του μακθτι περιλαμβάνει τόςο τθν υλικοτεχνικι υποδομι
όςο και τουσ ςυμμακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ του. Το περιβάλλον, με μια γενικι
ζννοια, περιλαμβάνει επίςθσ τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμζνα όλα αυτά τα
ςτοιχεία. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι να οργανϊνει διδακτικζσ καταςτάςεισ
και μακιματα, ςτα πλαίςια των οποίων ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να
εκφραςτεί, να διερευνιςει και να αλλθλεπιδράςει με το περιβάλλον του
προκειμζνου να οικοδομιςει τθ γνϊςθ του.

5.7 Σφνοψθ
Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά, αποδίδεται θ εννοιολογικι αποςαφινιςθ του όρου τθσ
μάκθςθσ. Ακολοφκωσ, αναφζρονται οι βαςικότερεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, δθλαδι οι
ςυμπεριφοριςτικζσ, οι γνωςτικζσ και οι κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ μάκθςθσ.
Τζλοσ, γίνεται μια ςφγκριςθ των τριϊν βαςικϊν κεωριϊν μάκθςθσ.
Συμπεραςματικά, οι γνωςτικζσ και κοινωνιοπολιτιςμικζσ κεωρίεσ βρίςκονται ςτο
επίκεντρο των ςφγχρονων ερευνϊν και είναι γενικότερα αποδεκτζσ. Οι κεωρίεσ
αυτζσ υποςτθρίηουν ότι ο μακθτισ μακαίνει αναπροςαρμόηοντασ τισ νοθτικζσ του
δομζσ ανάλογα με τθν αλλθλεπίδραςθ που ζχει με το περιβάλλον του. Θ γνϊςθ δεν
μεταβιβάηεται ςτο μακθτι, αλλά δθμιουργείται από το μακθτι ο οποίοσ δρα και
επικοινωνεί μζςα ςε ςυγκεκριμζνα κοινωνικά και πολιτιςμικά πλαίςια. Ο ρόλοσ του
εκπαιδευτικοφ είναι να οργανϊνει διδακτικζσ καταςτάςεισ και μακιματα, ςτα
πλαίςια των οποίων ο μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να εκφραςτεί, να διερευνιςει
και να αλλθλεπιδράςει με το περιβάλλον του προκειμζνου να οικοδομιςει τθ
γνϊςθ του.
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6 Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ – Στόχοι Διατριβισ
6.1 Ειςαγωγι
Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά γίνεται αναφορά ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ
προςεγγίςεισ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ ςτο μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ.
Ακολοφκωσ, παρουςιάηονται οι ςτόχοι διδαςκαλίασ του κεφαλαίου Επεξεργαςία
Δεδομζνων και Τπολογιςτικά Φφλλα τθσ Β’ τάξθσ του Γυμναςίου, το οποίο και
χρθςιμοποιικθκε για τθν παροφςα ζρευνα. Τζλοσ, παρουςιάηεται θ μεκοδολογικι
προςζγγιςθ και οι ςτόχοι τθσ παροφςασ εργαςίασ.

6.2 Σφγχρονεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ για τθ διδαςκαλία και τθ
μάκθςθ ςτο μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ
Σφμφωνα με Σο Πρόγραμμα πουδϊν για τον Πλθροφορικό Γραμματιςμό ςτο
Γυμνάςιο (2011), για μια μεγάλθ περίοδο, ιδιαίτερα μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ
του ’80, θ διδαςκαλία τθσ Ρλθροφορικισ ταυτιηόταν με τθ διδαςκαλία του
προγραμματιςμοφ Θ/Υ, τόςο ςτθν τριτοβάκμια όςο και ςτθ δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ. Το μοντζλο διδαςκαλίασ που ακολουκικθκε επθρεάςτθκε κακοριςτικά
από τισ τεχνοκεντρικζσ προςεγγίςεισ, που ιταν κυρίαρχεσ κατά τθν περίοδο αυτι,
και είχε ωσ κφριο ςτόχο τθν εκμάκθςθ ςυγκεκριμζνων γλωςςϊν προγραμματιςμοφ.
Θ προςζγγιςθ αυτι ακολουκικθκε και ςτθ χϊρα μασ, κατά τθν ειςαγωγι του
μακιματοσ τθσ Ρλθροφορικισ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, κακϊσ το πλαίςιο
διδαςκαλίασ που διαμορφϊκθκε ιταν προςανατολιςμζνο ςτα χαρακτθριςτικά των
χρθςιμοποιοφμενων τεχνολογικϊν περιβαλλόντων (π.χ. λογιςμικά, γλϊςςεσ
προγραμματιςμοφ κ.λπ.). Οι διδακτικζσ προςεγγίςεισ βαςίςτθκαν ςτο λεγόμενο
επικοινωνιακό μοντζλο, ςτο οποίο ο εκπαιδευτικόσ μεταδίδει τισ γνϊςεισ του ςτουσ
μακθτζσ, οι οποίοι καλοφνται ςτθ ςυνζχεια να τισ εφαρμόςουν ςτο εκάςτοτε
υπολογιςτικό περιβάλλον. Το μοντζλο αυτό εμπνζεται, ςε μεγάλο βακμό, από τθ
ςυμπεριφοριςτικι προςζγγιςθ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ.
Στον Ρίνακα 6.1 δίνονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά του τεχνοκεντρικοφςυμπεριφοριςτικοφ μοντζλου διδαςκαλίασ για τα αντικείμενα των ΤΡΕ και τθσ
Ρλθροφορικισ, κακϊσ και οι ρόλοι διδάςκοντα και μακθτι.
Ρίνακασ 6.1: Συμπεριφοριςτικό μοντζλο διδαςκαλίασ

Διδάςκων
Ρθγι πλθροφοριϊν και γνϊςεων

Μακθτισ
Ρακθτικόσ δζκτθσ πλθροφοριϊν, εννοιϊν και
εντολϊν προγραμμάτων-λογιςμικϊν
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Μεταφζρει γνϊςεισ, αναλφει και εξθγεί ζννοιεσ,
τεχνικοφσ όρουσ, εντολζσ και προγράμματα Δίνει
ζμφαςθ ςτθν εκμάκθςθ εντολϊν και ςτο
χειριςμό του περιβάλλοντοσ των λογιςμικϊν
Δίνει ζμφαςθ ςτθν προγραμματιςτικι
αυςτθρότθτα και όχι ςτο ςχεδιαςμό αλγορίκμων
Δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν εξάςκθςθ και ςτθν
επίλυςθ προβλθμάτων ςυμβατικοφ τφπου
Ελζγχει και κατευκφνει τθ μάκθςθ των μακθτϊν

Απομνθμονεφει ςυντακτικοφσ κανόνεσ και
εντολζσ Μακαίνει να χειρίηεται λογιςμικά
Συντάςςει προγράμματα αναπαράγοντασ
εντολζσ και διαδικαςίεσ
Εξαςκείται ςε τυποποιθμζνα προβλιματα και
προγράμματα
Εξαςκείται ςτθν εκμάκθςθ και ςτθ χριςθ
λογιςμικϊν
Θ μάκθςθ είναι μοναχικι διαδικαςία

Θ ερευνθτικι μελζτθ ανζδειξε, από πολφ νωρίσ, τα προβλιματα που είχε θ
εμπειρικι-τεχνοκεντρικι προςζγγιςθ και τθν ανάγκθ θ διδαςκαλία να εςτιάηεται
ςτα νοθτικά μοντζλα, ςτισ μορφζσ αλγορικμικισ και υπολογιςτικισ ςκζψθσ, ςε
πρακτικζσ μοντελοποίθςθσ λφςεων κ.λπ. Θ ιδζα τθσ ανακαλυπτικισ προςζγγιςθσ
ςτθ διδαςκαλία του προγραμματιςμοφ και των λογιςμικϊν γενικοφ ςκοποφ γίνεται
δθμοφιλισ. Εξερευνϊντασ τα τεχνολογικά περιβάλλοντα οι μακθτζσ γίνονται ενεργά
υποκείμενα τθσ μάκθςθσ και υποςτθρίηονται με ςτόχο τθν κατανόθςθ τθσ
δυναμικισ ςυμπεριφοράσ τουσ, κακϊσ και τθν ανίχνευςθ των ςφαλμάτων και των
παρανοιςεϊν τουσ που ςχετίηονται με αυτά. Σε τελικι ανάλυςθ, οι μακθτζσ
μακαίνουν μζςα από διαδικαςίεσ δοκιμισ, ελζγχου και άμεςθσ παρατιρθςθσ του
αποτελζςματοσ των ενεργειϊν τουσ ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι. Στον Ρίνακα 6.2
δίνονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά του ανακαλυπτικοφ μοντζλου και οι ρόλοι
διδάςκοντα και μακθτι κατά τθ μάκθςθ.
Ρίνακασ 6.2: Ανακαλυπτικό μοντζλο μάκθςθσ

Διδάςκων

Μακθτισ

Είναι εξοικειωμζνοσ με τθν επιςτθμονικι και τθν
πειραματικι μεκοδολογία

Είναι ενεργό υποκείμενο τθσ μάκθςθσ
αναπτφςςοντασ προγράμματα και ψθφιακά ζργα

Ρροωκεί τθν ανακάλυψθ των βαςικϊν
χαρακτθριςτικϊν των λογιςμικϊν από τουσ
ίδιουσ τουσ μακθτζσ

Ανακαλφπτει ζννοιεσ και ςυςχετίςεισ, εντολζσ
και λειτουργίεσ μζςα από διαδικαςίεσ δοκιμισ
και ελζγχου

Ραρζχει ζτοιμα προγράμματα για εξάςκθςθ,
πειραματιςμό, ανίχνευςθ λακϊν

Μακαίνει να ελζγχει και να διορκϊνει τα
προγράμματα και τα ψθφιακά ζργα που
αναπτφςςει

Ανακζτει τθν επίλυςθ ανοικτϊν προβλθμάτων

Μακαίνει να ςχεδιάηει λφςεισ, να διατυπϊνει
επιχειριματα, ιδζεσ και ςυμπεράςματα

Δθμιουργεί κλίμα εμπιςτοςφνθσ και ςιγουριάσ
ςτουσ μακθτζσ Είναι διευκολυντισ των
μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων ςτο εργαςτιριο
Θ/Υ

Εξοικειϊνεται με μεκοδολογίεσ μοντελοποίθςθσ
και ςτρατθγικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων

46

Το εποικοδομιςτικό μοντζλο ζχει ωσ βαςικι διδακτικι παραδοχι ότι οι γνϊςεισ δεν
μεταδίδονται αλλά οικοδομοφνται και αναδομοφνται από τον μακθτι, ο οποίοσ
είναι υπεφκυνοσ για τθ μάκθςι του. Σε αντίκεςθ με τισ ςυμπεριφοριςτικζσ
κεωριςεισ, οι εποικοδομιςτζσ υποςτθρίηουν ότι θ μακθςιακι διαδικαςία δεν
μπορεί να πραγματωκεί ουςιαςτικά εάν δεν λάβει υπόψθ τον τρόπο, με τον οποίο
οικοδομοφν τισ γνϊςεισ τουσ οι μακθτζσ.
Οι εποικοδομιςτικζσ μακθςιακζσ διαδικαςίεσ τοποκετοφν το μακθτι ςτο κζντρο τθσ
μάκθςθσ. Ο μακθτισ ςυμμετζχει ενεργά ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και οικοδομεί
τισ γνϊςεισ του μζςα από τθ διερεφνθςθ του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ, το οποίο
ςυμπεριλαμβάνει το περιεχόμενο μαηί με τισ διάφορεσ μορφζσ περιγραφισ και
παρουςίαςθσ

-

μετάδοςθσ

(αναπαραςτάςεισ, μοντελοποίθςθ, επικοινωνία,

ςυνεργαςία, διδαςκαλία κ.λπ.). Θ πρόςκτθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ γίνεται με μθ
γραμμικό τρόπο και βαςίηεται πάνω ςε εξατομικευμζνεσ δομιςεισ αλλά και ςε
ςυλλογικζσ καταςτάςεισ τθσ τάξθσ, ικανζσ να προωκιςουν τθν οικοδόμθςθ νζων
γνϊςεων. Τα τελευταία χρόνια, ςτο ευρφτερο πλαίςιο του εποικοδομιςμοφ,
αναπτφςςεται ζντονο εκπαιδευτικό ενδιαφζρον για το ςχεδιαςμό μακθςιακϊν
δραςτθριοτιτων που ακολουκοφν τθ φιλοςοφία τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ
(inquiry learning) και τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ (collaborative learning). Στον
Ρίνακα 6.3 δίνονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά του εποικοδομιςτικοφ μοντζλου
μάκθςθσ και οι ρόλοι διδάςκοντα και μακθτι.
Ρίνακασ 6.3: Εποικοδομιςτικό μοντζλο μάκθςθσ

Διδάςκων

Μακθτισ

Ραρζχει και διαμορφϊνει ευκαιρίεσ για μάκθςθ,
οικοδόμθςθ γνϊςεων και ανάπτυξθ δεξιοτιτων

Συμμετζχει ενεργά ςε μακθςιακζσ
δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται ςτο
εργαςτιριο Θ/Υ και από το ςπίτι

Εκτιμά και λαμβάνει υπόψθ τισ προχπάρχουςεσ
γνϊςεισ, τισ εμπειρίεσ και τα ενδιαφζροντα των
μακθτϊν. Λαμβάνει υπόψθ τισ γνωςτικζσ
δυςκολίεσ και εμπόδια των μακθτϊν

Οικοδομεί γνϊςεισ και αναπτφςςει δεξιότθτεσ
ςτισ ΤΡΕ μζςα από τθν υλοποίθςθ ζργων
Διαμορφϊνει δομζσ γνϊςεων και αναπτφςςει
ζνα ευρφ ρεπερτόριο ρουτινϊν που είναι
εφαρμόςιμεσ ςτθν πράξθ

Συμμετζχει ςτθ μάκθςθ

Συνεργάηεται με τουσ ςυμμακθτζσ και το
διδάςκοντα για τθν υλοποίθςθ ζργων Εφαρμόηει
τεχνικζσ μοντελοποίθςθσ λφςεων και
ςτρατθγικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων

Είναι ςυντονιςτισ και κακοδθγθτισ των
μακθτικϊν δραςτθριοτιτων

Αναπτφςςει μεταγνωςτικζσ δεξιότθτεσ Μακαίνει
πϊσ να μακαίνει (αναλφει, ςυνκζτει, αξιολογεί)
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6.3 Στόχοι Διδαςκαλίασ Κεφαλαίου Επεξεργαςία Δεδομζνων και
Υπολογιςτικά Φφλλα
Στθν

παροφςα εργαςία

πραγματοποιείται

εκτίμθςθ, μζςω

πολυκριτιριασ

αυτοαξιολόγθςθσ, των ικανοτιτων των μακθτϊν τθσ Β’ τάξθσ του Γυμναςίου ςτθ
χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων, που ςυςχετίηεται με το Κεφάλαιο
Επεξεργαςία Δεδομζνων και Τπολογιςτικά Φφλλα του ςχολικοφ τουσ βιβλίου.
Σφμφωνα με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν και το Βιβλίο Εκπαιδευτικοφ
Γυμναςίου ςτόχοι του κεφαλαίου Επεξεργαςία Δεδομζνων και Τπολογιςτικά Φφλλα
είναι μετά το τζλοσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ:
Να περιγράφουν τισ βαςικζσ ενζργειεσ επεξεργαςίασ δεδομζνων για τθν
παραγωγι χριςιμων πλθροφοριϊν.
Να αναλφουν τθ χρθςιμότθτα του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων ςτθν
επεξεργαςία δεδομζνων.
Να επεξθγοφν τι είναι μια ςτιλθ, μια γραμμι, ζνα κελί, το ενεργό κελί ςτο
περιβάλλον του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων.
Να αναγνωρίηουν τθ διεφκυνςθ ενόσ κελιοφ.
Να αναγνωρίηουν τουσ ςυμβολιςμοφσ για τισ βαςικζσ αρικμθτικζσ πράξεισ.
Να αναγνωρίηουν το ςυμβολιςμό για τθν περιοχι κελιϊν.
Να ςυλλζγουν δεδομζνα για τθν επίλυςθ απλϊν προβλθμάτων.
Να κατθγοριοποιοφν τα δεδομζνα που ςυνζλλεξαν ςε πίνακα και ειδικότερα
ςε ζνα υπολογιςτικό φφλλο.
Να χρθςιμοποιοφν το περιβάλλον ενόσ λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων
(δθμιουργία, άνοιγμα, αποκικευςθ, επεξεργαςία υπολογιςτικοφ φφλλου).
Να ειςάγουν δεδομζνα ςε ζνα υπολογιςτικό φφλλο.
Να ορίηουν μια περιοχι κελιϊν.
Να επιλζγουν και να εκτελοφν τισ βαςικζσ αρικμθτικζσ πράξεισ που
απαιτοφνται για τθν επεξεργαςία αρικμθτικϊν δεδομζνων.
Να εξθγοφν τθ χρθςιμότθτα των ςυναρτιςεων.
Να περιγράφουν τισ βαςικζσ ςυναρτιςεισ (sum, average, countif).
Να ταξινομοφν τα δεδομζνα με τθ βοικεια του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν
Φφλλων.
Να χρθςιμοποιοφν τισ κατάλλθλεσ ςυναρτιςεισ για τθν επεξεργαςία των
δεδομζνων.
Επεκτείνοντασ τουσ ςτόχουσ οι μακθτζσ μετά το τζλοσ τθσ ενότθτασ κα πρζπει:
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Να αναγνωρίηουν ότι με τθν κατάλλθλθ ταξινόμθςθ των δεδομζνων
παράγονται πλθροφορίεσ.
Να μορφοποιοφν τα δεδομζνα που ζχουν ειςαγάγει ςτο λογιςμικό
Υπολογιςτικϊν Φφλλων.
Να χρθςιμοποιοφν τθ δεξιά επιλογι (του ποντικιοφ) ςε ζνα κελί ι μια
περιοχι.
Να χρθςιμοποιοφν το λογιςμικό Υπολογιςτικϊν Φφλλων για τθν επίλυςθ
προβλθμάτων και τθ διαχείριςθ δεδομζνων.
Να ςυνειδθτοποιοφν ότι ανάλογα με τθν επεξεργαςία που κα επιλζξουν να
κάνουν ςτα δεδομζνα παράγονται οι αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ.
Να ςυνειδθτοποιοφν ότι ο υπολογιςτισ εκτελεί τισ πράξεισ που του
ορίηουμε, χωρίσ να ελζγχει τθν πικανότθτα λογικοφ λάκουσ.
Αξίηει να τονιςτεί ότι δεν είναι αυτοςκοπόσ θ εκμάκθςθ ενόσ λογιςμικοφ
Υπολογιςτικϊν Φφλλων. Κάτι τζτοιο κα περιόριηε τουσ ςτόχουσ τθσ διδακτικισ
ενότθτασ ςε κατάρτιςθ πάνω ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων και δεξιοτιτων χριςθσ του
αντίςτοιχου λογιςμικοφ. Αντίκετα το κεφάλαιο αυτό αποτελεί ζνα από τα πιο
βαςικά κεφάλαια για τθν κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν ςτθν επεξεργαςία
δεδομζνων. Οι ζννοιεσ αυτζσ αποτελοφν βαςικό αντικείμενο για τθν επιςτιμθ τθσ
Ρλθροφορικισ.

6.4 Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ και Στόχοι τθσ Ζρευνασ
Στο πλαίςιο των προαναφερόμενων ςτόχων των Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. και Α.Ρ.Σ προκειμζνου
να ενιςχυκοφν οι ικανότθτεσ των μακθτϊν τθσ Β’ Γυμναςίου ςτθν χριςθ του
λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων επιλζχκθκε θ μζκοδοσ διακεματικοφ ςχεδίου
εργαςίασ όπου οι μακθτζσ αςχολικθκαν με ςυλλογι, κατάταξθ, επεξεργαςία και
παρουςίαςθ ςτοιχείων. Στο πλαίςιο αυτό πραγματοποιικθκε εκπόνθςθ ομαδικϊν
εργαςιϊν και δραςτθριοτιτων με τθ δθμιουργία ερωτθματολογίων για τθ ςυλλογι
και ςτατιςτικι επεξεργαςία ςτοιχείων, κακϊσ και τθν καταγραφι και παρουςίαςθ
των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων – ςυμπεραςμάτων. Θεμελιϊδεισ διακεματικζσ
ζννοιεσ με τισ οποίεσ αςχολικθκαν οι μακθτζσ ιταν οι Οργάνωςθ, Ταξινόμθςθ,
Αξιοποίθςθ, Μεταβολι, Ρρόβλθμα, Ζκφραςθ, Επικοινωνία, Αξιοπιςτία, Συνεργαςία
κλπ. Θ εκπαιδευτικόσ ανζκεςε μια Μελζτθ Ρερίπτωςθσ ςτουσ μακθτζσ προκειμζνου
να εμβακφνουν ςτισ ζννοιεσ τθσ διαχείριςθσ δεδομζνων για τθν επίλυςθ
προβλθμάτων και τθν παραγωγι χριςιμων πλθροφοριϊν. Οι μακθτζσ προκειμζνου
να κατανοιςουν τθ διαδικαςία επεξεργαςίασ δεδομζνων με τθ χριςθ του
υπολογιςτι κλικθκαν να χρθςιμοποιιςουν το λογιςμικό Υπολογιςτικϊν Φφλλων.
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Ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ διατριβισ είναι να αναπτφξει μια μεκοδολογία για τθν
εκτίμθςθ των ικανοτιτων ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων που
αποκτϊνται από το πρόγραμμα ςπουδϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Θ
μεκοδολογικι προςζγγιςθ που προτείνεται αναφζρεται ςτθν ανάπτυξθ και
εκτίμθςθ των ικανοτιτων διαμζςου του προγράμματοσ ςπουδϊν, δθλαδι μζςω του
μακιματοσ Ρλθροφορικισ του Γυμναςίου. Για το λόγο αυτό πραγματοποιικθκε
προςζγγιςθ του κζματοσ ςε επίπεδο μακιματοσ και αποδείχκθκε ότι μζςω τθσ
ανάκεςθσ μιασ μελζτθσ περίπτωςθσ ςτουσ μακθτζσ μπορεί να επιτευχκεί αρχικά θ
ενίςχυςθ των ικανοτιτων χριςθσ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων και
κατόπιν θ εκτίμθςι τουσ.
Οι βαςικζσ ενζργειεσ τθσ ςχεδίαςθσ του μακιματοσ αφοροφν αρχικά τον οριςμό
μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και ςτόχων από τον διδάςκοντα, ζτςι ϊςτε να
περιλθφκοφν οι απαιτοφμενεσ ικανότθτεσ χριςθσ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν
Φφλλων. Επίςθσ, οι ενζργειεσ ςχεδίαςθσ αφοροφν τθν προςζγγιςθ διδαςκαλίασ και
μάκθςθσ, ϊςτε να ενιςχφεται θ ςυμμετοχι των μακθτϊν και οι αλλθλεπίδραςθ
μεταξφ τουσ. Θ αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ και των ικανοτιτων αποτελεί μια
ξεχωριςτι φάςθ. Μζςω του μακιματοσ επιχειρικθκε θ απάντθςθ των ερωτθμάτων
τθσ παροφςασ διατριβισ.
Βαςικά ερωτιματα ςτα οποία επιχειριςαμε να απαντιςουμε είναι:
1. Ροιο είναι το αρχικό επίπεδο των ικανοτιτων των μακθτϊν ςτθ χριςθ του
λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων; Για τθν απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό
επιλζξαμε ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, τισ οποίεσ μοντελοποιιςαμε και μζςω
ειδικά

ςχεδιαςμζνου

ερωτθματολογίου

βαςιςμζνου

ςε

Κλίμακεσ

Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων δϊςαμε τθν ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να
αυτοαξιολογθκοφν.

Το

ηιτθμα

αυτό

αντιμετωπίηεται

μζςω

τθσ

προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ, θ οποία εξελίςςεται ςε δφο ςτάδια και θ
οποία αξιοποιεί τθν πολυκριτιρια μζκοδο MUSA (Grigoroudis and Siskos,
2002; 2010). Στο αρχικό ςτάδιο τα αποτελζςματα δείχνουν εξαιρετικά
μεγάλεσ αδυναμίεσ και ςθμαντικά περικϊρια βελτίωςθσ των ικανοτιτων των
μακθτϊν ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων.
2. Ροιο είναι το μετα-επίπεδο των ικανοτιτων των μακθτϊν ςτθ χριςθ του
λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων μετά τθν μακθςιακι εμπειρία που
βίωςαν ςτο μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ; Ωσ ςυνζχεια του παραπάνω
ερωτιματοσ και με γνϊμονα τισ αδυναμίεσ που διαγνϊςτθκαν αρχικά,
επαναλιφκθκε θ μζτρθςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων από τον
διδάςκοντα. Με τον τρόπο αυτό πετφχαμε μζςω πολυκριτιριων τεχνικϊν να
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ελζγξουμε τθν πρόοδο ι ςταςιμότθτα ι χειροτζρευςθ, ςε ςυνδυαςμό με
ςτατιςτικά μζτρα. Θ εκτίμθςθ αυτι απαντά ςτο βαςικό ερϊτθμα τθσ
διατριβισ μζςω τθσ αίςκθςθσ που ζχουν οι μακθτζσ αυτοαξιολογικά για τον
εαυτό τουσ και αποτελεί μια εναλλακτικι προςζγγιςθ ςτθ ςυνικθ ςτατικι
απεικόνιςθ του επιπζδου ικανοτιτων που αποκτοφν οι μακθτζσ μετά τθν
ολοκλιρωςθ μιασ μακθςιακισ διαδικαςίασ.
Συνοψίηοντασ, θ ςχεδίαςθ του μακιματοσ, που παρουςιάηεται ςτο Κεφάλαιο 6,
ςτθρίηεται ςε μια ςειρά μζτρων από τα οποία τα περιςςότερα αντιμετωπίηονται ωσ
πολυκριτιρια ηθτιματα. Στόχοσ μασ είναι αρχικά θ ενίςχυςθ – βελτίωςθ και τελικά
θ εκτίμθςθ των γνϊςεων και ικανοτιτων των μακθτϊν ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ
Υπολογιςτικϊν Φφλλων.

6.5 Διδακτικι Ρροςζγγιςθ
Στο κεφάλαιο αυτό κα παρουςιαςτεί θ διδακτικι προςζγγιςθ για τθν ενίςχυςθ και
εκτίμθςθ των ικανοτιτων των μακθτϊν ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν
Φφλλων. Ππωσ προαναφζρκθκε, θ μεκοδολογία που ακολουκείτε είναι θ ανάκεςθ
υλοποίθςθσ από τουσ μακθτζσ μιασ μελζτθσ περίπτωςθσ. Κατά τθν διάρκεια τθσ
μελζτθσ περίπτωςθσ οι μακθτζσ ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και ακολουκοφν
κάποια ςτάδια επεξεργαςίασ για τθν παραγωγι αντίςτοιχων πλθροφοριϊν.
Ραράλλθλα

ανακαλφπτουν

ςταδιακά

τισ

δυνατότθτεσ

του

λογιςμικοφ

Υπολογιςτικϊν Φφλλων. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι άλλοτε κακοδθγθτικόσ
και άλλοτε επικουρικόσ και ςυντονιςτικόσ. Αρκετζσ φορζσ απαιτείται από τον
εκπαιδευτικό μια ςφντομθ παρουςίαςθ των καινοφριων εννοιϊν κακϊσ και θ
επίδειξθ κάποιων ςφνκετων λειτουργιϊν του λογιςμικοφ (όπωσ για παράδειγμα θ
ταξινόμθςθ, θ χριςθ ςυναρτιςεων ι θ χριςθ ςχετικι και απόλυτθσ αναφοράσ ςτο
περιεχόμενο ενόσ κελιοφ).
Να ςθμειωκεί ότι το μάκθμα πραγματοποιείται μια ϊρα τθν εβδομάδα ςφμφωνα
με το πρόγραμμα ςπουδϊν του Γυμναςίου. Για τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων
ςχετικά με το κεφάλαιο του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων, αφιερϊκθκαν επτά
(7) μακιματα ςε κάκε τμιμα.

6.6 Η ανάκεςθ Μελζτθσ Ρερίπτωςθσ
Θ

μελζτθ

περίπτωςθσ

που

ανατζκθκε

ςτουσ

μακθτζσ

αφοροφςε

τθν

πραγματοποίθςθ μιασ ςφντομθσ ζρευνασ (Δραςτθριότθτα 6 από το Βιβλίο του
Μακθτι). Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ ζπρεπε να ςυγκεντρϊςουν ςτοιχεία για το
αγαπθμζνο τουσ χόμπι, το αγαπθμζνο τουσ ανάγνωςμα, τισ ϊρεσ που αφιερϊνουν
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ςτθν ανάγνωςθ εξωςχολικϊν βιβλίων και το μάκθμα που τουσ αρζςει περιςςότερο.
Με τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία των δεδομζνων αυτϊν μποροφν να παραχκοφν ςτθ
ςυνζχεια διάφορεσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ, όπωσ ποιο είναι το πιο αγαπθμζνο
μάκθμα των παιδιϊν, πόςο χρόνο κατά μζςο όρο αφιερϊνουν οι ςυμμακθτζσ τουσ,
για να διαβάηουν εξωςχολικά βιβλία κ.λπ. Θ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ
δραςτθριότθτασ είναι επτά διδακτικζσ ϊρεσ. Ακολουκοφν τα ςτάδια υλοποίθςθσ τθσ
δραςτθριότθτασ.

6.7 Ρρϊτο Στάδιο – Δθμιουργία και Συμπλιρωςθ Ερωτθματολογίου
Μελζτθσ Ρερίπτωςθσ από τουσ Μακθτζσ (Ρρϊτθ Διδακτικι Ώρα)
Τθν πρϊτθ ϊρα παρουςιάςτθκε αναλυτικά ςτουσ μακθτζσ θ δραςτθριότθτα και
οργανϊκθκαν προςεκτικά τα ςτάδια που ζπρεπε να ακολουκθκοφν (ςυλλογι
δεδομζνων με τθ βοικεια ερωτθματολογίου, κατθγοριοποίθςθ και ειςαγωγι των
δεδομζνων

ςτο

Υπολογιςτικό

Φφλλο,

ταξινόμθςθ,

επεξεργαςία,

εξαγωγι

ςυμπεραςμάτων, αποκικευςθ, διανομι πλθροφοριϊν κ.λπ.). Στθ ςυνζχεια
πραγματοποιικθκε από τουσ μακθτζσ θ ςφνταξθ και θ εκτφπωςθ του
ερωτθματολογίου που ακολουκεί:
Ερωτθματολόγιο
Ονοματεπώνυμο:____________________________________________
Φφλο: Αγόρι □ Κορίτςι □
Ερωτιςεισ
1.

Ποιο είναι το αγαπθμζνο ςασ μάκθμα:______________________________

2.

Σι προτιμάτε να διαβάηετε ςτον ελεφκερο χρόνο ςασ;
□ Λογοτεχνία
□ Ακλθτικά Ζντυπα
□ Περιοδικά Μόδασ
□ Κόμικσ
□ Εφθμερίδεσ
□ Εγκυκλοπαιδικά Βιβλία και Περιοδικά
□ Άλλο ____________________

3.

Πόςεσ ώρεσ τθν εβδομάδα διαβάηετε το αγαπθμζνο ςασ ανάγνωςμα: ____

4.

Ποιο είναι το αγαπθμζνο ςασ χόμπι: ________________________________

Τθν ίδια διδακτικι ϊρα το ερωτθματολόγιο διανεμικθκε και ςυμπλθρϊκθκε από
τουσ μακθτζσ του τμιματοσ. Τζλοσ, οι μακθτζσ ςυνζλλεξαν τα ςυμπλθρωμζνα
ερωτθματολόγια, επαλικευςαν αν ζχουν ςυμπλθρωκεί ςωςτά και τα παρζδωςαν
ςτθν εκπαιδευτικό προκειμζνου να προχωριςει θ διαδικαςία τθσ ζρευνασ ςτο
επόμενο μάκθμα.
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6.8 Δεφτερο Στάδιο – Κατθγοριοποίθςθ των Απαντιςεων των
Ερωτθματολογίων και Ειςαγωγι των ςτοιχείων ςτο λογιςμικό
Υπολογιςτικϊν Φφλλων (Δεφτερθ Διδακτικι Ώρα)
Τθν δεφτερθ διδακτικι ϊρα οι μακθτζσ κατθγοριοποίθςαν τισ απαντιςεισ των
ερωτθματολογίων ςτο χαρτί, με τθν διακριτικι κακοδιγθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ και
δθμιοφργθςαν το Υπολογιςτικό Φφλλο όπου ειςιγαγαν τα ςτοιχεία τουσ.
Ρροκειμζνου οι καταχωριςεισ να γίνονται με τθν ίδια ςειρά από όλεσ τισ ομάδεσ
μακθτϊν (των δφο ατόμων), θ εκπαιδευτικόσ ανζλαβε να γράψει ςτον πίνακα τα
ονόματα των μακθτϊν και τισ προτιμιςεισ τουσ ςφμφωνα με τα ερωτθματολόγια. Οι
μακθτζσ ειςιγαγαν τα ςτοιχεία ςτο υπολογιςτικό φφλλο, από τον πίνακα. Τελικά
ςτο υπολογιςτικό φφλλο προκφπτει ο πίνακασ τθσ μορφισ που ακολουκεί (Ρίνακασ
6.4).
Ρίνακασ 6.4: Ραράδειγμα τελικισ μορφισ πίνακα που κα επεξεργαςτοφν οι μακθτζσ

Όλνκα

Φύιν

Αγαπεκέλν
κάζεκα

Αγαπεκέλν
αλάγλσζκα

Ώξεο

Χόκπη

Β********** Γ.

Κνξίηζη

Κείκελα

Λνγνηερλία

2

Μνπζηθή

Α******* Κ.

Αγόξη

Γπκλαζηηθή

Αζιεηηθά

10

Πνδόζθαηξν

Α********** Χ.

Αγόξη

Γπκλαζηηθή

Αζιεηηθά

6

Μπάζθεη

Β************ Γ.

Κνξίηζη

Αξραία

Πεξηνδηθά κόδαο

3

Ταηλίεο

Β******** Μ.

Κνξίηζη

Κείκελα

Λνγνηερλία

7

Μνπζηθή

Α******* Κ.

Αγόξη

Αξραία

Μαληηλάδεο

2

Μπάζθεη

Β******** Μ.

Κνξίηζη

Αξραία

Λνγνηερλία

5

Βόιετ

Α******** Α.

Κνξίηζη

Δηθαζηηθά

Κόκηθο

8

Εσγξαθηθή

Β******* Δ.

Κνξίηζη

Αξραία

Ηζηνξία

3

Βόιετ

Α********** Κ.

Κνξίηζη

Γπκλαζηηθή

Λνγνηερλία

14

Βόιετ

Α********** Κ.

Αγόξη

Δηθαζηηθά

Κόκηθο

2

Πνδόζθαηξν

6.9 Τρίτο Στάδιο – Ταξινόμθςθ των Δεδομζνων και Εξαγωγι
Συμπεραςμάτων (Τρίτθ Διδακτικι Ώρα)
Τθν Τρίτθ διδακτικι ϊρα οι μακθτζσ ξεκινοφν να επεξεργάηονται τα δεδομζνα τουσ.
Στο ςυγκεκριμζνο μάκθμα αςχολοφνται με τθν Ταξινόμθςθ των δεδομζνων. Κατά
τθν ζναρξθ του μακιματοσ θ εκπαιδευτικόσ μοιράηει ςτουσ μακθτζσ ζνα φφλλο
εργαςίασ. Στο φφλλο εργαςίασ, γίνεται αρχικά μια ςφντομθ ανακεφαλαίωςθ.
Ακολουκοφν οδθγίεσ για τον τρόπο που γίνεται θ ταξινόμθςθ και τα οφζλθ που
απορρζουν από αυτιν. Στθ ςυνζχεια, ηθτείται από τουσ μακθτζσ να εφαρμόςουν
ταξινόμθςθ ςτα δεδομζνα τουσ προκειμζνου να απαντιςουν ςε ςυγκεκριμζνα
ερωτιματα, όπωσ «a) Ποιοι είναι οι τρεισ πρϊτοι αλφαβθτικά μακθτζσ του
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τμιματοσ ςασ και τι διαβάηουν ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ;» και «b) Ποιοι μακθτζσ
διαβάηουν περιςςότερεσ ϊρεσ. Αναφζρετε τουσ τζςςερισ πρϊτουσ που προκφπτουν
μετά τθν ταξινόμθςθ κακϊσ και το πόςεσ ϊρεσ και τι διαβάηουν;». Τζλοσ, ηθτείται
από τουσ μακθτζσ να προςπακιςουν μετά τθν ταξινόμθςθ των δεδομζνων τουσ, να
εξάγουν και άλλα πικανά ςυμπεράςματα (ζμμεςα ςυμπεράςματα) μζςω του
ερωτιματοσ «Μετά τθν ταξινόμθςθ του ερωτιματοσ (b) προκφπτει κάποιο άλλο
ςυμπζραςμα για τουσ μακθτζσ που διαβάηουν περιςςότερεσ ϊρεσ;». Αξίηει να
ςθμειωκεί για το τελευταίο αυτό ερϊτθμα, ότι ςτα περιςςότερα τμιματα, ζνα από
τα ςυμπεράςματα που προζκυπτε ιταν ότι οι μακθτζσ που αφιερϊνουν πολλζσ
ϊρεσ από τον ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηοντασ, ζχουν ωσ αγαπθμζνο ανάγνωςμα
τθν Λογοτεχνία. Το φφλλο εργαςίασ επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα.

6.10 Τζταρτο Στάδιο – Χριςθ Αρικμθτικϊν Συναρτιςεων και Σφνταξθ
Αρικμθτικϊν Τφπων (Τζταρτθ Διδακτικι Ώρα)
Τθν Τζταρτθ διδακτικι ϊρα οι μακθτζσ αςχολοφνται με χριςθ αρικμθτικϊν
ςυναρτιςεων και ςφνταξθ αρικμθτικϊν τφπων. Κατά τθν ζναρξθ του μακιματοσ θ
εκπαιδευτικόσ μοιράηει ςτουσ μακθτζσ ζνα φφλλο εργαςίασ. Στο φφλλο εργαςίασ,
γίνεται αρχικά μια ςφντομθ ανακεφαλαίωςθ. Ακολουκοφν κάποια επιπλζον
ερωτιματα ςτα οποία κα μποροφςαν να απαντιςουν οι μακθτζσ μετά από
επεξεργαςία

των

ςτοιχείων

τουσ

(ςυγκεκριμζνα

με

χριςθ

αρικμθτικϊν

ςυναρτιςεων και ςφνταξθ αρικμθτικϊν τφπων), όπωσ:
1. Πόςεσ ϊρεσ διαβάηουν όλοι οι μακθτζσ;
2. Ποιοσ είναι ο μζςοσ όροσ διαβάςματοσ;
3. Πόςοι μακθτζσ αςχολοφνται με το Βόλεϊ;
4. ε πόςουσ μακθτζσ αρζςουν τα Αρχαία;
5. ε πόςουσ μακθτζσ αρζςει θ Γυμναςτικι;
Ακολουκεί μια ςφντομθ αναφορά ςχετικά με τισ ςυναρτιςεισ και τον τρόπο χριςθσ
τουσ και ςτθ ςυνζχεια δίνονται αναλυτικζσ οδθγίεσ για το πϊσ πρζπει να
χρθςιμοποιθκοφν οι ςυναρτιςεισ (ι ςτθν περίπτωςθ του ακροίςματοσ και του
μζςου όρου, οι αρικμθτικοί τφποι) προκειμζνου να απαντθκοφν τα παραπάνω
ερωτιματα. Το φφλλο εργαςίασ καταλιγει με τθν Ϊρα για Δράςθ όπου οι μακθτζσ
καλοφνται να εφαρμόςουν τα παραπάνω. Το φφλλο εργαςίασ εςτιάηει κυρίωσ ςτθ
χριςθ των ςυναρτιςεων Sum, Average και Countif.
Σθμειϊνεται ότι ςτο ςυγκεκριμζνο μάκθμα, θ εκπαιδευτικόσ παρατθρϊντασ τισ
δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ Ϊρασ για Δράςθ,
δίνει κάποια παραδείγματα τθσ χριςθσ των ςυναρτιςεων του λογιςμικοφ
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υπολογιςτικϊν φφλλων χρθςιμοποιϊντασ ωσ εποπτικό μζςο τον βιντεοπροβολζα
του εργαςτθρίου. Το φφλλο εργαςίασ επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα.

6.11 Ρζμπτο Στάδιο – Διαδικαςία Επιλογισ και Μορφοποίθςθσ Κελιϊν
(Ρζμπτθ Διδακτικι Ώρα)
Τθν Ρζμπτθ διδακτικι ϊρα οι μακθτζσ αςχολοφνται με τθν διαδικαςία τθσ Επιλογισ
και Μορφοποίθςθσ κελιϊν. Κατά τθν ζναρξθ του μακιματοσ θ εκπαιδευτικόσ
μοιράηει ςτουσ μακθτζσ ζνα φφλλο εργαςίασ. Στο φφλλο εργαςίασ, δίνονται
αναλυτικζσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν επιλογι ενόσ φφλλου εργαςίασ, μιασ γραμμισ,
μιασ ςτιλθσ κακϊσ και ενόσ ι περιςςοτζρων ακόμα και μθ ςυνεχόμενων κελιϊν και
τθν μορφοποίθςθ του περιεχομζνου τουσ και τθσ εμφάνιςθσ τουσ.
Ειδικότερα, δίνονται οδθγίεσ για κάκε μια ενζργεια ξεχωριςτά. Μετά από τισ
οδθγίεσ για κάκε ενζργεια ακολουκεί μια δράςθ που πρζπει να υλοποιιςουν οι
μακθτζσ προκειμζνου να εμπεδϊςουν τθν ενζργεια.
Πςον αφορά τθν Επιλογι, δίνονται οδθγίεσ για τθν


Επιλογι ενόσ ολόκλθρου φφλλου εργαςίασ και ηθτείται θ δράςθ Δράςθ1:
Επιλζξτε όλο το φφλλο εργαςίασ που δουλεφετε (Φφλλο1) και αντιγράψτε το
ςτο Φφλλο2.



Επιλογι ςτιλθσ ι γραμμισ και ηθτείται θ δράςθ Δράςθ2: Επιλζξτε τθ ςτιλθ Β
και αλλάξτε το χρϊμα τθσ γραμματοςειρά ςε μπλε.



Επιλογι ςυνεχόμενων κελιϊν (ορκογϊνια περιοχι κελιϊν) και ηθτείται θ
δράςθ Δράςθ3: Επιλζξτε με το ποντίκι όλα τα ονόματα τθσ ςτιλθσ Α και
δϊςτε τουσ Ζντονθ Γραφι.



Επιλογι μθ ςυνεχόμενων κελιϊν (μεμονωμζνων κελιϊν) και ηθτείται θ
δράςθ Δράςθ4: Επιλζξτε τα κελιά C3, C5, C7, C9 και C11 και δϊςτε τουσ
Χρϊμα Γεμίςματοσ Κόκκινο.

Πςον αφορά τθ Μορφοποίθςθ του περιεχομζνου κελιϊν δίνονται οδθγίεσ για τισ
τρεισ πρϊτεσ καρτζλεσ αυτισ τθσ επιλογισ. Δθλαδι δίνονται οδθγίεσ για τθν
καρτζλα:


Αρικμόσ και ηθτείται θ δράςθ Δράςθ5: Επιλζξτε όλουσ τουσ αρικμοφσ τθσ
ςτιλθσ Ε και δϊςτε τουσ ςαν Πλικοσ δεκαδικϊν ψθφίων το 1.



Στοίχιςθ και ηθτείται θ δράςθ Δράςθ6: Επιλζξτε τα κελιά A1 ζωσ και F1
(A1:F1) και προςανατολίςτε το κείμενο κατά 80 μοίρεσ.



Γραμματοςειρά και ηθτείται θ δράςθ Δράςθ7: Επιλζξτε τα κελιά A1 ζωσ και
F1 (A1:F1) και επιλζξτε Γραμματοςειρά: Arial - τυλ: Ζντονα - Μζγεκοσ: 14.

Πςον αφορά τθ Μορφοποίθςθ τθσ εμφάνιςθσ κελιϊν δίνονται οδθγίεσ για:
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Ρροςαρμογι του μεγζκουσ εμφάνιςθσ φφλλου.



Αλλαγι του πλάτουσ των ςτθλϊν και ηθτείται θ δράςθ Δράςθ8: Αλλάξτε το
πλάτοσ τθσ ςτιλθσ Β ϊςτε να είναι 10.



Αλλαγι του φψουσ των γραμμϊν και ηθτείται θ δράςθ Δράςθ9: Αλλάξτε το
φψοσ τθσ 5θσ γραμμισ ϊςτε να είναι 20.



Απαλοιφι των περιεχομζνων των κελιϊν και ηθτείται θ δράςθ Δράςθ10:
Επιλζξτε τα κελιά A1 ζωσ και F1 (A1:F1) και κάντε τισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ
ϊςτε να απαλειφκεί θ μορφοποίθςθ από τα ςτοιχεία τθσ 1θσ γραμμισ.



Συγχϊνευςθ κελιϊν και ςτοίχιςθ ςτο κζντρο και ηθτείται θ δράςθ Δράςθ11:
Επιλζξτε τθν πρϊτθ γραμμι και με δεξί κλικ πατιςτε Ειςαγωγι. το 1 ο κελί
τθσ γραμμισ που μόλισ εμφανίςτθκε γράψτε «Ζρευνα των Μακθτϊν».
Ζπειτα επιλζξτε τα κελιά A1 ζωσ και F1 (A1:F1) και εφαρμόςτε υγχϊνευςθ
κελιϊν και ςτοίχιςθ ςτο κζντρο.

Το φφλλο εργαςίασ επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα.

6.12 Ζκτο Στάδιο – Δθμιουργία Γραφθμάτων και Διαμόρφωςθ Σελίδασ
(Ζκτθ Διδακτικι Ώρα)
Τθν Ζκτθ διδακτικι ϊρα οι μακθτζσ αςχολοφνται με τθν Δθμιουργία Γραφθμάτων
και τθν Διαμόρφωςθ Σελίδασ.
Κατά τθν ζναρξθ του μακιματοσ θ εκπαιδευτικόσ μοιράηει ςτουσ μακθτζσ ζνα
φφλλο εργαςίασ ςχετικά με τθν Δθμιουργία Γραφθμάτων. Στο φφλλο εργαςίασ,
αρχικά ηθτείται από τουσ μακθτζσ να ξανακυμθκοφν τθ χριςθ των ςυναρτιςεων και
να εξάγουν κάποια ςυμπεράςματα τα οποία ςτθν ςυνζχεια κα αναπαραςτιςουν με
οπτικό τρόπο μζςω δθμιουργίασ γραφθμάτων. Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ καλοφνται
να υλοποιιςουν τθν παρακάτω ϊρα για δράςθ:
Ώρα για δράςθ (μια μικρι επανάλθψθ των προθγοφμενων).
a) Επιλζξτε το κελί A25 και πλθκτρολογιςτε «Λογοτεχνία». Ζπειτα ςτο κελί Β25
υπολογίςτε το Πλικοσ μακθτϊν που ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν
Λογοτεχνία.
b) Επιλζξτε το κελί A26 και πλθκτρολογιςτε «Εγκυκλοπαίδειεσ». Ζπειτα ςτο κελί
Β26 υπολογίςτε το Πλικοσ μακθτϊν που ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν
Εγκυκλοπαίδειεσ.
c) Επιλζξτε το κελί A27 και πλθκτρολογιςτε «Κόμικσ». Ζπειτα ςτο κελί Β27
υπολογίςτε το Πλικοσ μακθτϊν που ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν
Κόμικσ.
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d) Επιλζξτε το κελί A28 και πλθκτρολογιςτε «Ακλθτικά Ζντυπα». Ζπειτα ςτο κελί
Β28 υπολογίςτε το Πλικοσ μακθτϊν που ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν
Ακλθτικά Ζντυπα. Πατιςτε Αποκικευςθ ςτο Αρχείο ςασ.
Στθ ςυνζχεια δίνονται οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ ςχετικά με τθ δθμιουργία
γραφθμάτων και τα πλεονεκτιματα τθσ γραφικισ απεικόνιςθσ των αποτελεςμάτων.
Επίςθσ δίνονται πλθροφορίεσ για τουσ τφπουσ γραφθμάτων και τθν καταλλθλότθτα
κάκε τφπου γραφιματοσ κατά περίπτωςθ. Ακολουκεί θ ϊρα για δράςθ, όπου
ηθτείται από τουσ μακθτζσ να:


Δθμιουργιςουν ζνα γράφθμα τφπου Στιλεσ, που να αναπαριςτά τα
ονόματα των μακθτϊν ςε ςυνάρτθςθ με τισ ϊρεσ που διαβάηει ο
κακζνασ, με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ για το πϊσ κα γίνει αυτό.



Δθμιουργιςουν ζνα γράφθμα τφπου άβδοι, που να αναπαριςτά τα
ονόματα των μακθτϊν ςε ςυνάρτθςθ με τισ ϊρεσ που διαβάηει ο
κακζνασ, με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ για το πϊσ κα γίνει αυτό.



Δθμιουργιςουν ζνα γράφθμα τφπου Γραμμζσ, που να αναπαριςτά τα
ονόματα των μακθτϊν ςε ςυνάρτθςθ με τισ ϊρεσ που διαβάηει ο
κακζνασ, με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ για το πϊσ κα γίνει αυτό.



Δθμιουργιςουν ζνα γράφθμα τφπου Ρίτα, που να αναπαριςτά το
ποςοςτό των μακθτϊν που ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν
Λογοτεχνία, το ποςοςτό των μακθτϊν που ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ
διαβάηουν Εγκυκλοπαίδειεσ, το ποςοςτό των μακθτϊν που ςτον
ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν Κόμικσ και το ποςοςτό των μακθτϊν
που ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν Ακλθτικά Ζντυπα.

Στο ςυγκεκριμζνο φφλλο εργαςίασ οι μακθτζσ δεν αντιμετϊπιςαν καμιά δυςκολία
ενϊ αξίηει να ςθμειωκεί ότι εντυπωςιάςτθκαν από τθν οπτικι αναπαράςταςθ των
αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ τουσ. Το φφλλο εργαςίασ επιςυνάπτεται ςτο
Ραράρτθμα.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του φφλλου εργαςίασ Δθμιουργίασ Γραφθμάτων, κάκε
ομάδα μακθτϊν υλοποιοφςε το φφλλο εργαςίασ Διαμόρφωςθσ Σελίδασ. Στο φφλλο
εργαςίασ Διαμόρφωςθσ Σελίδασ, αρχικά δίνονται πλθροφορίεσ ςτουσ μακθτζσ
ςχετικά με τθ χρθςιμότθτα τθσ διαμόρφωςθσ ςελίδασ. Το φφλλο εργαςίασ εςτιάηει
περιςςότερο ςτισ παρακάτω ενζργειεσ:


Ειςαγωγι Αρίκμθςθσ Σελίδων ςε ζνα φφλλο εργαςίασ.



Κακοριςμόσ Μεγζκουσ και Ρροςανατολιςμοφ Σελίδα.



Κακοριςμόσ Απόςταςθσ που κα Εκτυπωκεί από τα Άκρα τθσ Σελίδασ.
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Ειδικότερα, δίνονται οδθγίεσ για κακεμιά καρτζλα του παρακφρου τθσ
Διαμόρφωςθσ. Δθλαδι δίνονται οδθγίεσ για τθν:
1. Καρτζλα ελίδα, και ηθτείται να αλλάξουν τον Ρροςανατολιςμό ςε Οριηόντιο,
και να ρυκμίςουν τθν κλίμακα ςτο 120% του βαςικοφ μεγζκουσ.
2. Καρτζλα Περικϊρια, και ηθτείται να επιλζξουν οριηόντια και κατακόρυφθ
Στοίχιςθ ςτο κζντρο τθσ ςελίδασ.
3. Καρτζλα Κεφαλίδα/υποςζλιδο, και ηθτείται να πατιςουν Ρροςαρμογι
κεφαλίδασ ϊςτε να γράψουν ςτο Αριςτερό τμιμα «Ρλθροφορικι», ςτο
Κεντρικό τμιμα «Ζρευνα του ςχολείου μασ», ςτο Δεξιό τμιμα «Β’ Τάξθ».
Επίςθσ ςτθν κατθγορία Υποςζλιδο να ειςάγουν αρίκμθςθ ςελίδων.
4. Καρτζλα Φφλλο, και ηθτείται να ειςάγουν Γραμμζσ πλζγματοσ.
Τζλοσ τουσ ηθτείται να παρατθριςουν τθν μορφι που ζχει θ ςελίδα και να τθν
εκτυπϊςουν. Το ςυγκεκριμζνο φφλλο εργαςίασ ολοκλθρϊκθκε πολφ ςφντομα με
απόλυτθ επιτυχία από όλεσ τισ ομάδεσ μακθτϊν. Οι μακθτζσ ζχουν όλα τα ςτοιχεία
τθσ ζρευνασ τουσ και μποροφν τα ανακοινϊνουν ςτον πίνακα του τμιματοσ τουσ. Το
φφλλο εργαςίασ επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα.

6.13 Ζβδομο Στάδιο – Χριςθ Σχετικισ και Απόλυτθσ Αναφοράσ Κελιοφ
(Ζβδομθ Διδακτικι Ώρα)
Τθν Ζβδομθ διδακτικι ϊρα οι μακθτζσ αςχολοφνται με τθ χριςθ ςχετικισ και
απόλυτθσ αναφοράσ κελιοφ. Κατά τθν ζναρξθ του μακιματοσ θ εκπαιδευτικόσ
μοιράηει ςτουσ μακθτζσ το ςχετικό φφλλο εργαςίασ. Το ςυγκεκριμζνο φφλλο
εργαςίασ δεν ςυνδζεται με τθν μελζτθ περίπτωςθσ όπωσ τα προθγοφμενα. Στο
φφλλο εργαςίασ, αρχικά επεξθγοφνται ςτουσ μακθτζσ οι ζννοιεσ τθσ ςχετικισ και
απόλυτθσ αναφοράσ και ςτθ ςυνζχεια μζςω δφο ειδικά διαμορφωμζνων αρχείων
λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων, που θ εκπαιδευτικόσ ζχει ιδθ τοποκετιςει ςτο
φάκελο εργαςιϊν των ομάδων των μακθτϊν, ηθτείται από τουσ μακθτζσ να
υλοποιιςουν δφο δράςεισ, αντίςτοιχα.
Με τθν πρϊτθ δράςθ, επιδιϊκεται θ κατανόθςθ τθσ ςχετικι αναφοράσ. Ειδικότερα,
ςε ζνα αρχείο με όνομα «ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ» πρζπει οι μακθτζσ να υπολογίςουν
το ςφνολο των αγορϊν κάκε μινα αλλά και το ταμειακό υπόλοιπο τθσ Επιτροπισ.
Με τθν δεφτερθ δράςθ, επιδιϊκεται θ κατανόθςθ τθσ απόλυτθσ αναφοράσ.
Ειδικότερα, ςε ζνα αρχείο με όνομα «ΤΜΘΜΑΤΑ» πρζπει οι μακθτζσ να
υπολογίςουν τον αρικμό των τμθμάτων του Σχολείου. Στθν πρϊτθ δράςθ απαιτείται
χριςθ ςχετικϊν διευκφνςεων, ενϊ ςτθ δεφτερθ δράςθ απαιτείται χριςθ απόλυτων
διευκφνςεων. Μζςω τθσ ςφγκριςθσ των δφο περιπτϊςεων οι μακθτζσ κατανοοφν
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τθν διαφορά ςχετικισ και απόλυτθσ διεφκυνςθσ. Το φφλλο εργαςίασ επιςυνάπτεται
ςτο Ραράρτθμα.

6.14 Σφνοψθ
Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά ζγινε αναφορά ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ
προςεγγίςεισ για τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ ςτο μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ.
Ακολοφκωσ, παρουςιάςτθκαν οι ςτόχοι διδαςκαλίασ του κεφαλαίου Επεξεργαςία
Δεδομζνων και Τπολογιςτικά Φφλλα τθσ Β’ τάξθσ του Γυμναςίου, το οποίο και
χρθςιμοποιικθκε για τθν παροφςα ζρευνα κακϊσ και θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ
και οι ςτόχοι τθσ παροφςασ εργαςίασ. Τζλοσ, παρουςιάςτθκε θ διδακτικι
προςζγγιςθ για τθν ενίςχυςθ και εκτίμθςθ των ικανοτιτων των μακθτϊν ςτθ χριςθ
του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων. Θ μεκοδολογία που ακολουκείτε είναι θ
ανάκεςθ υλοποίθςθσ από τουσ μακθτζσ μιασ μελζτθσ περίπτωςθσ. Κατά τθν
διάρκεια τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ οι μακθτζσ ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και
ακολουκοφν κάποια ςτάδια επεξεργαςίασ για τθν παραγωγι αντίςτοιχων
πλθροφοριϊν. Ραράλλθλα ανακαλφπτουν ςταδιακά τισ δυνατότθτεσ του λογιςμικοφ
Υπολογιςτικϊν Φφλλων. Ο ρόλοσ τθσ εκπαιδευτικοφ είναι άλλοτε κακοδθγθτικόσ και
άλλοτε επικουρικόσ και ςυντονιςτικόσ.
Το μάκθμα πραγματοποιείται μια ϊρα τθν εβδομάδα ςφμφωνα με το πρόγραμμα
ςπουδϊν του Γυμναςίου. Για τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων ςχετικά με το
κεφάλαιο του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων, αφιερϊκθκαν επτά (7) μακιματα
ςε κάκε τμιμα.
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7 Η Μεκοδολογία Μζτρθςθσ τθσ επίδοςθσ
7.1 Ειςαγωγι
Στο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηεται αναλυτικά θ πολυκριτιρια μεκοδολογία
αυτοαξιολόγθςθσ των ικανοτιτων των μακθτϊν. Μζςω τθσ πολυκριτιριασ
αυτοαξιολόγθςθσ διερευνάται το επίπεδο ικανοτιτων των μακθτϊν πριν και μετά
τθν εκπαίδευςθ τουσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων.
Ραρουςιάηονται και επεξθγοφνται τα τρία ςτάδια αποτίμθςθσ των ικανοτιτων
(Σχιμα 7.1) αρχίηοντασ από τθ ςυλλογι των δεδομζνων και καταλιγοντασ με τθν
ςυνεξζταςθ των αποτελεςμάτων μεταξφ αρχισ και τζλουσ εκπαίδευςθσ.
Ακολοφκωσ, γίνεται αναφορά ςτουσ δείκτεσ ποςοςτιαίασ βελτίωςθσ και μεταβολισ
βαρϊν κακϊσ και ςτο διάγραμμα μεταβολϊν τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογικισ
προςζγγιςθσ. Τζλοσ, διατυπϊνονται κάποιοι περιοριςμοί κακϊσ και πλεονεκτιματα
τθσ μεκόδου.

Σχιμα 7.1: Τα τρία ςτάδια αποτίμθςθσ ικανοτιτων

7.2 Ρολυκριτιρια μεκοδολογία αυτοαξιολόγθςθσ ικανοτιτων
Θ αυτοαξιολόγθςθ των μακθτϊν πραγματοποιείται μζςω ζρευνασ με χριςθ ειδικά
ςχεδιαςμζνου ερωτθματολογίου και ςυγκεκριμζνα με χριςθ μιασ Κλίμακασ
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Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων. Κάκε μακθτισ ςυμπλθρϊνει το ερωτθματολόγιο
αυτοαξιολόγθςθσ δφο φορζσ, ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ, αντίςτοιχα. Θ πρϊτθ καταγραφι εκφράηει το αρχικό επίπεδο
ικανοτιτων των μακθτϊν πριν τθν εκπαίδευςθ τουσ, ενϊ θ δεφτερθ εκφράηει τισ
αλλαγζσ που προκφπτουν μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων που αφοροφν το
λογιςμικό Υπολογιςτικϊν Φφλλων.
Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ, όπωσ ζχει προτακεί από τθν Ε. Κραςαδάκθ (2013),
βαςίηεται ςτθν πολυκριτιρια ανάλυςθ αποφάςεων και ειδικότερα ςτθν
πολυκριτιρια μεκοδολογία MUSA – MUlticriteria Satisfaction Analysis (Grigoroudis
and Siskos, 2002; 2010), μζτρθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ πελατϊν και ςε ςτατιςτικά
εργαλεία. Θ MUSA ωσ μια μζκοδοσ προςδιοριςμοφ και ανάλυςθσ τθσ ςυλλογικισ
ςυμπεριφοράσ ενόσ ςυνόλου πελατϊν, ςτθν περίπτωςθ μασ χρθςιμοποιείται για
τθν ανάλυςθ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ ικανοτιτων ςτθν χριςθ του λογιςμικοφ
υπολογιςτικϊν φφλλων, που διατυπϊνουν οι μακθτζσ ςτθ Β’ Γυμναςίου. Σφμφωνα
με τουσ Γρθγοροφδθ και Σίςκο (2000), θ MUSA προςπακεί να εκτιμιςει μια
ςυλλογικι προςκετικι ςυνάρτθςθ αξιϊν, κι ζνα ςφνολο μερικϊν ςυναρτιςεων
ικανοποίθςθσ με βάςθ τισ γνϊμεσ των πελατϊν. Ομοίωσ, ςτο πρόβλθμα τθσ
αυτοαξιολόγθςθσ, εκτιμάται ζνα ςφςτθμα αξιϊν (ςυναρτιςεισ αξιϊν/ικανοποίθςθσ,
βάρθ κριτθρίων) βάςει των αντιλιψεων που ζχουν οι μακθτζσ για τισ ικανότθτεσ
τουσ.
Συγκεκριμζνα, θ μζκοδοσ MUSA εφαρμόηεται για τθν εκτίμθςθ του επιπζδου
ικανοτιτων των μακθτϊν τόςο ςτθν αρχι, δθλαδι πριν τθν εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ
του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων όςο και ςτο τζλοσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ
τθσ εκπαίδευςθσ. Δθλαδι, εκτιμάται τόςο θ αρχικι όςο και θ τελικι ολικι (ι
μερικι) ικανοποίθςθ ςτα κριτιρια αυτοαξιολόγθςθσ, μζςω τθσ αντίλθψθσ των
μακθτϊν ςχετικά με τθν επίδοςθ τουσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν
Φφλλων. Επιπρόςκετα, μζςω τθσ MUSA εξάγονται ςθμαντικά ςυμπεράςματα για τα
δυνατά και αδφνατα ςθμεία των μακθτϊν κακϊσ και τθ ςθμαντικότθτα των
κριτθρίων αυτοαξιολόγθςθσ ικανοτιτων, τόςο πριν όςο και μετά τθν ολοκλιρωςθ
τθσ εκπαίδευςθσ. Αξιοποιϊντασ τα αποτελζςματα τθσ πολυκριτιριασ μεκοδολογίασ
αποτιμάται θ βελτίωςθ ικανοτιτων μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ
χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων.
Θ προτεινόμενθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ ςτθρίηεται ςε κάποιεσ βαςικζσ
υποκζςεισ που προκφπτουν από τισ κφριεσ παραδοχζσ των Γρθγοροφδθ και Σίςκου
(2000) και οι οποίεσ είναι:
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Φπαρξθ ορκολογικϊν (rational) ατόμων και ςτθν περίπτωςθ μασ
ορκολογικϊν μακθτϊν ςε ρόλο αυτοκριτικό ωσ αποφαςίηοντεσ.



Φπαρξθ ενόσ ςυνόλου χαρακτθριςτικϊν του εξεταηόμενου προϊόντοσ ι
υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τα οποία οι πελάτεσ, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ
μακθτζσ, αντιλαμβάνονται τθν ικανοποίθςι τουσ. Το ςφνολο αυτϊν των
χαρακτθριςτικϊν αποτελεί τα κριτιρια ικανοποίθςθσ των πελατϊν και
οφείλει να πλθροί ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ μιασ ςυνεποφσ οικογζνειασ
κριτθρίων (Roy, 1985).



Φπαρξθ ενόσ προςκετικοφ μοντζλου ςφνκεςθσ του ςυνόλου των κριτθρίων
ικανοποίθςθσ και ειδικότερα μιασ προςκετικισ ςυνάρτθςθσ αξιϊν (additive
value function).

7.3 Ρρϊτο Στάδιο – Συγκζντρωςθ Δεδομζνων
Τα

δεδομζνα

για

τα

επίπεδα

ικανοποίθςθσ

ικανοτιτων

κάκε

μακθτι

ςυγκεντρϊνονται μζςω ειδικά διαμορφωμζνου ερωτθματολογίου και ςυγκεκριμζνα
μζςω Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων. Το ερωτθματολόγιο διανζμεται ςτουσ
μακθτζσ ςτο πρϊτο μάκθμα τθσ εκπαίδευςθσ (αρχι), μετά από μια ςφντομθ
παρουςίαςθ του περιβάλλοντοσ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων και
αναδιανζμεται μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων τθσ εκπαίδευςθσ (τζλοσ) με
τθν υποχρζωςθ να ςθμειϊνουν πάνω ςε αυτό το ονοματεπϊνυμο τουσ, ζτςι ϊςτε
να διαςφαλίηεται θ ανάλυςθ των δεδομζνων ςε επίπεδο ατόμου. Με τον τρόπο
αυτό υπάρχει πικανότθτα κάποιοι μακθτζσ που ςυμπλθρϊνουν το ερωτθματολόγιο
ςτθν αρχι, να μθν ςυμπλθρϊςουν το αντίςτοιχο ςτο τζλοσ, με αποτζλεςμα τα μονά
ερωτθματολόγια να μθν χρθςιμοποιοφνται ςτθν ζρευνα. Επίςθσ, το νεαρό τθσ
θλικίασ των μακθτϊν αποτελεί άλλο ζνα περιοριςμό, ο οποίοσ κα πρζπει να
λαμβάνεται υπόψθ ςτθ ςχεδίαςθ του ερωτθματολογίου.
Το ερωτθματολόγιο περιλαμβάνει ερωτιςεισ για τισ ικανότθτεσ που αποτελοφν
επιδιϊξεισ τθσ ερευνιτριασ. Κάκε ικανότθτα - κριτιριο περιλαμβάνεται ςτο
ερωτθματολόγιο και μπορεί να αναλυκεί ςε επιμζρουσ ικανότθτεσ - υποκριτιρια.
Επιπλζον, ςτο ερωτθματολόγιο χρθςιμοποιοφνται Κλίμακεσ Διαβακμιςμζνων
Κριτθρίων, γνωςτζσ ωσ rubrics ςτθ διεκνι βιβλιογραφία. Το πλεονζκτθμα ςτθ χριςθ
των rubrics είναι ότι απλοποιοφν τθ διαδικαςία βακμολόγθςθσ, αλλά και κακιςτοφν
ςαφείσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ τισ προςδοκίεσ των εκπαιδευτϊν τουσ, κακϊσ και
τουσ ςτόχουσ τθσ διαδικαςίασ μάκθςθσ. Θ επιλογι αυτισ τθσ τεχνικισ ζγινε
προκειμζνου οι μακθτζσ τθσ Β’ Γυμναςίου να διευκολυνκοφν κατά τθν ςυμπλιρωςθ
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του ερωτθματολογίου. Να μειωκοφν, δθλαδι, κατά το δυνατόν οι λάκοσ εκτιμιςεισ
λόγω του νεαροφ τθσ θλικίασ των μακθτϊν.
Επιπροςκζτωσ, ςτο ερωτθματολόγιο περιλαμβάνονται γενικζσ ερωτιςεισ, όπωσ
Σχολείο, Τμιμα, Τίτλοσ μακιματοσ, Ονοματεπϊνυμο, Φφλο και Ρροθγοφμενθ
εμπειρία ςτθ χριςθ του Excel. Στθν περίπτωςθ μασ, τα ςτοιχεία προσ αξιοποίθςθ
είναι μόνο το ονοματεπϊνυμο, το φφλο και θ προθγοφμενθ εμπειρία ςτθ χριςθ του
Excel.
Στα πλαίςια τθσ εφαρμογισ τθσ μεκόδου MUSA, ςυλλζγονται δεδομζνα που
αφοροφν τθν ικανοποίθςθ ενόσ ςυνόλου πελατϊν από ζνα προϊόν ι μια υπθρεςία
τόςο ςυνολικά όςο και επιμζρουσ για κάκε ζνα κριτιριο – χαρακτθριςτικό του
προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ αυτισ. Οι προτιμιςεισ των πελατϊν αυτϊν εκφράηονται
με μια μονότονθ, προκακοριςμζνθ από τον αναλυτι, ποιοτικι κλίμακα. Ζνα
παράδειγμα μιασ 3βάκμιασ κλίμακασ παρουςιάηεται ςτο Σχιμα 7.2. Σφμφωνα με τθ
μεκοδολογία, το μοντζλο τθσ MUSA προςπακεί να εκτιμιςει τθ ςυνολικι και τισ
επιμζρουσ ςυναρτιςεισ αξιϊν-ικανοποίθςθσ.

Ρολφ Ικανοποιθμζνοσ

□

Ικανοποιθμζνοσ

□

Κακόλου Ικανοποιθμζνοσ

□

Σχιμα 7.2: Ραράδειγμα 3βάκμιασ ποιοτικισ κλίμακασ

Θ μζκοδοσ MUSA υποκζτει ότι θ ςυνολικι ικανοποίθςθ ενόσ μεμονωμζνου
καταναλωτι εξαρτάται από ζνα ςφνολο μεταβλθτϊν, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν
τα χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου προϊόντοσ ι υπθρεςίασ. Θ μζκοδοσ MUSA
ςτοχεφει ςτθν ανάλυςθ τθσ μετα-αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ ενόσ καταναλωτι.
Στθν περίπτωςθ μασ, γίνεται θ υπόκεςθ ότι θ ςυνολικι ικανοποίθςθ ενόσ μακθτι
από τθν απόδοςθ του ςε μια ικανότθτα εξαρτάται από τισ επιμζρουσ αποδόςεισ ςτα
ςυςτατικά που αυτι αναλφεται. Ζτςι, μζςω τθσ αρχικισ ζρευνασ επιχειρείται θ
αρχικι καταγραφι των αποδόςεων αυτϊν, ενϊ μζςω τθσ τελικισ ζρευνασ θ αλλαγι
ςτισ αποδόςεισ αυτζσ, ωσ ζνα είδοσ μετα-αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ, όπωσ ιςχφει
ςτισ ζρευνεσ ικανοποίθςθσ από τθ χριςθ ενόσ προϊόντοσ ι υπθρεςίασ (Κραςαδάκθ,
2013).
Επομζνωσ, ςτθν περίπτωςθ αυτοαξιολόγθςθσ (self-evaluation) ικανοτιτων, ηθτείται
από κάκε μακθτι sj є S, όπου j=1,2,…,Μ και M ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μακθτϊν
που μετζχει ςτο μάκθμα, να εκφράςει τθν άποψθ του ςε ζνα ςφνολο κριτθρίων Χ =
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(Χ1, Χ2, …, Χn) όπου ζνα ςυγκεκριμζνο κριτιριο i εκφράηεται ωσ μια μονότονθ
μεταβλθτι Χi και Χi’ (αρχι και τζλοσ εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα) κακϊσ και τθν άποψθ
του ςυνολικά Τ και Τ’ (αρχι και τζλοσ εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα). Γι’ αυτό το λόγο
χρθςιμοποιείται μια ποιοτικι μονότονθ κλίμακα αξιολόγθςθσ αi επιπζδων για κάκε
i-οςτό κριτιριο και α επιπζδων για τθν ολικι αυτοαξιολόγθςθ (Κραςαδάκθ, 2013).
Τα δεδομζνα ςυλλζγονται μζςω του ειδικά διαμορφωμζνου ερωτθματολογίου, ςτο
οποίο ηθτείται κάκε μακθτισ να αξιολογιςει τον εαυτό του. Δθλαδι να αξιολογιςει
τισ επιμζρουσ ικανότθτεσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων που
διακζτει κακϊσ και ςυνολικά να κρίνει τθν απόδοςι του ςτθ χριςθ του
ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ. Για το ςκοπό αυτό, ηθτείται από τουσ μακθτζσ να
προχωριςουν υποςυνείδθτα ςτθν υποκειμενικι αυτι κρίςθ, κεωρϊντασ εκ των
προτζρων

ότι

είναι

ορκολογικοί

αποφαςίηοντεσ.

Με

αυτόν

τον

τρόπο

ςυγκεντρϊνονται τα δεδομζνα ι ηεφγθ απαντιςεων για κάκε μακθτι και
διαμορφϊνονται δφο πολυκριτιριοι πίνακεσ αυτοαξιολόγθςθσ ικανοτιτων αρχισ –
τζλουσ εκπαίδευςθσ ςτο λογιςμικό Υπολογιςτικϊν Φφλλων, οι οποίοι λειτουργοφν
ωσ είςοδοσ τόςο για το δεφτερο όςο και για το τρίτο ςτάδιο (Κραςαδάκθ, 2013).

7.4 Δεφτερο Στάδιο – Μθ παραμετρικόσ ζλεγχοσ προςθμαςμζνθσ
διάταξθσ ςε δφο εξαρτθμζνα δείγματα (Wilcoxon signed-rank
test)
Ο ζλεγχοσ t ςε ηεφγθ παρατθριςεων βαςίηεται ςυνικωσ ςε ομάδεσ ατόμων που
ζχουν εμπειρία και από τισ δφο ςυνκικεσ μιασ μεταβλθτισ – εξαρτθμζνα δείγματα.
Ππωσ για παράδειγμα θ ανταπόκριςθ των αςκενϊν όταν ακολουκοφν μια Α
κεραπεία ςε ςφγκριςθ με τθν ανταπόκριςθ των ίδιων αςκενϊν όταν ακολουκοφν
μια Β κεραπεία (Κραςαδάκθ, 2013). Στθ δικι μασ περίπτωςθ, ελζγχονται τα ηεφγθ
των απαντιςεων ανά μακθτι ςτο ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ ικανοτιτων
πριν τθν εκπαίδευςθ τουσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων και
μετά από αυτιν. Ο ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ δθλαδι, εφαρμόηεται ςτα ηεφγθ
απαντιςεων που ςυγκεντρϊκθκαν από το πρϊτο ςτάδιο.
Στθν περίπτωςθ εξαρτθμζνων δειγμάτων, των οποίων οι κατανομζσ των πλθκυςμϊν
τουσ δεν ακολουκοφν (κατ’ ανάγκθ) τθν κανονικι κατανομι, ο ζλεγχοσ των μζςων
των πλθκυςμϊν από τουσ οποίουσ προζρχονται μπορεί να ελεγχκεί με το κριτιριο
Wilcoxon (μθ παραμετρικόσ ζλεγχοσ). Το κριτιριο εφαρμόηεται:


Πταν οι μετριςεισ είναι κατά ηεφγθ.



Πταν οι δφο πλθκυςμοί δεν ακολουκοφν αναγκαςτικά τθν κανονικι
κατανομι ι δεν ξζρουμε τθν κατανομι που ακολουκοφν οι μετριςεισ.
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Πταν τα δεδομζνα είναι διατακτικά (ordinal) ι διαςτθμικά (interval).

Οι μθ παραμετρικοί ζλεγχοι βαςίηονται ςτθ διάταξθ των μετριςεων. Ζςτω δφο
εξαρτθμζνα δείγματα ( X 1 , X 2 ,..., X n ) και (Y1 , Y2 ,..., Yn ) . Για τθν εφαρμογι του
κριτθρίου ακολουκοφμε τισ παρακάτω ενζργειεσ:
1. Υπολογίηουμε τισ διαφορζσ των ηευγϊν di
μθδενικζσ διαφορζσ (di

xi

yi , αγνοϊντασ τισ

0) με ανάλογθ μείωςθ του δείγματοσ.

2. Υπολογίηουμε τισ απόλυτεσ διαφορζσ των ηευγϊν di .
3. Διατάςςουμε τισ απόλυτεσ τιμζσ των διαφορϊν από τθ μικρότερθ (1θ) ςτθ
μεγαλφτερθ (nοςτι).
4. Ακροίηουμε τισ ταξινομιςεισ των κετικϊν διαφορϊν (Τ+) και των αρνθτικϊν
διαφορϊν (Τ-).
5. Χρθςιμοποιοφμε Τ=Τ+ ωσ τον ςτατιςτικό ζλεγχο.
Ο ζλεγχοσ διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
Θ0: (d

0) , δθλαδι τα δείγματα ζχουν κοινι διάμεςο

αϋ περίπτωςθ, για μικρά μεγζκθ δείγματοσ, n≤30, θ H0 απορρίπτεται ςε ς.ς. a, αν
T≤T’ όπου το T’ μπορεί να βρεκεί από πίνακεσ για μονόπλευρο και αμφίπλευρο
ζλεγχο.
β' περίπτωςθ, για μεγάλα μεγζκθ δείγματοσ, n>30 το Τ προςεγγιςτικά κανονικά
κατανεμθμζνο, θ H0 απορρίπτεται ςε ς.ς. a, αν ιςχφει μια από τισ παρακάτω
περιπτϊςεισ:
T

T

T

za με H1: d

0

za με H1: d

0

za /2 με H1: d

0

όπου ιςχφει:
n(n 1)
,
4

n(n 1)(2n 1)
, z
24

T
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Χριςθ του προςεγγιςτικοφ z-ςτατιςτικοφ και ςφγκριςθ τθσ τιμισ z με τθν κριτικι
τιμι za τθσ τυποποιθμζνθσ κανονικισ κατανομισ ςε επίπεδο ςθμαντικότθτασ a
(όπου για z0.025=1.96 και z0.05=1.64).
Το Wilcoxon test βαςίηεται ςτθ διάταξθ των παρατθριςεων και όχι ςτισ
παρατθριςεισ αυτζσ κακ’ αυτζσ. Γι’ αυτό το test εάν πραγματοποιθκεί μζςω του
ςτατιςτικοφ λογιςμικοφ SPSS, υπολογίηει από τα δεδομζνα τον αρικμό κετικϊν
(positive ranks), αρνθτικϊν (negative ranks) και όμοιων κατατάξεων (ties),
αντίςτοιχα (Ρίνακασ 7.1). Επιπλζον το SPSS εκτιμά τουσ μζςουσ των κατατάξεων
(mean rank) κακϊσ και τα ακροίςματα των κατατάξεων (sum of ranks), όπου ςτο
παράδειγμα του πίνακα το Τ+=3321 και το Τ-=0. Οι υπολογιςμοί αυτοί
χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό του Wilcoxon test.
Στο παράδειγμα του Ρίνακα 7.1, ςφγκριςθσ των απαντιςεων τζλουσ εκπαίδευςθσ
ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων ςε ςχζςθ με τισ απαντιςεισ ςτθν
αρχι (cr1t – cr1a) ςε ζνα κριτιριο, φαίνεται ότι υπάρχουν 0 αρνθτικζσ κατατάξεισ
(μθ βελτίωςθ), 81 κετικζσ κατατάξεισ (βελτίωςθ) και 7 όμοιεσ κατατάξεισ (καμία
αλλαγι) ςε ζνα ςφνολο 88 ηευγαρωτϊν απαντιςεων του δείγματοσ.
Ρίνακασ 7.1: Ραράδειγμα ςφγκριςθσ ηευγϊν απαντιςεων (τζλοσ - αρχι) από SPSS

Cr1t – cr1a

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Negative
Ranks

0

.00

.00

Positive Ranks

81

41.00

3321.00

Ties

7

Total

88

Από τα αποτελζςματα του Ρίνακα 7.2 προκφπτει z = 8.097 > 1.96, επομζνωσ θ
μθδενικι υπόκεςθ H0 απορρίπτεται, δθλαδι υπάρχει διαφορά ςτισ δφο κατανομζσ
ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο. Θ π-τιμι αναπαρίςταται από τθν τιμι p-value για
αμφίπλευρο ζλεγχο (Assymp. Sig. (2-tailed)). Εφόςον είναι μικρότερθ του 5%
υπάρχει επαρκισ μαρτυρία απόρριψθσ τθσ μθδενικισ υπόκεςθσ H0 για τθν εφνοια
τθσ H1. Στο παράδειγμα μασ δθλαδι, οι αυτοαξιολογικζσ κρίςεισ των μακθτϊν μετά
τθν ολοκλιρωςθ τθσ διδακτικισ ενότθτασ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων
πράγματι διαφζρουν από τισ αντίςτοιχεσ πριν διδαχκοφν το λογιςμικό αυτό.
Ο ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ πραγματοποιείται ωσ ζνα μζτρο επιβεβαίωςθσ, μζςω
ελζγχου τθσ ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ, τθσ μετάβαςθσ από μια αρχικι κατάςταςθ
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πριν τθν εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων ςε μια νζα
ςτο τζλοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ανά κριτιριο – υποκριτιριο. Με
αυτό τον τρόπο παρζχεται μια πρόςκετθ χριςιμθ πλθροφορία ςε ςχζςθ με τα
αποτελζςματα τθσ πολυκριτιριασ ανάλυςθσ που ακολουκεί ςτο τρίτο ςτάδιο
(Κραςαδάκθ, 2013).
Πίνακας 7.2: Πίνακας αποηελεζμάηων Wilcoxon test από SPSS

Cr1t – cr1a
Z

-8.097

Assymp. Sig. (2-tailed)

.000

7.5 Τρίτο Στάδιο – Ρολυκριτιρια αυτοαξιολόγθςθ
Οι πολυκριτιριοι πίνακεσ αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ
Υπολογιςτικϊν Φφλλων του πρϊτου ςταδίου, που εκφράηουν τθν αντίλθψθ των
μακθτϊν, επεξεργάηονται ςτο τρίτο ςτάδιο. Στόχοσ αυτοφ του ςταδίου είναι θ
εκτίμθςθ των ςυναρτιςεων, των βαρϊν και των δεικτϊν μερικισ και ολικισ
ικανοποίθςθσ (αυτοαξιολόγθςθσ), για κάκε κριτιριο πριν και μετά τθν ολοκλιρωςθ
των μακθμάτων του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων. Χρθςιμοποιϊντασ τισ
επιμζρουσ κρίςεισ που ζχει εκφράςει κάκε μακθτισ, εφαρμόηεται θ μζκοδοσ MUSA
δφο φορζσ ςτισ περιπτϊςεισ των μακθτϊν που υπάρχουν διπλά ςυμπλθρωμζνα
ερωτθματολόγια. Χρθςιμοποιϊντασ τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ, θ μζκοδοσ ςυνκζτει
κάκε φορά τισ διαφορετικζσ προτιμιςεισ ςε μοναδικζσ ςυναρτιςεισ αξιϊν (ςτθν
περίπτωςθ μασ αυτοαξιολόγθςθσ), υποκζτοντασ ότι θ ολικι αυτοαξιολόγθςθ ενόσ
ατόμου (μακθτι) εξαρτάται από ζνα ςφνολο κριτθρίων (Κραςαδάκθ, 2013).
Θ μζκοδοσ MUSA για τθν εκτίμθςθ των ςυναρτιςεων ολικισ και μερικισ αξίασ
εφαρμόηει τισ αρχζσ τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ παλινδρόμθςθσ κάτω από
περιοριςμοφσ, χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ (JacquetLagrèze and Siskos, 1982; Siskos and Yannacopoulos, 1985). Επιπρόςκετα θ μζκοδοσ
εκτιμά ποςοτικοφσ δείκτεσ, μεταξφ αυτϊν ο ολικόσ και μερικόσ δείκτθσ
ικανοποίθςθσ (ςτθν δικι μασ περίπτωςθ αυτοαξιολόγθςθσ), ωσ εξισ:
SI

1 a m *m
p y και SI i
100 m 1

1
100

ai

pik xi*k για i 1, 2,..., n
k 1
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Ππου SI ο μζςοσ δείκτθσ ολικισ ικανοποίθςθσ, p m θ ςυχνότθτα των μακθτϊν ςτο
y m επίπεδο ικανοποίθςθσ, SI i ο μζςοσ δείκτθσ μερικισ ικανοποίθςθσ του i

κριτθρίου και pik θ ςυχνότθτα των μακθτϊν ςτο xik επίπεδο ικανοποίθςθσ
(Grigoroudis and Siskos, 2002). Στθν περίπτωςθ μασ τθσ διπλισ εφαρμογισ τθσ
μεκόδου, ςυμβολίηουμε με SI b τον δείκτθ αυτοαξιολόγθςθσ αρχισ και με SI e τον
αντίςτοιχο ςτο τζλοσ (μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ) ολικά ι ανά
επιμζρουσ

διάςταςθ.

Ο

ολικόσ

δείκτθσ

και

οι

μερικοί

δείκτεσ

ικανοποίθςθσ/αυτοαξιολόγθςθσ είναι οι μζςεσ τιμζσ των ςυναρτιςεων ολικισ και
μερικισ αξίασ και κανονικοποιοφνται ςτο διάςτθμα *0,100%+.
Θ επιλογι των παραμζτρων τθσ μεκόδου MUSA εςτιάηεται κυρίωσ ςτον οριςμό των
κατωφλίων προτίμθςθσ

,

i

και ςτθν επιλογι του βακμοφ παραχϊρθςθσ

, ενόσ

μικροφ ποςοςτοφ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ F*, κατά τθ φάςθ τθσ ανάλυςθσ
μεταβελτιςτοποίθςθσ (Γρθγοροφδθσ και Σίςκοσ, 2000). Συνικωσ οι τιμζσ που
επιλζγονται για τα κατϊφλια προτίμθςθσ είναι μικροί αρικμοί ςτο διάςτθμα τιμϊν
[0, 100], όπωσ για παράδειγμα

2 και

i

4 , και εκφράηουν το ελάχιςτο βιμα

αφξθςθσ των ςυναρτιςεων ολικισ και μερικισ αξίασ, αντίςτοιχα. Θ τιμι που
επιλζγεται για το βακμό παραχϊρθςθσ είναι ςυνικωσ ζνασ μικρόσ κετικόσ πρακτικά
αμελθτζοσ αρικμόσ, όπωσ για παράδειγμα ε=3%F*, ο οποίοσ προςτίκεται ςτθν
αρχικι βζλτιςτθ λφςθ F* (F ≤ F* + ε) προκειμζνου ςτθ φάςθ μεταβελτιςτοποίθςθσ
να επιτευχκεί θ μεγιςτοποίθςθ των βαρϊν των κριτθρίων.
Θ επιλογι διαφορετικϊν τιμϊν για τισ παραπάνω παραμζτρουσ ζχει ςθμαντικι
επίδραςθ ςτον ζλεγχο αξιοπιςτίασ των αποτελεςμάτων τθσ MUSA και ειδικότερα
ςτον δείκτθ AFI (Average Fitting Index – Μζςοσ Δείκτθσ Ρροςαρμογισ), ASI
(Average Stability Index – Μζςοσ Δείκτθσ Ευςτάκειασ) και OPL (Overall Prediction
Level – Δείκτθσ Επιπζδου Ολικισ Ρρόβλεψθσ) και ςυνεπϊσ ςτθν ευςτάκεια των
αποτελεςμάτων.
Συγκεκριμζνα, ο μζςοσ δείκτθσ προςαρμογισ AFI , ορίηεται ωσ εξισ:

AFI 1

F*
100 M

όπου F * είναι θ βζλτιςτθ τιμι του ςφάλματοσ του αρχικοφ γραμμικοφ
προγράμματοσ του μοντζλου MUSA και M ο αρικμόσ των μακθτϊν. Ο δείκτθσ AFI
κανονικοποιείται ςτο διάςτθμα *0, 1+ και είναι ίςοσ με 1 εάν F * 0 , δθλαδι όταν
το μοντζλο είναι ςε κζςθ να εκτιμιςει ζνα ςφνολο αξιϊν για τουσ μακθτζσ με
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μθδενικά ςφάλματα. Αντίκετα, ο δείκτθσ AFI είναι ίςοσ με 0 όταν F* 100 M ,
δθλαδι όταν τα ηεφγθ των μεταβλθτϊν ςφάλματοσ

j

και

j

παίρνουν τθ μζγιςτθ

δυνατι τιμι.
Θ εκτίμθςθ του μζςου δείκτθ ευςτάκειασ ASI αποτελεί ζνα πρόβλθμα ανεξάρτθτο
από το βακμό προςαρμογισ των αποτελεςμάτων τθσ MUSA και αποτελεί το βαςικό
αντικείμενο τθσ ανάλυςθσ μεταβελτιςτοποίθςθσ. Συγκεκριμζνα, κατά τθ φάςθ τθσ
μεταβελτιςτοποίθςθσ, n γραμμικά προγράμματα μορφοποιοφνται και επιλφονται,
τα οποία μεγιςτοποιοφν ςυνεχϊσ τα βάρθ κάκε κριτθρίου. Ωσ τελικι λφςθ για τα
βάρθ των κριτθρίων υπολογίηεται θ μζςθ τιμι των βαρϊν που προκφπτουν από τθν
επίλυςθ των γραμμικϊν αυτϊν προγραμμάτων. Ο δείκτθσ ASI εκτιμάται ωσ θ μζςθ
τιμι τθσ κανονικοποιθμζνθσ τυπικισ απόκλιςθσ των εκτιμϊμενων βαρϊν, ωσ εξισ:

ASI

1

1
n

n

n

i 1

n
j 1

bi j

2

n
j

bj
1 i

2

100 n 1

όπου bi j είναι το εκτιμϊμενο βάροσ του i κριτθρίου που προκφπτει από το j
πρόβλθμα μεταβελτιςτοποίθςθσ.
Θ επιλογι των ςωςτϊν κατά περίπτωςθ τιμϊν των παραμζτρων τθσ MUSA είναι ζνα
ανοικτό κζμα που ςυνικωσ αντιμετωπίηεται από τουσ αναλυτζσ με τθ διαδικαςία
δοκιμισ – λάκουσ με χριςθ ςυνδυαςμϊν διαφορετικϊν τιμϊν για τα

,

i

και

(Κραςαδάκθ, 2013).
Μια αναλυτικι περιγραφι τθσ μεκόδου MUSA παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα.
Για τθν οριςτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων ςτα αρχεία δεδομζνων αρχισ – τζλουσ
εκπαίδευςθσ ςτο λογιςμικό Υπολογιςτικϊν Φφλλων λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ:


Ο ςχετικά μικρόσ αρικμόσ ερωτθματολογίων, λόγω του περιοριςμζνου
αρικμοφ των μακθτϊν Β’ τάξθσ που μπορεί να υπάρχει ςε ζνα ςχολείο και
ο μικρότεροσ ενδεχομζνωσ αρικμόσ διπλϊν ερωτθματολογίων αρχισ –
τζλουσ που επιβάλουν προςεκτικό ζλεγχο αξιοπιςτίασ των αποτελεςμάτων
μζςω των δεικτϊν AFI και ASI .



Θ χριςθ όμοιων παραμζτρων ,

i

και

ςτα δφο αρχεία δεδομζνων αρχισ

– τζλουσ εκπαίδευςθσ, ζτςι ϊςτε κάκε μεταβολι ςτα αποτελζςματα
μεταξφ αρχισ και τζλουσ να αποκλειςτεί ότι οφείλεται ςτισ διαφορετικζσ
τιμζσ των παραμζτρων αυτϊν.
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Θ επιδίωξθ ταυτόχρονα υψθλϊν δεικτϊν AFI και ASI , ςτα δφο αρχεία
αποτελεςμάτων αρχισ – τζλουσ. Οι δείκτεσ, δθλαδι, να παίρνουν
ταυτόχρονα

τιμζσ όςο

κοντφτερα

γίνεται ςτο

100%.

Γιϋ

αυτό,

ςυνεξετάηονται οι δείκτεσ AFI και ASI τόςο ςτα αποτελζςματα αρχισ όςο
και ςτα αποτελζςματα τζλουσ, ζτςι ϊςτε να λαμβάνουν ταυτόχρονα τιμζσ
μεγαλφτερεσ από ζνα ποςοςτό (π.χ. 70%) ι να λαμβάνουν ταυτόχρονα τισ
μζγιςτεσ δυνατζσ τιμζσ.
Ο ζλεγχοσ αυτόσ πραγματοποιείται μζςω δοκιμϊν ςτα δφο αρχεία μζχρι τθν τελικι
οριςτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ MUSA. Τα αποτελζςματα αυτά είναι: τα
βάρθ κριτθρίων, ο ολικόσ και οι μερικοί δείκτεσ ικανοποίθςθσ/αυτοαξιολόγθςθσ και
οι ςυναρτιςεισ αξιϊν – αυτοαξιολόγθςθσ (Κραςαδάκθ, 2013).

7.6 Μζκοδοσ Ανάλυςθσ Αποτελεςμάτων
Για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, από το ςφνολο των αποτελεςμάτων που παρζχει
θ MUSA, αξιοποιοφνται τα βάρθ, οι δείκτεσ ικανοποίθςθσ/αυτοαξιολόγθςθσ και οι
ςυναρτιςεισ αξιϊν, ολικι και μερικζσ. Οι εκτιμϊμενεσ ςυναρτιςεισ αξιϊν
αποτελοφν τα ςθμαντικότερα αποτελζςματα τθσ MUSA, δεδομζνου ότι εκφράηουν
τθν πραγματικι αξία, ςε κανονικοποιθμζνο διάςτθμα τιμϊν *0, 100+, που προςδίδει
το ςφνολο των μακθτϊν ςε ζνα κακοριςμζνο ποιοτικό επίπεδο ολικισ και μερικισ
ικανοποίθςθσ/αυτοαξιολόγθςθσ (Κραςαδάκθ, 2013).
Τα βάρθ ςτθν πολυκριτιρια μζκοδο MUSA εκφράηουν μια ςχετικι ςθμαςία ςτα
πλαίςια ενόσ δεδομζνου ςυνόλου κριτθρίων. Ζτςι, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι
ζρευνεσ αυτοαξιολόγθςθσ ικανοτιτων αφοροφν όμοια κριτιρια ςτθν αρχι και ςτο
τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων, θ
μεταβολι των βαρϊν από ζνα ποςοςτό ςε άλλο αναδεικνφει τισ μεταβολζσ
προτίμθςθσ των μακθτϊν. Αντίςτοιχα, εξετάηεται και θ μετατόπιςθ των
ςυναρτιςεων αξιϊν – αυτοαξιολόγθςθσ. Και εδϊ αναμενόμενο είναι να
προκφπτουν αλλαγζσ ςτουσ δείκτεσ ικανοποίθςθσ/αυτοαξιολόγθςθσ μεταξφ αρχισ
και τζλουσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν. Συνεπϊσ, για τθν εξαγωγι χριςιμων
ςυμπεραςμάτων ςυνεξετάηονται θ μεταβολι ςτα βάρθ και ςτουσ δείκτεσ
αυτοαξιολόγθςθσ μεταξφ αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ (Κραςαδάκθ, 2013).

7.7 Συνεξζταςθ αποτελεςμάτων αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ
Θ ςυνεξζταςθ των αποτελεςμάτων γίνεται ςε τρία επίπεδα (Κραςαδάκθ, 2013):
a. υπό μορφι αρχικισ παρατιρθςθσ
b. δια-κριτθριακά
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c. ενδο-κριτθριακά
Ρροκειμζνου να γίνει θ ςυνεξζταςθ των αποτελεςμάτων, παρουςιάηονται ωσ
παράδειγμα τα αποτελζςματα του Ρίνακα 7.3 που αφοροφν τθν ανάλυςθ τθσ
ικανότθτασ χριςθσ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων ςε ζξι επιμζρουσ
κριτιρια.
Ρίνακασ 7.3: Αποτελζςματα από τθ MUSA
Αποτελέσματα MUSA (Ν=88) (AFI>91.45%, ASI>60.33%)

Βάρος κριηηρίοσ

(αρτή)

Δείκτης
Αυτοαξιολόγησης
(ικανοποίησης)
SIb (αρτή)

(ηέλος)

Δείκτης
Αυτοαξιολόγησης
(ικανοποίησης)
SIe (ηέλος)

ΚΡ1

8.8%

29.8%

30.5%

97%

ΚΡ2

8.8%

31.8%

16.7%

95.6%

ΚΡ3

51.9%

9.5%

16.7%

94.8%

ΚΡ4

9.9%

11%

9.7%

87.7%

ΚΡ5

11.8%

12.7%

16.7%

90.5%

ΚΡ6

8.9%

13.9%

9.7%

82.1%

Βάρος κριηηρίοσ

Ολικά

6.4%

96%

γ=2, γi=4, ε=3%F*

Υπό μορφι αρχικισ παρατιρθςθσ, όπωσ προκφπτει από τα αποτελζςματα του
Ρίνακα 7.3, πριν αρχίςει θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςθμαντικότερο είναι το 3ο
κριτιριο Κρ3 (βάροσ 51.9%) με δείκτθ αυτοαξιολόγθςθσ πολφ χαμθλό 9.5%, ενϊ ςτο
τζλοσ

τθσ

εκπαίδευςθσ

διαφοροποιείται

θ

ςυμπεριφορά

των

μακθτϊν

ο

αναδεικνφοντασ ωσ ςθμαντικότερο το 1 κριτιριο Κρ1 (βάροσ 30.5%) με δείκτθ
αυτοαξιολόγθςθσ όμωσ υψθλό 97%. Σχετικά με το 3ο κριτιριο, παρόλο που ςτο
τζλοσ (μετά τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν) δεν αποτελεί το ςθμαντικότερο μεταξφ
των ζξι κριτθρίων, ο δείκτθσ αυτοαξιολόγθςθσ ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο ζχει
βελτιωκεί αιςκθτά από 9.5% ςτο 94.8%.

71

Ενδζχεται, λοιπόν, να προκφψουν μεταβολζσ τόςο ςτα βάρθ των κριτθρίων όςο και
ςτουσ δείκτεσ ικανοποίθςθσ (αυτοαξιολόγθςθσ) μεταξφ αρχισ και τζλουσ
εκπαίδευςθσ. Θ μεταβολι ςτα βάρθ οφείλεται ςτθν αλλαγι προτίμθςθσ και ωσ εκ
τοφτου θ αφξθςθ του βάρουσ κάποιου κριτθρίου ςτο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε
ςχζςθ με τθν αρχι ςυνεπάγεται τθ μείωςθ των βαρϊν κάποιων άλλων κριτθρίων
και αντίςτροφα (αρχι βακμϊν παραχϊρθςθσ, Σίςκοσ 1998). Θ μεταβολι ςτουσ
δείκτεσ ικανοποίθςθσ ερμθνεφεται από τισ αλλαγζσ ςτθ διλωςθ του επιπζδου
ικανοτιτων των μακθτϊν ςτο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με τθν αρχι.
Μελετϊντασ τα αποτελζςματα τθσ MUSA, προκφπτουν οριςμζνα δια-κριτθριακά
ςυμπεράςματα. Ειδικότερα, θ εξζλιξθ του δείκτθ ικανοποίθςθσ (αυτοαξιολόγθςθσ)
μεταξφ αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ κακϊσ και των βαρϊν παρουςιάηονται ςτα
παρακάτω ςχιματα (Σχιμα 7.3 και Σχιμα 7.4, αντίςτοιχα).
Εξζλιξθ Δείκτθ αυτοαξιολόγθςθσ αρχι - τζλοσ εκπαίδευςθσ ςτο
λογιςμικό υπολογιςτικϊν φφλλων
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

96,0%

97,0%

95,6%

29,8%

31,8%

Κρ1

Κρ2

94,8%

87,7%

90,5%

82,1%

9,5%

11,0%

12,7%

13,9%

Κρ3

Κρ4

ΔΙ αρχι

Κρ5

Κρ6

6,4%
Ολικόσ
δείκτθσ

ΔΙ τζλοσ

Σχιμα 7.3: Εξζλιξθ δείκτθ αυτοαξιολόγθςθσ (ικανοποίθςθσ)

Εξζλιξθ Βαρϊν αρχι - τζλοσ εκπαίδευςθσ
ςτο λογιςμικό υπολογιςτικϊν φφλλων
60,0%
51,9%

50,0%
40,0%
30,5%

30,0%

16,7%

20,0%

10,0%
0,0%

Κρ2

16,7%

9,7%

8,8%

8,8%
Κρ1

16,7%

9,9%

Κρ3
Βάροσ (αρχι)

Κρ4

11,8%

Κρ5

9,7%
8,9%

Κρ6

Βάροσ (τζλοσ)

Σχιμα 7.4: Εξζλιξθ βαρϊν
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Θ εξζλιξθ δεν είναι πάντα κετικι μεταξφ αρχισ – τζλουσ. Ππωσ φαίνεται ςτο ςχιμα
7.4 το βάροσ του τρίτου κριτθρίου είναι υψθλότερο ςτθν αρχι (51.9%) ςε ςχζςθ με
το τζλοσ (16.7%) τθσ εκπαίδευςθσ που υποδεικνφει μια αλλαγι προτίμθςθσ των
μακθτϊν ςτθν αρχικι τουσ εκτίμθςθ ςε ςχζςθ με τθν τελικι. Κάτι τζτοιο μπορεί να
ςυμβεί και ςτθν εξζλιξθ των δεικτϊν αυτοαξιολόγθςθσ μεταξφ αρχισ - τζλουσ
εκπαίδευςθσ. Μπορεί δθλαδι, ο δείκτθσ αυτοαξιολόγθςθσ τζλουσ εκπαίδευςθσ αντί
να είναι υψθλότεροσ από τον αντίςτοιχο αρχισ, όπωσ προςδοκάτε, να είναι
χαμθλότεροσ (Κραςαδάκθ, 2013). Θ προςπάκεια του διδάςκοντα αναμζνεται να
αποφζρει υψθλότερουσ δείκτεσ αυτοαξιολόγθςθσ ςτο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ, όμωσ
αυτό δεν είναι πάντα ςίγουρο ότι μπορεί να επιτευχκεί.
Μελετϊντασ τα αποτελζςματα τθσ MUSA, προκφπτουν επίςθσ οριςμζνα ενδοκριτθριακά ςυμπεράςματα. Συγκεκριμζνα, μζςω των ςυναρτιςεων αξιϊν που
εκτιμϊνται από τθ MUSA μποροφν να προκφψουν επιπλζον πλθροφορίεσ. Θ
μεταβολι των βαρϊν (αφξθςθ, μείωςθ ι ςτακερότθτα) μεταξφ αρχισ – τζλουσ
εκπαίδευςθσ ανά κριτιριο, φαίνεται από τθν μθ κανονικοποιθμζνθ μορφι των
ςυναρτιςεων αξιϊν. Αντίςτοιχα, θ μεταβολι ςτο δείκτθ αυτοαξιολόγθςθσ (αφξθςθ,
μείωςθ ι ςτακερότθτα) μεταξφ αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ φαίνεται από τθν
κανονικοποιθμζνθ μορφι των ςυναρτιςεων αξιϊν ςτο διάςτθμα τιμϊν *0%, 100%].
Ο δείκτθσ αυτοαξιολόγθςθσ προκφπτει από τον πολλαπλαςιαςμό των ποςοςτϊν
των ατόμων που ανικουν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο αυτοαξιολόγθςθσ
(ςυχνότθτεσ) και των αξιϊν των ςυγκεκριμζνων επιπζδων τθσ κανονικοποιθμζνθσ
μορφισ

τθσ

ςυνάρτθςθσ.

Συνεπϊσ,

μια

κετικι

μεταβολι

του

δείκτθ

αυτοαξιολόγθςθσ αρχισ – τζλουσ, μζςω τθσ γραφικισ αναπαράςταςθσ κα
παρουςιάηει μια μετατόπιςθ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ από τισ χαμθλζσ κλίμακεσ ςτθν
αρχι ςε υψθλότερεσ ςτο τζλοσ εκπαίδευςθσ, και το αντίκετο ςτθν περίπτωςθ
μείωςθσ του δείκτθ αυτοαξιολόγθςθσ (Κραςαδάκθ, 2013).
Οι περιπτϊςεισ που αναδεικνφουν οι μθ κανονικοποιθμζνεσ ςυναρτιςεισ αξιϊν
είναι τρεισ. Συγκεκριμζνα:


Αφξθςθ ςθμαντικότθτασ από το αρχικό επίπεδο. Χαρακτθριςτικό είναι το
παράδειγμα του πρϊτου κριτθρίου (Κρ1) όπωσ φαίνεται ςτο Σχιμα 7.5.
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Συναρτιςεισ για "Κρ1" - μθ κανονικοποιθμζνθ μορφι
35

30,5

30
27,26

25
20

Αρχι

15

Τζλοσ

10

8,8

5
0

1,52

0
Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Καλι Απόδοςθ

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Σχιμα 7.5: Ραράδειγμα μθ κανονικοποιθμζνθσ ςυνάρτθςθσ - αφξθςθ βάρουσ

Συγκεκριμζνα, προκφπτει ζνα ςφνολο αξιϊν ςτθν 3βάκμια ποιοτικι κλίμακα
μζτρθςθσ του κριτθρίου για το τζλοσ εκπαίδευςθσ, πολφ υψθλότερο από ότι
ςτθν αρχι. Στο ανϊτερο επίπεδο τθσ κλίμακασ (Ρολφ Καλι Απόδοςθ), οι
αξίεσ αντιςτοιχοφν ςτα βάρθ των κριτθρίων αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ,
αντίςτοιχα. Θ μετατόπιςθ του βάρουσ από ζνα χαμθλό ςε ζνα υψθλό
επίπεδο ςυνδζεται με τθν άποψθ των μακθτϊν για το επίπεδο ικανοτιτων
που διακζτουν. Αν κεωροφν ότι είναι ικανοποιθμζνοι από το επίπεδο μιασ
ικανότθτασ δεν τθσ αποδίδουν υψθλι ςθμαντικότθτα, αν όμωσ κεωροφν ότι
είναι αδφνατοι τότε τθσ αποδίδουν υψθλι ςθμαντικότθτα. Συνεπϊσ, θ
αφξθςθ τθσ ςθμαντικότθτασ ςτο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ πρζπει να
αναηθτθκεί ςε άλλουσ παράγοντεσ, όπωσ για παράδειγμα ςτθν υψθλι
αυτοεκτίμθςθ ικανοτιτων που διλωςαν αρχικά οι μακθτζσ ι ςτθν
υπεραιςιοδοξία τουσ ότι ςτθν ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα τα καταφζρνουν
καλά.


Μείωςθ ςθμαντικότθτασ από το αρχικό επίπεδο. Το αρχικό επίπεδο
ςθμαντικότθτασ είναι εμφανϊσ υψθλότερο από το τελικό, υποδθλϊνοντασ
μια πικανι αρχικι αδυναμία των μακθτϊν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα
(Ραράδειγμα Κρ3, Σχιμα 7.6).
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Συναρτιςεισ για "Κρ3" - μθ κανονικοποιθμζνθ μορφι
60
51,9

50
40

Αρχι

30

Τζλοσ

14,93

20

16,7

10

8,95

0

0
Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Καλι Απόδοςθ

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Σχιμα 7.6: Ραράδειγμα μθ κανονικοποιθμζνθσ ςυνάρτθςθσ - μείωςθ βάρουσ



Καμία αλλαγι τθσ ςθμαντικότθτασ από το αρχικό επίπεδο. Οι ςυναρτιςεισ
αρχισ και τζλουσ εκπαίδευςθσ ςυμπίπτουν ςτο υψθλότερο επίπεδο
ικανοποίθςθσ/αυτοαξιολόγθςθσ.

Θ

μθ

κανονικοποιθμζνθ

μορφι

των

ςυναρτιςεων

προκφπτει

από

τον

πολλαπλαςιαςμό των αξιϊν ςτθν κλίμακα μζτρθςθσ κάκε κριτθρίου με το βάροσ
του κριτθρίου, όπωσ αυτά ζχουν εκτιμθκεί από τθ MUSA. Θ MUSA εκτιμά τισ
ςυναρτιςεισ

αξιϊν

ςτθν

κλίμακα

μζτρθςθσ

κάκε

κριτθρίου,

οι

οποίεσ

ακολουκϊντασ τουσ κανόνεσ μονοτονίασ κανονικοποιοφνται ςτο διάςτθμα *0, 100+.
Στον Ρίνακα 7.4 παρουςιάηονται οι αξίεσ ςυνάρτθςθσ ςε 3βάκμια ποιοτικι κλίμακα
μζτρθςθσ του πρϊτου κριτθρίου (Κρ1) αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ, τα αντίςτοιχα
βάρθ και οι μθ κανονικοποιθμζνεσ αξίεσ. Οι τιμζσ τθσ 2θσ, 3θσ, 5θσ και 6θσ ςτιλθσ
εκτιμϊνται από τθ μζκοδο MUSA.
Ρίνακασ 7.4: Υπολογιςμόσ αξιϊν μθ κανονικοποιθμζνων ςυναρτιςεων

ΑΧΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ
Κλίμακα
(1)
Χρειάηομαι
Βελτίωςθ
Καλι
Απόδοςθ
Ρολφ Καλι
Απόδοςθ

Αξίεσ
ςυνάρτθςθσ
(2)

Βάροσ
(3)

0.000
17,253

0,088

100,00

ΤΕΛΟΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ

Μθ κανονικ.
αξία
(4)=(2)×(3)

Αξίεσ
ςυνάρτθςθσ
(5)

0,00

0,000

1,52

89,392

8,8

100,00

Βάροσ
(6)

Μθ κανονικ.
Αξία
(7)=(5)×(6)
0,00

0,305

27,26
30,5

Οι περιπτϊςεισ που αναδεικνφει θ κανονικοποιθμζνθ μορφι των ςυναρτιςεων
αξιϊν είναι τρεισ. Συγκεκριμζνα:
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Αφξθςθ δείκτθ ικανοποίθςθσ/αυτοαξιολόγθςθσ από το αρχικό επίπεδο.
Ραρατθρείται μια μετατόπιςθ των απαντιςεων από τα χαμθλά επίπεδα
αυτοαξιολόγθςθσ προσ υψθλότερα (Σχιμα 7.7).
Ραράδειγμα Αφξθςθσ Δείκτθ (αρχι - τζλοσ)

SIb = 29,8%
SIe = 97%

120
100

77,27%

86,9

100

100

80
47,72%

44,31%

60

45,7

40

22,72%

20

7,95%
0

Αρχι
Τζλοσ
Αρχι
Τζλοσ

0,00%
0

0

Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Καλι Απόδοςθ

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Σχιμα 7.7: Ραράδειγμα Αφξθςθσ δείκτθ αυτοαξιολόγθςθσ



Μείωςθ δείκτθ ικανοποίθςθσ/αυτοαξιολόγθςθσ από το αρχικό επίπεδο.
Ραρατθρείται μια μετατόπιςθ των απαντιςεων από τα υψθλά επίπεδα
αυτοαξιολόγθςθσ προσ τα μεςαία επίπεδα αυτοαξιολόγθςθσ.



Καμία αλλαγι ςτο δείκτθ ικανοποίθςθσ/αυτοαξιολόγθςθσ από το αρχικό
επίπεδο. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ δεν υπάρχει διαφοροποίθςθ των
απαντιςεων μεταξφ αρχισ και τζλουσ.

7.8 Δείκτθσ ποςοςτιαίασ βελτίωςθσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα του τρίτου ςταδίου, ειςάγονται οριςμζνοι
νζοι δείκτεσ για τθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ
(Κραςαδάκθ,

2013).

Ειδικότερα,

εάν

οι

δφο

δείκτεσ

ολικισ/μερικισ

αυτοαξιολόγθςθσ είναι SI b και SI bi ςτθν αρχι και SI e και SI ei ςτο τζλοσ αντίςτοιχα,
τότε ο ολικόσ ι ο μερικόσ δείκτθσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ-βελτίωςθσ ςτθν i
ικανότθτα ι τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ τθσ από το j μάκθμα τον χρόνο t ( I jt i) ,
είναι ωσ εξισ:
I jt i 100 [( SI e

SI b ) / SI b , όταν SI e

SI b και SI b

0
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εκτιμϊντασ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωςθ μια ζρευνα αυτοαξιολόγθςθσ
ικανοτιτων να καταλιξει ςτθν απόλυτθ ανυπαρξία μιασ ικανότθτασ. Υπάρχει
περίπτωςθ ο δείκτθσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ-βελτίωςθσ να ιςοφται με μθδζν, εάν
SIe=SIb. Επίςθσ, υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου θ αδυναμία των μακθτϊν ςε μια
ικανότθτα μπορεί να αντανακλάται ςε ζνα χαμθλό δείκτθ SI (π.χ. SI b

20% ). Στθν

περίπτωςθ αυτι, όςο χαμθλότεροσ είναι ο δείκτθσ αρχισ SI b , τόςο υψθλότερο
είναι το περικϊριο βελτίωςθσ, και αντιςτρόφωσ. Ο ποςοςτιαίοσ δείκτθσ βελτίωςθσ
αποτελεί ζνα μζτρο είτε μιασ κετικισ (ι μθδενικισ) μεταβολισ ι μιασ μεταβολισ
μεταξφ τθσ αρχικισ και τθσ τελικισ άποψθσ των μακθτϊν για το επίπεδο των
ικανοτιτων που διακζτουν, κεωρϊντασ ότι ςε μια περίπτωςθ όπου SI e
υπάρχει βελτίωςθ, δθλαδι I jt i

SI b , δεν

0 δεν ορίηεται.

Για παράδειγμα, εάν οι ολικοί δείκτεσ αυτοαξιολόγθςθσ ςτθν αρχι ( SI b ) και ςτο
τζλοσ ( SI e ) τθσ διδαςκαλίασ εκπαίδευςθσ ςτο λογιςμικό των Υπολογιςτικϊν
Φφλλων, είναι 27% και 57%, αντίςτοιχα, τότε ο ολικόσ δείκτθσ ποςοςτιαίασ
μεταβολισ-βελτίωςθσ ( I jt i) εκτιμάται ωσ (57% - 27%) / 27% = 110%. Σε περίπτωςθ
που το περικϊριο βελτίωςθσ είναι μικρό, όπωσ για παράδειγμα εάν SI b
SI e

77% , τότε ο δείκτθσ λαμβάνει μικρότερθ τιμι, π.χ. I jt i

65% και

18% .

Ο δείκτθσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ-βελτίωςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν πλθροφορία
από το δεφτερο ςτάδιο όςον αφορά τθ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα τθσ μεταβολισ
μεταξφ τζλουσ – αρχισ εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν
φφλλων, αποτελεί ζνα μζτρο επιβεβαίωςθ τθσ μεταβολισ.

7.9 Δείκτθσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ βαρϊν
Τα βάρθ των κριτθρίων μεταξφ αρχισ και τζλουσ εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ του
λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων ενδζχεται να μεταβάλλονται. Αν w jt ib εκφράηει
το βάροσ αρχισ τθσ i επιμζρουσ ικανότθτασ που ενιςχφεται μζςω του j μακιματοσ
το χρόνο t και w jt ie το βάροσ τζλουσ ςτθν αντίςτοιχθ ικανότθτα από το ίδιο μάκθμα
το ίδιο ζτοσ, τότε θ ποςοςτιαία μεταβολι του βάρουσ εκτιμάται ωσ εξισ:
dw 100 [( w jt ie

w jt ib ) / w jt ib ]

όπου:
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dw

0
0

ό
ό

w jt ie w jt ib
w jt ie w jt ib

0

ό

w jt ie

w jt ib

Εάν, για παράδειγμα το βάροσ μιασ επιμζρουσ ικανότθτασ ςτθν αρχι των
μακθμάτων εκτιμάται 51.9% και ςτο τζλοσ των μακθμάτων 16.7%, θ ποςοςτιαία
μεταβολι ιςοφται με -67,8%, ενϊ εάν το βάροσ ςτθν αρχι των μακθμάτων είναι
8.8% και ςτο τζλοσ 30.5% τότε θ ποςοςτιαία μεταβολι του βάρουσ ιςοφται με
246.6%.

7.10 Διάγραμμα μεταβολϊν
Το διάγραμμα μεταβολϊν για κάκε ικανότθτα ςχεδιάηεται μελετϊντασ τισ
μεταβολζσ μεταξφ αρχισ και τζλουσ εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ
Υπολογιςτικϊν Φφλλων. Θ πρϊτθ μεταβολι που διερευνάται αφορά ςτο δείκτθ
αυτοαξιολόγθςθσ (ολικό ι μερικό), ο οποίοσ μπορεί να παρουςιάηει κετικι ι καμία
μεταβολι μεταξφ αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ (δείκτθσ ποςοςτιαίασ βελτίωςθσ ≥ 0)
ι αρνθτικι μεταβολι (μθ βελτίωςθ). Θ δεφτερθ μεταβολι που διερευνάται αφορά
τα βάρθ των επιμζρουσ ικανοτιτων μεταξφ αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ, τα οποία
μπορεί να παρουςιάηουν μια κετικι ι αρνθτικι μεταβολι ι μια μθδενικι μεταβολι
(Κραςαδάκθ, 2013). Το διάγραμμα μεταβολϊν ζχει τθ μορφι του Σχιματοσ 7.8.
Θετικι μεταβολι
δείκτθ αυτοαξιολόγθςθσ

Ρεριοχι βελτίωςθσ
ικανοτιτων και μείωςθσ τθσ
ςθμαντικότθτάσ τουσ

Ρεριοχι βελτίωςθσ
ικανοτιτων και αφξθςθσ
τθσ ςθμαντικότθτάσ τουσ

Αρνθτικι
μεταβολι
βάρουσ

Θετικι
μεταβολι
βάρουσ
Ρεριοχι μθ βελτίωςθσ
ικανοτιτων και μείωςθσ τθσ
ςθμαντικότθτάσ τουσ

Ρεριοχι μθ βελτίωςθσ
ικανοτιτων και αφξθςθσ
τθσ ςθμαντικότθτάσ τουσ

Αρνθτικι μεταβολι
δείκτθ αυτοαξιολόγθςθσ
Σχιμα 7.8: Διάγραμμα Μεταβολϊν
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7.11 Ρεριοριςμοί και πλεονεκτιματα τθσ πολυκριτιριασ προςζγγιςθσ
Ωσ περιοριςμοί εφαρμογισ τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ,
μποροφν να αναφερκοφν οι παρακάτω:


Θ προχπόκεςθ ειλικρινοφσ αποτφπωςθσ του επιπζδου ικανοτιτων των
μακθτϊν, ςτισ δφο ζρευνεσ αυτοαξιολόγθςθσ αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ
ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων. Θ ειλικρίνεια αναφζρεται
με τθν ζννοια τθσ αλικειασ και δεν ςυνδζεται με το υπερεκτιμθμζνο ι
υποεκτιμθμζνο επίπεδο ικανοτιτων, το οποίο για να λθφκεί υπόψθ
προχποκζτει ζλεγχο του χαρακτιρα των μακθτϊν πριν τθν εφαρμογι τθσ
αρχικισ ζρευνασ (Κραςαδάκθ, 2013).



Θ ςυμπεριφορά των μακθτϊν κατά τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων
να είναι ωσ λογικϊν κριτϊν, δθλαδι εάν δθλϊνουν ςυνολικά αδφναμοι ςε
μια ικανότθτα δεν γίνεται ταυτόχρονα να δθλϊνουν υψθλό επίπεδο ςτισ
επιμζρουσ ικανότθτεσ, ςτισ οποίεσ αυτι αναλφεται (Κραςαδάκθ, 2013).

Ωσ πλεονεκτιματα τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ, μποροφν να
αναφερκοφν οι παρακάτω:


Θ εγκυρότθτα τθσ μεκόδου MUSA, θ οποία ζχει αξιοποιθκεί από πλθκϊρα
ερευνθτϊν κακϊσ και τα φιλικά αντίςτοιχα ςυςτιματα υποςτιριξθσ
αποφάςεων (Γρθγοροφςθσ και Σίςκοσ, 2000; Ν. Τςότςολασ, 2009) που
διευκολφνουν ςτθν ανάλυςθ των δεδομζνων των ερευνϊν αυτοαξιολόγθςθσ
ικανοτιτων.



Θ δυνατότθτα ανίχνευςθσ του αρχικοφ και τελικοφ επιπζδου ικανοτιτων
ςφμφωνα με τθν αντίλθψθ των μακθτϊν και ςυνεπϊσ θ ανίχνευςθ των
δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων τουσ.



Θ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ των μακθτϊν για τα οφζλθ που απορρζουν από
τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτο μάκθμα με γνϊμονα τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνασ.

7.12 Σφνοψθ
Στο παρόν κεφάλαιο παρουςιάςτθκε αναλυτικά θ πολυκριτιρια μεκοδολογία
αυτοαξιολόγθςθσ των ικανοτιτων των μακθτϊν. Μζςω τθσ πολυκριτιριασ
αυτοαξιολόγθςθσ διερευνάται το επίπεδο ικανοτιτων των μακθτϊν πριν και μετά
τθν εκπαίδευςθ τουσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων.
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Ραρουςιάςτθκαν και επεξθγικθκαν τα τρία ςτάδια αποτίμθςθσ των ικανοτιτων
αρχίηοντασ από τθ ςυλλογι των δεδομζνων και καταλιγοντασ με τθν ςυνεξζταςθ
των αποτελεςμάτων μεταξφ αρχισ και τζλουσ εκπαίδευςθσ. Τζλοσ, ζγινε αναφορά
ςτουσ δείκτεσ ποςοςτιαίασ βελτίωςθσ και μεταβολισ βαρϊν κακϊσ και ςτο
διάγραμμα μεταβολϊν τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ.
Σε γενικζσ γραμμζσ, θ εγκυρότθτα τθσ μεκόδου MUSA διευκολφνει ςτθν ανάλυςθ
των δεδομζνων των ερευνϊν αυτοαξιολόγθςθσ ικανοτιτων. Επιπλζον θ μζκοδοσ
MUSA δίνει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ του αρχικοφ και τελικοφ επιπζδου
ικανοτιτων ςφμφωνα με τθν αντίλθψθ των μακθτϊν και ςυνεπϊσ επιτυγχάνεται θ
ανίχνευςθ των δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων τουσ ενϊ παράλλθλα γίνει τθ
δυνατότθτα ενθμζρωςθσ των μακθτϊν για τα οφζλθ που απορρζουν από τθν
ενεργό ςυμμετοχι ςτο μάκθμα με γνϊμονα τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ.
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8 Αποτελζςματα Εφαρμογισ (επίδοςθ και
αυτοαξιολόγθςθ)
8.1 Ειςαγωγι
Στο

παρόν

κεφάλαιο

παρουςιάηονται

τα

αποτελζςματα

τθσ

ζρευνασ

αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων των μακθτϊν
τθσ Β’ Γυμναςίου του ςχολείου που υπθρετεί θ ερευνιτρια. Αρχικά, γίνεται
αναφορά ςτον πλθκυςμό τθσ ζρευνασ κακϊσ και ςτο ειδικά διαμορφωμζνο
ερωτθματολόγιο

που χρθςιμοποιικθκε. Στθ

ςυνζχεια

παρουςιάηονται τα

αποτελζςματα του Μθ Ραραμετρικοφ Ελζγχου ςε δφο εξαρτθμζνα δείγματα. Τζλοσ,
γίνεται μια αναλυτικι παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ Ρολυκριτιριασ
Αυτοαξιολόγθςθσ των ικανοτιτων των μακθτϊν ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ
Υπολογιςτικϊν Φφλλων.

8.2 Ο πλθκυςμόσ τθσ ζρευνασ
Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αντικειμενικότθτα, θ οποία για να επιτευχκεί
πρζπει να εμπεριζχει το ςτοιχείο τθσ τυχαίασ δειγματολθψίασ, αποφαςίςτθκε από
τθν ερευνιτρια, θ ζρευνα να πραγματοποιθκεί ςε όλα τα τμιματα τθσ Β’ Γυμναςίου
του ςχολείου που υπθρετεί. Θ παροφςα ζρευνα, λοιπόν, μελετά όλουσ τουσ
μακθτζσ Β’ τάξθσ του 2ου Γυμναςίου Χανίων, κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. Οι
μετζχοντεσ, που ςυμπλιρωςαν διπλά ερωτθματολόγια, είναι 88 μακθτζσ Β’
Γυμναςίου. Θ παρουςίαςθ επιμζρουσ ςτοιχείων που αφοροφν το φφλο και τθν
προθγοφμενθ εμπειρία των μακθτϊν ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν
φφλλων, παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 8.1 και ςτα Σχιματα 8.1 και 8.2.
Ρίνακασ 8.1: Στοιχεία μακθτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα

Ν

Αγόρια

Κορίτςια

88

40

48

Εμπειρία
Από
Δεν υπάρχει
προθγοφμενθ Από το Από ιδιωτικό
προθγοφμενθ
τάξθ του
ςπίτι εκπαιδευτιριο
εμπειρία
ςχολείου
27

14

5

42

Συγκεκριμζνα, ςτθν ζρευνα ςυμμετζχουν 40 αγόρια και 48 κορίτςια. Αναφορικά με
τθν εμπειρία ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων, 27 μακθτζσ
δθλϊνουν ότι ζχουν εμπειρία από προθγοφμενθ τάξθ του ςχολείου, 14 μακθτζσ

81

δθλϊνουν ότι ζχουν εμπειρία από το ςπίτι, 5 μακθτζσ δθλϊνουν ότι ζχουν εμπειρία
από ιδιωτικό εκπαιδευτιριο ενϊ 42 μακθτζσ δθλϊνουν ότι δεν ζχουν προθγοφμενθ
εμπειρία.

Σχιμα 8.1: Φφλο ςυμμετεχόντων μακθτϊν ςτθν ζρευνα

Σχιμα 8.2: Ρροθγοφμενθ εμπειρία ςυμμετεχόντων μακθτϊν ςτθν ζρευνα

8.3 Ερωτθματολόγιο για τθν ζρευνα αυτοαξιολόγθςθσ
Θ ζρευνα αποτίμθςθσ του επιπζδου ικανοτιτων πριν τθ ςυμμετοχι ςτα μακιματα
λογιςμικοφ

Υπολογιςτικϊν

Φφλλων

και

μετά

τθ

ςυμμετοχι

ςε

αυτά,

πραγματοποιείται μζςω ειδικά ςχεδιαςμζνου ερωτθματολογίου και ςυγκεκριμζνα
μζςω Αναλυτικισ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων. Σφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ
Ρολυκριτιριασ Ανάλυςθσ κάκε ικανότθτα που αποτελεί μακθςιακό ςτόχο είναι ζνα
κριτιριο, το οποίο μπορεί να αναλφεται περαιτζρω ςε υποκριτιρια (επιμζρουσ
ικανότθτεσ). Για τθν ανάπτυξθ τθσ Αναλυτικισ Κλίμακασ Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων
θ ερευνιτρια ακολοφκθςε (α) τθν διαδικαςία διαμόρφωςθσ των κριτθρίων που
αναφζρεται ςτθν παράγραφο 4.7 και (β) τθν μεκοδολογία ανάπτυξθσ Κλίμακασ
Διαβακμιςμζνων Κριτθρίων που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 4.8.
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Στθν ζρευνα ςυμμετζχουν 88 μακθτζσ Β’ Γυμναςίου. Το αντικείμενο τθσ ζρευνασ
αυτοαξιολόγθςθσ είναι θ αποτίμθςθ των ικανοτιτων χριςθσ του λογιςμικοφ
Υπολογιςτικϊν Φφλλων. Οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ χριςθσ του λογιςμικοφ
υπολογιςτικϊν φφλλων ζχουν ενςωματωκεί ςτουσ ςτόχουσ του μακιματοσ, όπωσ
ζχουν ιδθ παρουςιαςτεί ςτθν παράγραφο 6.3.
Στθν αρχι του ερωτθματολογίου δίνονται επεξθγιςεισ για το ςκοπό τθσ ζρευνασ και
ηθτοφνται κάποια ςτοιχεία του μακθτι, όπωσ Σχολείο, Τμιμα, Τίτλοσ μακιματοσ,
Ονοματεπϊνυμο, Φφλο και Ρροθγοφμενθ εμπειρία ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ
Υπολογιςτικϊν Φφλλων. Το ερωτθματολόγιο αποτελείται από ζξι ερωτιςεισ –
κριτιρια ςχετικά με τθν αυτοαξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ χριςθσ του λογιςμικοφ
Υπολογιςτικϊν Φφλλων. Θ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων αναλφεται
ςε ζξι κριτιρια. Ειδικότερα:


Το πρϊτο κριτιριο αφορά τθν ικανότθτα του μακθτι να ειςαγάγει και να
κατθγοριοποιεί δεδομζνα ςε πίνακα, να τα ταξινομεί με διαφορετικοφσ
τρόπουσ και να εξάγει ςυμπεράςματα. Θ ςωςτι ειςαγωγι και καταγραφι
των δεδομζνων ςε κατθγορίεσ ενιςχφει τθν άμεςθ εξαγωγι χριςιμων
πλθροφοριϊν. Επιπλζον, θ ταξινόμθςθ των δεδομζνων με βάςθ διάφορα
κριτιρια, με αφξουςα ι φκίνουςα ςειρά διευκολφνει τθν εξαγωγι τόςο
άμεςων όςο και ζμμεςων ςυμπεραςμάτων.



Το δεφτερο κριτιριο αφορά τθν ικανότθτα του μακθτι να επιλζγει ζνα
φφλλο εργαςίασ, μια γραμμι, μια ςτιλθ κακϊσ κι ζνα ι περιςςότερα κελιά
και να μορφοποιεί το περιεχόμενο και τθν εμφάνιςθ των κελιϊν (μορφι
αρικμοφ, γραμματοςειρά, ςτοίχιςθ). Θ εργαςίεσ για τισ οποίεσ καλοφνται οι
μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν το λογιςμικό υπολογιςτικϊν φφλλων, ςυχνά
απαιτοφν επιλογι ενόσ ολόκλθρου φφλλου εργαςίασ, μιασ γραμμισ, μιασ
ςτιλθσ κακϊσ και ενόσ ι περιςςοτζρων ακόμα και μθ ςυνεχόμενων κελιϊν
και μορφοποίθςθ του περιεχομζνου τουσ (δθλαδι χριςθ καρτελϊν:
αρικμόσ, γραμματοςειρά, ςτοίχιςθ) και τθσ εμφάνιςθσ τουσ (μζγεκοσ
εμφάνιςθσ

φφλλου,

πλάτοσ

ςτθλϊν,

φψοσ

γραμμϊν,

απαλοιφι

περιεχομζνου κελιϊν, ςυγχϊνευςθ κελιϊν και ςτοίχιςθ ςτο κζντρο).


Το τρίτο κριτιριο αφορά τθν ικανότθτα του μακθτι να χρθςιμοποιεί τθν
αντιγραφι, αποκοπι και επικόλλθςθ περιεχομζνου κελιϊν μζςα ςτο ίδιο
φφλλο εργαςίασ ι ςε άλλα φφλλα εργαςίασ κακϊσ και να κάνει χριςθ
ςχετικισ ι απόλυτθσ αναφοράσ του περιεχομζνου ενόσ κελιοφ. Οι ενζργειεσ
τθσ αντιγραφισ, αποκοπισ και επικόλλθςθσ ςυχνά απαιτοφνται ςτισ
εργαςίεσ με χριςθ Θ/Υ που καλοφνται να φζρουν εισ πζρασ οι μακθτζσ.
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Επιπλζον, για τθν άμεςθ εξαγωγι ζγκυρων αποτελεςμάτων μετά από
επεξεργαςία ςτο λογιςμικό Υπολογιςτικϊν Φφλλων απαιτείται θ κατά
περίπτωςθ χριςθ τθσ ςχετικισ ι απόλυτθσ (με χριςθ του πλικτρου $)
αναφοράσ ςτο περιεχόμενο ενόσ κελιοφ.


Το τζταρτο κριτιριο αφορά τθν ικανότθτα του μακθτι να χρθςιμοποιεί
αρικμθτικζσ ςυναρτιςεισ και να ςυντάςςει αρικμθτικοφσ τφπουσ. Οι
μακθτζσ ςυχνά καλοφνται ςτα πλαίςια εργαςιϊν να χρθςιμοποιιςουν
βαςικζσ αρικμθτικζσ ςυναρτιςεισ, όπωσ οι Sum, Average και Countif, με τθ
χριςθ του οδθγοφ ςυναρτιςεων αλλά και να ςυντάςςουν ςφνκετουσ
αρικμθτικοφσ τφπουσ που περιζχουν τα ςφμβολα +, -, *, /.



Το πζμπτο κριτιριο αφορά τθν ικανότθτα του μακθτι να δθμιουργεί
γραφιματα. Θ δθμιουργία γραφθμάτων τφπου Στιλεσ, άβδοι, Γραμμζσ,
Ρίτα με χριςθ του οδθγοφ γραφθμάτων και θ ςωςτι διαχείριςθ των
καρτελϊν ςε όλα τα βιματα (Ρεριοχι δεδομζνων, Σειρά, Τίτλοι, Άξονεσ,
Γραμμζσ πλζγματοσ, Υπόμνθμα, Ετικζτεσ Δεδομζνων, Ρίνακασ Δεδομζνων)
απαιτείται για τθν γραφικι παρουςίαςθ αποτελεςμάτων.



Το ζκτο κριτιριο αφορά τθν ικανότθτα του μακθτι να χρθςιμοποιεί τθν
διαμόρφωςθ ςελίδασ. Για μια ευπαρουςίαςτθ εμφάνιςθ των ςελίδων κατά
τθν εκτφπωςθ απαιτείται, μζςω τθσ διαμόρφωςθσ ςελίδασ, θ ειςαγωγι
αρίκμθςθσ ςελίδων ςε ζνα φφλλο εργαςίασ, ο κακοριςμόσ του μεγζκουσ και
του προςανατολιςμοφ τθσ ςελίδασ κακϊσ και ο κακοριςμόσ τθσ απόςταςθσ
τθσ περιοχισ που κα εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ ςελίδασ.

Ουςιαςτικά ηθτείται από κάκε μακθτι να αξιολογιςει τθν απόδοςθ – επάρκεια του
με αντικειμενικότθτα ςτθν ικανότθτα χριςθσ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν
φφλλων και ςτα κριτιρια που αυτι αναλφεται, ςε ερωτιςεισ του τφπου ”Ρωσ
κρίνεισ τθν επίδοςι ςου ςτο Excel ςχετικά με…”. Οι ερωτιςεισ βακμολογοφνται ςε
μια ποιοτικι τριβάκμια κλίμακα, ωσ εξισ: Ρολφ καλι (επίδοςθ), Καλι (επίδοςθ),
Χρειάηομαι Βελτίωςθ. Ο βακμόσ τθσ κλίμακασ που κα επιλζξει ο μακθτισ ςε κάκε
κριτιριο, εξαρτάται από το κατά πόςον κεωρεί ότι ικανοποιεί τθν αναλυτικι
περιγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ βακμίδασ. Για παράδειγμα ςτο ερϊτθμα Πωσ κρίνεισ
τθν επίδοςι ςου ςτο Excel ςχετικά με τθ δθμιουργία γραφιματοσ; ο μακθτισ κα
απαντιςει:


Ρολφ Καλι αν ικανοποιεί τθν πρόταςθ «Μπορώ να δθμιουργϊ γραφιματα
τφπου τιλεσ, Ράβδοι, Γραμμζσ, Πίτα με χριςθ του οδθγοφ γραφθμάτων
και να διαχειρίηομαι ςωςτά τισ καρτζλεσ ςε όλα τα βιματα: Περιοχι
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δεδομζνων, ειρά, Σίτλοι, Άξονεσ, Γραμμζσ πλζγματοσ, Τπόμνθμα, Ετικζτεσ
Δεδομζνων, Πίνακασ Δεδομζνων.»


Καλι αν ικανοποιεί τθν πρόταςθ «Μπορώ να δθμιουργϊ γραφιματα τφπου
τιλεσ, Ράβδοι, Γραμμζσ, Πίτα με χριςθ του οδθγοφ γραφθμάτων αλλά
δυςκολεφομαι ςε κάποιεσ από τισ καρτζλεσ: Περιοχι δεδομζνων, ειρά,
Σίτλοι, Άξονεσ, Γραμμζσ πλζγματοσ, Τπόμνθμα, Ετικζτεσ Δεδομζνων,
Πίνακασ Δεδομζνων.»



Χρειάηομαι Βελτίωςθ αν ικανοποιεί τθν πρόταςθ «Δυςκολεφομαι ςε όλα τα
παραπάνω.»

Οι ερωτιςεισ που ςυνκζτουν τθν αυτοαξιολόγθςθ ςτθν ικανότθτα χριςθσ του
λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων επιλζχκθκαν από τθν ερευνιτρια με γνϊμονα το
Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν (Α.Π..), το Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο
Προγραμμάτων πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..) και το βιβλίο Εκπαιδευτικοφ Πλθροφορικισ
Γυμναςίου (Β’ τάξθσ). Δθλαδι, οι ερωτιςεισ ςυμβαδίηουν με τουσ διδακτικοφσ
ςτόχουσ του κεφαλαίου Επεξεργαςία Δεδομζνων και Τπολογιςτικά Φφλλα τθσ Β’
τάξθσ του Γυμναςίου.
Ειδικότερα, ςτουσ μακθτζσ τθσ Β’ Γυμναςίου ηθτείται να ςυμπλθρϊςουν το
ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ ςτο πρϊτο μάκθμα (αρχι) μετά από μια
ςφντομθ παρουςίαςθ του περιβάλλοντοσ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων.
Αντίςτοιχα, ηθτείται από τουσ ίδιουσ μακθτζσ να ςυμπλθρϊςουν το ίδιο
ερωτθματολόγιο μετά τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων (τζλοσ, μετά από 7
μακιματα διάρκειασ μιασ διδακτικισ ϊρασ). Θ ςφνδεςθ των δφο ερωτθματολογίων
ανά

μακθτι

για

τισ ανάγκεσ

τθσ

ανάλυςθσ,

επιτυγχάνεται μζςω

του

Ονοματεπωνφμου του μακθτι. Το διπλό ερωτθματολόγιο αρχισ – τζλουσ
εκπαίδευςθσ ςυμπλθρϊκθκε από 88 μακθτζσ.
Το ειδικά ςχεδιαςμζνο ερωτθματολόγιο ηθτά τθν άποψθ των μακθτϊν ςτισ
ικανότθτεσ – κριτιρια που ζχει ςυμπεριλάβει θ ερευνιτρια ςτουσ ςτόχουσ του
μακιματοσ κατά τθ ςχεδίαςθ του. Μζςω των απαντιςεων επιδιϊκεται:


Να εκτιμθκεί το αρχικό επίπεδο των ικανοτιτων των μακθτϊν, όπωσ οι ίδιοι
αυτοαξιολογοφν τον εαυτό τουσ. Να εκφράςουν, δθλαδι, τθν αντίλθψθ τουσ
ςχετικά με το επίπεδο των ικανοτιτων που διακζτουν πριν τθν εκπαίδευςθ τουσ
ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων (Αρχι).



Να εκτιμθκεί το τελικό επίπεδο των μακθτϊν μετά τθν εμπειρία τουσ ςτα
μακιματα χριςθσ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων και να ελεγχκεί θ
τυχόν βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ ικανοτιτων, όπωσ τθν αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι
μακθτζσ.
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Το ερωτθματολόγιο επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα.

8.4 Αποτελζςματα μθ παραμετρικοφ ελζγχου t – test ςε δφο
εξαρτθμζνα δείγματα (Wilcoxon Test in two-related samples)
Σε αυτιν τθν παράγραφο παρουςιάηονται τα αποτελζςματα του μθ παραμετρικοφ
ελζγχου ςε δφο εξαρτθμζνα δείγματα (Wilcoxon Test in two-related samples), που
πραγματοποιικθκε θ ζρευνα αυτοαξιολόγθςθσ ικανοτιτων ςτθν χριςθ του
λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων των μακθτϊν τθσ Β’ τάξθσ Γυμναςίου. Το δείγμα
περιλαμβάνει 88 μακθτζσ. Ο ζλεγχοσ αφορά τθ ςφγκριςθ των ηευγϊν απαντιςεων
τζλουσ εκπαίδευςθσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων ςε ςχζςθ με
τισ απαντιςεισ αρχισ. Ππωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία του Ρίνακα 8.2, οι
αυτοαξιολογικζσ κρίςεισ των μακθτϊν διαφζρουν ςτατιςτικά ςθμαντικά ςτο τζλοσ
των μακθμάτων ζναντι τθσ αρχισ.
Ρίνακασ 8.2: Wilcoxon Test ςε 2 εξαρτθμζνα δείγματα ςε επίπεδο ικανοτιτων
ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων (ολικά)
Wilcoxon Test ςε 2 εξαρτθμζνα δείγματα ςε
επίπεδο ικανοτιτων (ολικά)
Αρνθτικζσ κατατάξεισ
0
Θετικζσ κατατάξεισ
81
Κδιεσ κατατάξεισ
7
Σφνολο
88
Z
-8.097
Asymp.sig(2-tailed
0.000

Από τον Ρίνακα 8.2 προκφπτουν οι αρνθτικζσ και κετικζσ κατατάξεισ κακϊσ και οι
περιπτϊςεισ ίδιασ κατάταξθσ. Τα αναλυτικότερα αποτελζςματα του Wilcoxon Test
ςτα επιμζρουσ κριτιρια παρουςιάηονται ςτθν παράγραφο παρουςίαςθσ των
αναλυτικϊν αποτελεςμάτων τθσ πολυκριτιριασ ανάλυςθσ και ςτο Ραράρτθμα.

8.5 Αποτελζςματα πολυκριτιριασ αυτοαξιολόγθςθσ ικανοτιτων
μακθτϊν ςτθν χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων
Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ πολυκριτιριασ
αυτοαξιολόγθςθσ πριν και μετά τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτθ χριςθ του
λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων. Τα αποτελζςματα αφοροφν τουσ μακθτζσ τθσ Β’
τάξθσ του Γυμναςίου που υπθρετεί θ ερευνιτρια. Τα διπλά ςυμπλθρωμζνα
ερωτθματολόγια είναι 88.
Οι ενζργειεσ τθσ ερευνιτριασ για τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτθ χριςθ του
λογιςμικοφ

υπολογιςτικϊν

φφλλων

περιλαμβάνουν

τθν

μζκοδο

μελζτθσ

περίπτωςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν εκπόνθςθ μιασ ςειράσ φφλλων εργαςίασ.
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Συγκεκριμζνα, ανατζκθκε ςτουσ μακθτζσ θ διεξαγωγι μιασ ζρευνασ ςχετικά με το
αγαπθμζνο τουσ μάκθμα, εξωςχολικό ανάγνωςμα και χόμπι. Οι μακθτζσ,
δουλεφοντασ ςε ομάδεσ των δφο, δθμιοφργθςαν κατάλλθλα ερωτθματολόγια τα
οποία

και

ςυμπλιρωςαν.

Ζπειτα

κατθγοριοποίθςαν

και

ειςιγαγαν

τα

αποτελζςματα ςτο λογιςμικό υπολογιςτικϊν φφλλων. Τζλοσ, οι μακθτζσ
επεξεργάςτθκαν τα δεδομζνα τουσ ςφμφωνα με τα φφλλα εργαςίασ που τουσ
διζνειμε θ ερευνιτρια. Θ μεκοδολογία που εφαρμόςτθκε παρουςιάςτθκε
αναλυτικά ςτο κεφάλαιο 6.
Ο ςυνδυαςμόσ των αποτελεςμάτων του ςτατιςτικοφ ελζγχου Wilcoxon και τθσ
πολυκριτιριασ μεκόδου MUSA παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 8.3. Ππωσ προκφπτει
από τα ςτοιχεία του Ρίνακα 8.3 οι αυτοαξιολογικζσ κρίςεισ των μακθτϊν διαφζρουν
ςτατιςτικά ςθμαντικά μετά τθν εκπαίδευςθ ζναντι πριν από αυτι. Δθλαδι, οι
διάμεςοι των δφο δειγμάτων πριν και μετά τθν εκπαίδευςθ διαφζρουν ςε επίπεδο
ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ 5% τόςο ολικά όςο και ςτα ζξι κριτιρια.
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Ρίνακασ 8.3: Αποτελζςματα αυτοαξιολόγθςθσ ςτο λογιςμικό υπολογιςτικϊν φφλλων
(Wilcoxon Test, MUSA και Δείκτεσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ-βελτίωςθσ)
Αποτελζςματα MUSA (Ν=88)
(AFI>91.45%, ASI>60.33%)
Wilcoxon
Test
Ειςαγωγι και κατθγοριοποίθςθ
δεδομζνων ςε πίνακα,
ταξινόμθςθ με διαφ. τρόπουσ,
ςυμπεράςματα
Επιλογι φφλλου εργαςίασ,
γραμμισ, ςτιλθσ, ενόσ ι
περιςςότερων κελιϊν,
μορφοποίθςθ περιεχομζνου και
εμφάνιςθ
Αντιγραφι, αποκοπι και
επικόλλθςθ ςτο ίδιο ι άλλο
φφλλο εργαςίασ, χριςθ
ςχετικισ ι απόλυτθσ αναφοράσ
κελιοφ
Σφνταξθ αρικμθτικϊν τφπων και
ςυναρτιςεων

Βάροσ
(αρχι)

SIb
(αρχι)

Βάροσ
(τζλοσ)

SIe
(τζλοσ)

Ijti

8.8%

29.8%

30.5%

97%

225.5%

8.8%

31.8%

16.7%

95.6%

51.9%

9.5%

16.7%

94.8%

9.9%

11%

9.7%

87.7%

11.8%

12.7%

16.7%

90.5%

8.9%

13.9%

9.7%

82.1%

-7.924
(0.000)

-7.782
(0.000)

200.6%

-8.134
(0.000)

897.9%

-8.058
(0.000)

697.3%

-7.938
Δθμιουργία γραφιματοσ
Αρίκμθςθ ςελίδων ςε φφλλο
εργαςίασ, κακοριςμόσ μεγζκουσ
και προςανατολιςμοφ ςελίδασ,
κακοριςμόσ απόςταςθσ
περιοχισ εκτφπωςθσ από τα
άκρα ςελίδασ

(0.000)

612.6%

-7.820
(0.000)

490.6%

-8.097
υνολικά για Excel

(0.000)

6.4%

96%

1400.0%

γ=2, γi=4, ε=3%F*

Σθμειϊνεται ότι για τθν πολυκριτιρια αυτοαξιολόγθςθ χρθςιμοποιικθκε δφο φορζσ
θ μζκοδοσ MUSA, με τθν πρόβλεψθ ταυτόχρονθσ επίτευξθσ των υψθλότερων
δεικτϊν Average Fitting Index (AFI) και Average Stability Index (ASI), δεδομζνων των
τιμϊν των μεταβλθτϊν γ, γi και ε. Για το λόγο αυτό ζγιναν αρκετζσ δοκιμζσ με
διαφορετικζσ τιμζσ των παραμζτρων, όπου για τιμζσ γ=2, γ i=4 και ε=3%F*
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οριςτικοποιικθκαν τα αποτελζςματα που παρατίκενται ςτον Ρίνακα 8.3 με τιμζσ
των δεικτϊν AFI >91.45% και ASI>60.33%.
Κατ’ αυτό τον τρόπο γίνεται προςπάκεια χρθςιμοποιϊντασ όμοιεσ μεταβλθτζσ γ, γ i
και ε, να εκτιμθκοφν τα αποτελζςματα ςτα δφο αρχεία (βάρθ – ςυναρτιςεισ –
δείκτεσ αυτοαξιολόγθςθσ), τα οποία αν δείχνουν μεταβολι μεταξφ τθσ αρχικισ και
τελικισ εικόνασ αυτι να δικαιολογείται από οτιδιποτε άλλο πλθν των τιμϊν των
παραμζτρων και διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα υψθλζσ τιμζσ ςτουσ δείκτεσ AFI και
ASI. Επομζνωσ, θ όποια μεταβολι ςτθν αυτοαξιολογικι αντίλθψθ που εκφράηουν οι
μακθτζσ κα πρζπει να ερμθνευτεί με γνϊμονα τθν προςπάκεια που καταβλικθκε εκ
μζρουσ τθσ εκπαιδευτικοφ (ερευνιτριασ) και των μεκόδων ι/και μζςων που
εφάρμοςε (Κραςαδάκθ, 2013).
Σε γενικζσ γραμμζσ ιςχφει ότι όταν είμαςτε ικανοποιθμζνοι από μια υπθρεςία ι τα
χαρακτθριςτικά ενόσ προϊόντοσ δεν αποδίδουμε υψθλι ςθμαντικότθτα, ενϊ όταν
δεν είμαςτε ικανοποιθμζνοι από αυτά τα κεωροφμε ςθμαντικά.
Συγκεκριμζνα, όςον αφορά τα βάρθ των κριτθρίων που εκτιμά θ μζκοδοσ MUSA
παρατθροφνται τα παρακάτω:


Σθμαντικότερο κριτιριο ςτθν αρχι τθσ εκπαίδευςθσ είναι θ ικανότθτα
αντιγραφισ, αποκοπισ και επικόλλθςθσ ςτο ίδιο ι άλλο φφλλο εργαςίασ και
θ χριςθ ςχετικισ ι απόλυτθσ αναφοράσ κελιοφ (Βάροσ: 51.9%). Θ υψθλι
ςθμαντικότθτα μασ προδιακζτει για χαμθλι ικανοποίθςθ των μακθτϊν ςτθν
ικανότθτα αυτι.



Λιγότερο ςθμαντικά κριτιρια ςτθν αρχι τθσ εκπαίδευςθσ είναι:
o Θ ικανότθτα ειςαγωγισ και κατθγοριοποίθςθσ δεδομζνων ςε πίνακα,
ταξινόμθςθσ τουσ με διαφορετικοφσ τρόπουσ και εξαγωγισ
ςυμπεραςμάτων (Βάροσ: 8.8%)
o Θ ικανότθτα επιλογισ ενόσ φφλλου εργαςίασ, μιασ γραμμισ, μιασ
ςτιλθσ κακϊσ κι ενόσ ι περιςςοτζρων κελιϊν και μορφοποίθςθσ του
περιεχομζνου και τθσ εμφάνιςθσ των κελιϊν (Βάροσ: 8.8%)
o Θ ικανότθτα ςφνταξθσ αρικμθτικϊν τφπων και χριςθσ αρικμθτικϊν
ςυναρτιςεων (Βάροσ: 9.9%)
o Θ ικανότθτα δθμιουργίασ γραφθμάτων (Βάροσ: 11.8%)
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o Θ ικανότθτα ειςαγωγισ αρίκμθςθσ ςελίδων ςε ζνα φφλλο εργαςίασ,
κακοριςμοφ μεγζκουσ και προςανατολιςμοφ ςελίδασ και κακοριςμοφ
απόςταςθσ περιοχισ που κα εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ ςελίδασ
(Βάροσ: 8.9%).
Θ απόδοςθ χαμθλισ ςθμαντικότθτασ ςτα παραπάνω κριτιρια ςτθν αρχι τθσ
εκπαίδευςθσ εκφράηει το υψθλό επίπεδο εμπιςτοςφνθσ των μακθτϊν ςτισ
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. Οι μακθτζσ, δθλαδι, φαίνεται να ζχουν μια
αιςιοδοξία ότι ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ τα καταφζρνουν καλά.


Στο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ ςθμαντικότερο κριτιριο είναι θ ικανότθτα
ειςαγωγισ και κατθγοριοποίθςθσ δεδομζνων ςε πίνακα, ταξινόμθςθσ τουσ
με διαφορετικοφσ τρόπουσ και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων (Βάροσ: 30.5%).
Ρροκφπτει, δθλαδι, μια μετατόπιςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν από
τθν ικανότθτα αντιγραφισ, αποκοπισ και επικόλλθςθσ ςτο ίδιο ι άλλο φφλλο
εργαςίασ και θ χριςθ ςχετικισ ι απόλυτθσ αναφοράσ κελιοφ ςτθν αρχι τθσ
εκπαίδευςθσ, ςτθν ικανότθτα ειςαγωγισ και κατθγοριοποίθςθσ δεδομζνων
ςε πίνακα, ταξινόμθςθσ τουσ με διαφορετικοφσ τρόπουσ και εξαγωγισ
ςυμπεραςμάτων ςτο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ. Αυτό μπορεί να ερμθνευκεί
από τθν απαίτθςθ τθσ ερευνιτριασ για οργάνωςθ και κατθγοριοποίθςθ ςε
πίνακα των αποτελεςμάτων των ερωτθματολογίων τθσ ζρευνασ των
μακθτϊν (ςτα πλαίςια τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ) κακϊσ και από τθν
απαίτθςθ για εξαγωγι τόςο άμεςων όςο και ζμμεςων ςυμπεραςμάτων
ζπειτα από ταξινόμθςθ των ςτοιχείων τουσ.



Μικρι αφξθςθ τθσ ςθμαντικότθτασ ςτο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ παρατθρείται
ςτθν ικανότθτα επιλογισ ενόσ φφλλου εργαςίασ, μιασ γραμμισ, μιασ ςτιλθσ
κακϊσ κι ενόσ ι περιςςοτζρων κελιϊν και μορφοποίθςθσ του περιεχομζνου
και τθσ εμφάνιςθσ των κελιϊν (Βάροσ: 16.7%) κακϊσ και ςτθν ικανότθτα
δθμιουργίασ γραφθμάτων (Βάροσ: 16.7%).



Στο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ εξακολουκοφν να είναι λιγότερο ςθμαντικά τα
κριτιρια τθσ ικανότθτασ ςφνταξθσ αρικμθτικϊν τφπων και χριςθσ
αρικμθτικϊν ςυναρτιςεων (Βάροσ: 9.7%) κακϊσ και τθσ ικανότθτασ
ειςαγωγισ αρίκμθςθσ ςελίδων ςε ζνα φφλλο εργαςίασ, κακοριςμοφ
μεγζκουσ και προςανατολιςμοφ ςελίδασ και κακοριςμοφ απόςταςθσ
περιοχισ που κα εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ ςελίδασ (Βάροσ: 9.7%).
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Πςον

αφορά

τουσ

μερικοφσ

δείκτεσ

ικανοποίθςθσ

(αυτοαξιολόγθςθσ),

παρατθροφνται τα παρακάτω:


Ρριν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (αρχι), ο υψθλότεροσ δείκτθσ
αυτοαξιολόγθςθσ εμφανίηεται ςτθν ικανότθτα επιλογισ ενόσ φφλλου
εργαςίασ, μιασ γραμμισ, μιασ ςτιλθσ κακϊσ κι ενόσ ι περιςςοτζρων κελιϊν
και μορφοποίθςθσ του περιεχομζνου και τθσ εμφάνιςθσ των κελιϊν
(Δείκτθσ: 31.8%). Εντοφτοισ, ο δείκτθσ αυτόσ δεν είναι κακόλου υψθλόσ όςο
κα αναμενόταν για να εκφράςει ςαφι ικανοποίθςθ των μακθτϊν ςτθ
ςυγκεκριμζνθ

ικανότθτα.

Ουςιαςτικά,

ο

δείκτθσ

είναι

χαμθλόσ,

υποδεικνφοντασ χαμθλι απόδοςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα (αδυναμία
των μακθτϊν).


Ρριν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (αρχι), αρκετά υψθλόσ δείκτθσ
αυτοαξιολόγθςθσ

εμφανίηεται

και

ςτθν

ικανότθτα

κατθγοριοποίθςθσ

δεδομζνων

ςε

πίνακα,

ειςαγωγισ

ταξινόμθςθσ

τουσ

και
με

διαφορετικοφσ τρόπουσ και εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων (Δείκτθσ: 29.8%).
Εντοφτοισ, και αυτόσ ο δείκτθσ δεν είναι κακόλου υψθλόσ όςο κα
αναμενόταν για να εκφράςει ςαφι ικανοποίθςθ των μακθτϊν ςτθ
ςυγκεκριμζνθ

ικανότθτα.

Στθν

ουςία,

ο

δείκτθσ

είναι

χαμθλόσ,

υποδεικνφοντασ χαμθλι απόδοςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα (αδυναμία
των μακθτϊν).


Ρριν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (αρχι), εμφανίηονται εξαιρετικά χαμθλοί
δείκτεσ αυτοαξιολόγθςθσ:
o Στθν ικανότθτα αντιγραφισ, αποκοπισ και επικόλλθςθσ ςτο ίδιο ι
άλλο φφλλο εργαςίασ και χριςθσ ςχετικισ ι απόλυτθσ αναφοράσ
κελιοφ (Δείκτθσ ικανοποίθςθσ: 9.5%), αναδεικνφοντασ αιςκθτά
ςθμαντικι αδυναμία των μακθτϊν.
o Στθν

ικανότθτα

αρικμθτικϊν

ςφνταξθσ

ςυναρτιςεων

αρικμθτικϊν
(Δείκτθσ:

τφπων
11%),

και

χριςθσ

αναδεικνφοντασ

ςθμαντικά χαμθλι απόδοςθ των μακθτϊν.
o Στθν ικανότθτα δθμιουργίασ γραφθμάτων (Δείκτθσ: 12.7%), επίςθσ
αναδεικνφοντασ ςθμαντικι αδυναμία των μακθτϊν.
o Στθν ικανότθτα ειςαγωγισ αρίκμθςθσ ςελίδων ςε ζνα φφλλο
εργαςίασ, κακοριςμοφ μεγζκουσ και προςανατολιςμοφ ςελίδασ και
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κακοριςμοφ απόςταςθσ περιοχισ που κα εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ
ςελίδασ (Δείκτθσ: 13.9%), ομοίωσ αναδεικνφοντασ χαμθλι απόδοςθ
των μακθτϊν.
o Συνολικά, πριν τθν εκπαίδευςθ οι μακθτζσ δθλϊνουν μεγάλθ
αδυναμία ςτθ χριςθ των υπολογιςτικϊν φφλλων. Ολικόσ Δείκτθσ
Αυτοαξιολόγθςθσ: 6.4%
Τα αποτελζςματα αυτά επιβεβαιϊνουν τθν ανάγκθ ενςωμάτωςθσ τθσ ενότθτασ του
λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων ςτθν φλθ τθσ Β’ Γυμναςίου. Επιπρόςκετα, τα
αποτελζςματα αυτά μποροφν να ερμθνευκοφν εξετάηοντασ τθν πρότερθ γνϊςθ των
μακθτϊν ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων. Από τουσ μακθτζσ που
ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα, το 47% δθλϊνει ότι δεν ζχει προθγοφμενθ εμπειρία ςτθν
χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων ενϊ το 16% δθλϊνει ότι ζχει εμπειρία
από το ςπίτι (χωρίσ να το ζχει διδαχκεί). Ουςιαςτικά, από τουσ μακθτζσ που
ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα, πρότερθ γνϊςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων
διακζτουν το 31% και το 6% που δθλϊνουν ότι ζχουν διδαχκεί το ςυγκεκριμζνο
λογιςμικό ςε προθγοφμενθ τάξθ του ςχολείου και ςε ιδιωτικό εκπαιδευτιριο,
αντίςτοιχα.
Μετά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (τζλοσ), εμφανίηονται εξαιρετικά υψθλοί δείκτεσ
αυτοαξιολόγθςθσ ςε όλα τα επιμζρουσ κριτιρια. Συγκεκριμζνα:


Στθν ικανότθτα ειςαγωγισ και κατθγοριοποίθςθσ δεδομζνων ςε πίνακα,
ταξινόμθςθσ τουσ με διαφορετικοφσ τρόπουσ και εξαγωγισ ςυμπεράςματα
(Δείκτθσ: 97%). Επομζνωσ,
περαιτζρω

ελάχιςτο

παρατθρείται μια κετικι μετατόπιςθ με

περικϊριο

βελτίωςθσ.

Τα

αποτελζςματα

τθσ

εκπαίδευςθσ των μακθτϊν ςτθν ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα, αντανακλϊνται
ςτον υψθλό δείκτθ ποςοςτιαίασ βελτίωςθσ αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ
(Δείκτθσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ-βελτίωςθσ: 225.5%).


Στθν ικανότθτα επιλογισ ενόσ φφλλου εργαςίασ, μιασ γραμμισ, μιασ ςτιλθσ
κακϊσ κι ενόσ ι περιςςοτζρων κελιϊν και μορφοποίθςθσ του περιεχομζνου
και τθσ εμφάνιςθσ των κελιϊν (Δείκτθσ: 95.6%). Συνεπϊσ, ςθμειϊνεται και
εδϊ μια κετικι μετατόπιςθ με περαιτζρω μικρό περικϊριο βελτίωςθσ. Τα
αποτελζςματα τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν ςτθν ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα,
αντικατοπτρίηονται ςτον υψθλό δείκτθ ποςοςτιαίασ βελτίωςθσ αρχισ –
τζλουσ εκπαίδευςθσ (Δείκτθσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ-βελτίωςθσ: 200.6%)
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Στθν ικανότθτα αντιγραφισ, αποκοπισ και επικόλλθςθσ ςτο ίδιο ι άλλο
φφλλο εργαςίασ και χριςθσ ςχετικισ ι απόλυτθσ αναφοράσ κελιοφ (Δείκτθσ:
94.8%). Δθλαδι, εμφανίηεται και εδϊ μια κετικι μετατόπιςθ με περαιτζρω
μικρό περικϊριο βελτίωςθσ. Τα αποτελζςματα τθσ εκπαίδευςθσ των
μακθτϊν ςτθν ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα, αντανακλϊνται ςτον εξαιρετικά
υψθλό δείκτθ ποςοςτιαίασ βελτίωςθσ αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ (Δείκτθσ
ποςοςτιαίασ μεταβολισ-βελτίωςθσ: 897.9%)



Στθν ικανότθτα ςφνταξθσ αρικμθτικϊν τφπων και χριςθσ αρικμθτικϊν
ςυναρτιςεων (Δείκτθσ: 87.7%). Επομζνωσ,

παρατθρείται μια κετικι

μετατόπιςθ με περαιτζρω περικϊριο βελτίωςθσ. Τα αποτελζςματα τθσ
εκπαίδευςθσ των μακθτϊν ςτθν ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα, ανακλϊνται ςτον
επίςθσ πολφ υψθλό δείκτθ ποςοςτιαίασ βελτίωςθσ αρχισ – τζλουσ
εκπαίδευςθσ (Δείκτθσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ-βελτίωςθσ: 697.3%)


Στθν ικανότθτα δθμιουργίασ γραφθμάτων (Δείκτθσ: 90.5%). Ραρατθρείται,
λοιπόν και εδϊ μια κετικι μετατόπιςθ με περαιτζρω περικϊριο βελτίωςθσ.
Ο δείκτθσ ποςοςτιαίασ βελτίωςθσ αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ ςτθ
ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα είναι επίςθσ πολφ υψθλόσ (Δείκτθσ ποςοςτιαίασ
μεταβολισ-βελτίωςθσ: 612.6%)



Στθν ικανότθτα ειςαγωγισ αρίκμθςθσ ςελίδων ςε ζνα φφλλο εργαςίασ,
κακοριςμοφ μεγζκουσ και προςανατολιςμοφ ςελίδασ και κακοριςμοφ
απόςταςθσ περιοχισ που κα εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ ςελίδασ (Δείκτθσ:
82.1%), ομοίωσ αναδεικνφοντασ μια κετικι μετατόπιςθ με περαιτζρω
περικϊριο βελτίωςθσ. Τα αποτελζςματα τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν ςτθν
ςυγκεκριμζνθ

ικανότθτα,

αντικατοπτρίηονται

ςτον

υψθλό

δείκτθ

ποςοςτιαίασ βελτίωςθσ αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ (Δείκτθσ ποςοςτιαίασ
μεταβολισ-βελτίωςθσ: 490.6%)
Πςον αφορά το δείκτθ ολικισ αυτοαξιολόγθςθσ για τθν ικανότθτα χριςθσ του
λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων αξιοςθμείωτα είναι τα εξισ:


Ρριν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (αρχι), ο ολικόσ δείκτθσ αυτοαξιολόγθςθσ
είναι εξαιρετικά χαμθλόσ (6.4%). Αναμφιςβιτθτα, παρουςιάηει μια ςαφι
αδυναμία

των

μακθτϊν

ςτθν

ικανότθτα

χριςθσ

του

λογιςμικοφ

υπολογιςτικϊν φφλλων, όπωσ οι ίδιοι αιςκάνονται και δθλϊνουν. Αυτό
μπορεί να ερμθνευκεί από το μεγάλο ποςοςτό των μακθτϊν που δθλϊνουν
πωσ δεν διακζτουν καμιά προθγοφμενθ εμπειρία (47%) ςτθ χριςθ του
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λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων, το οποίο ςε ςυνδυαςμό με το ποςοςτό
των μακθτϊν που διακζτει μια μικρι εμπειρία από το ςπίτι (16%), αγγίηει το
(63%). Ο εξαιρετικά χαμθλόσ ολικόσ δείκτθσ αυτοαξιολόγθςθσ πριν τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία, κα μποροφςε επίςθσ να ερμθνευκεί από τθν
πικανά χαμθλι αυτοπεποίκθςθ των μακθτϊν ςτθν ιδζα ότι αναλαμβάνουν
υπεφκυνα να πραγματοποιιςουν τθν δικι τουσ ζρευνα (μελζτθ περίπτωςθσ)
και να εξάγουν αςφαλι ςυμπεράςματα, ζπειτα από επεξεργαςία ςτο
λογιςμικό υπολογιςτικϊν φφλλων, τα οποία και κα δθμοςιευκοφν.


Μετά

τθν

εκπαιδευτικι

διαδικαςία

(τζλοσ),

ο

ολικόσ

δείκτθσ

αυτοαξιολόγθςθσ είναι εξαιρετικά υψθλόσ (96%). Θ αντίλθψθ, δθλαδι, των
μακθτϊν για τθν επίδοςθ τουσ ςυνολικά, ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ
υπολογιςτικϊν

φφλλων,

αναδεικνφει

εξαιρετικά

αποτελζςματα.

Τα

αποτελζςματα τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν, αντανακλϊνται ςτον υψθλό
δείκτθ ποςοςτιαίασ μεταβολισ-βελτίωςθσ αρχισ – τζλουσ εκπαίδευςθσ
(Δείκτθσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ-βελτίωςθσ: 1400%). Ο εξαιρετικά υψθλόσ
ολικόσ δείκτθσ αυτοαξιολόγθςθσ μετά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, κα
μποροφςε να ερμθνευκεί από τθν πικανά υψθλι αυτοπεποίκθςθ των
μακθτϊν, ωσ επακόλουκο τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ δικισ τουσ
ζρευνασ (μελζτθσ περίπτωςθσ) και τθσ επιτυχοφσ εξαγωγισ αςφαλϊν
ςυμπεραςμάτων με χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων.
Σε γενικζσ γραμμζσ, μετά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία θ αντίλθψθ των μακθτϊν για
τθν επίδοςθ τουσ τόςο ςτα επιμζρουσ κριτιρια όςο και ολικά αναδεικνφει
εξαιρετικά υψθλά αποτελζςματα. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, για τθν παράδοςθ
βακμολογίασ πρϊτου τρίμθνου ςτο μάκθμα τθσ Ρλθροφορικισ, θ εκπαιδευτικόσ
(ερευνιτρια) βακμολογεί τθν επίδοςθ των μακθτϊν κυρίωσ ςτθ χριςθ του
λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων, μιασ και ο χρόνοσ που αφιερϊνει ςε αυτι τθν
ενότθτα καλφπτει πάνω από τα δφο τρίτα του τριμινου. Σφμφωνα με τθν
βακμολογία τθσ εκπαιδευτικοφ, ο μζςοσ όροσ επίδοςθσ των 88 μακθτϊν που
ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα είναι υψθλόσ (Μζςοσ όροσ βακμολογίασ: 18.2 με άριςτα
το 20). Ανάγοντασ το μζςο όρο επίδοςθσ τριμινου των 88 μακθτϊν ςε κλίμακα του
100 παρατθρείται ότι θ βακμολογία τουσ αγγίηει το 91%. Φαίνεται ότι τα εξαιρετικά
υψθλά αυτοαξιολογικά αποτελζςματα που δθλϊνουν οι μακθτζσ πλθςιάηουν τθν
βακμολογία τουσ από τον διδάςκοντα. Οι μακθτζσ, δθλαδι, που κλικθκαν να
αυτοαξιολογθκοφν υπερεκτίμθςαν κατά ζνα πολφ μικρό ποςοςτό τισ ικανότθτεσ
τουσ ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ εκτίμθςθ τθσ ερευνιτριασ.
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Θ διαμόρφωςθ των αποτελεςμάτων πικανόν να ιταν διαφορετικι αν θ ποιοτικι
κλίμακα των επιπζδων επίδοςθσ του ερωτθματολογίου ιταν μεγαλφτερθ. Δθλαδι
αν θ ερευνιτρια είχε χρθςιμοποιιςει 5-βάκμια κλίμακα (αντί για 3-βάκμια), οι
μακθτζσ κα είχαν περιςςότερεσ επιλογζσ και κατ’ επζκταςθ κα μποροφςαν να
εκφράςουν με μεγαλφτερθ ακρίβεια το επίπεδο απόδοςθσ τουσ.
Συνολικά, ο ςυνδυαςμόσ των ςτατιςτικϊν και πολυκριτιριων αποτελεςμάτων πριν
και μετά τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν
φφλλων δείχνει μια ςθμαντικι βελτίωςθ τόςο των επιμζρουσ διαςτάςεων, όςο και
ςυνολικά (Δείκτθσ ολικισ ποςοςτιαίασ μεταβολισ-βελτίωςθσ: 1400%). Συνεπϊσ,
μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι θ εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτθ χριςθ του
ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ ιταν επιτυχισ, αφινοντασ ζνα μικρό μόνο περικϊριο
βελτίωςθσ κάποιων επιμζρουσ διαςτάςεων.
Τα διαγράμματα εξζλιξθσ του δείκτθ αυτοαξιολόγθςθσ και των βαρϊν μεταξφ αρχισ
– τζλουσ εκπαίδευςθσ ζχουν ιδθ παρουςιαςτεί ςτο Σχιμα 7.3 και Σχιμα 7.4,
αντίςτοιχα, για τθν παράκεςθ μιασ διακριτθριακισ εικόνασ. Θ κετικι μετατόπιςθ ςε
όλεσ τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ και ολικά φαίνεται και ςτισ κανονικοποιθμζνεσ
ςυναρτιςεισ αξιϊν των ςχθμάτων 8.3 ζωσ 8.9.
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Ειςαγωγι, κατθγοριοποίθςθ, ταξινόμθςθ και εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων (αρχι - τζλοσ)
120
100

SIb = 29,8%

77,27%

86,9

SIe = 97%

100

100

80

47,72%

44,31%

60

45,7

40

22,72%

20

7,95%
0

Αρχι
Τζλοσ
Αρχι
Τζλοσ

0,00%

0

0

Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Καλι Απόδοςθ

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Σχιμα 8.3: Ειςαγωγι και κατθγοριοποίθςθ δεδομζνων ςε πίνακα, ταξινόμθςθ τουσ με
διαφορετικοφσ τρόπουσ και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων - Αφξθςθ Δείκτθ Αυτοαξιολόγθςθσ

Επιλογι φφλλου εργαςίασ, γραμμισ, ςτιλθσ, ενόσ ι
περιςςοτζρων κελιϊν και μορφοποίθςθ του περιεχομζνου και τθσ
εμφάνιςθσ τουσ (αρχι - τζλοσ)
120
100

SIb = 31,8%

100

76,0

SIe = 95,6%

81,81%

100
80

52,27%
60

39,77%
45,7

40

Αρχι
Τζλοσ
Αρχι
Τζλοσ

18,18%
0

7,95%

0,00%

0

0

Χρειάηομαι Βελτίωςθ

20

Καλι Απόδοςθ

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Σχιμα 8.4: Επιλογι ενόσ φφλλου εργαςίασ, μιασ γραμμισ, μιασ ςτιλθσ κακϊσ και ενόσ ι
περιςςοτζρων κελιϊν και μορφοποίθςθ του περιεχομζνου και τθσ εμφάνιςθσ των κελιϊν –
Αφξθςθ Δείκτθ Αυτοαξιολόγθςθσ
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Αντιγραφι, αποκοπι, επικόλλθςθ κελιϊν και χριςθ ςχετικισ ι
απόλυτθσ αναφοράσ (αρχι - τζλοσ)
120

94,31%
100

SIb = 9,5%

78,40%
76,0

SIe = 94,8%

100

100

80

60
40

21,59%

3,40%

Αρχι
Τζλοσ
Αρχι
Τζλοσ

20

0
7,7

0,00%

2,27%
0

0

Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Καλι Απόδοςθ

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Σχιμα 8.5: Αντιγραφι, αποκοπι και επικόλλθςθ περιεχομζνου κελιϊν μζςα ςτο ίδιο φφλλο
εργαςίασ ι ςε άλλα φφλλα εργαςίασ και χριςθ ςχετικισ ι απόλυτθσ αναφοράσ του περιεχομζνου
ενόσ κελιοφ - Αφξθςθ Δείκτθ Αυτοαξιολόγθςθσ

Σφνταξθ αρικμθτικϊν τφπων και χριςθ ςυναρτιςεων (αρχι τζλοσ)
120

SIb = 11%

79,54%

100
100

SIe = 87,7%

100

71,59%
80
58,9

60
40,5

40

27,27%

15,90%
0

20
4,54%

1,13%

0

0

Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Αρχι
Τζλοσ
Αρχι
Τζλοσ

Καλι Απόδοςθ

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Σχιμα 8.6: Σφνταξθ αρικμθτικϊν τφπων και χριςθ αρικμθτικϊν ςυναρτιςεων - Αφξθςθ Δείκτθ
Αυτοαξιολόγθςθσ
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Δθμιουργία γραφιματοσ (αρχι - τζλοσ)
120

SIb = 12,7%

69,31%

100

SIe = 90,5%

100

60,22%

100

76,0

80
39,77%

60

27,27%
40

Αρχι
Τζλοσ
Αρχι
Τζλοσ

34,0

20
0

3,40%

0,00%

0

0

Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Καλι Απόδοςθ

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Σχιμα 8.7: Δθμιουργία γραφιματοσ - Αφξθςθ Δείκτθ Αυτοαξιολόγθςθσ

Ειςαγωγι αρίκμθςθσ ςελίδων, κακοριςμόσ
μεγζκουσ, προςανατολιςμοφ & απόςταςθσ που κα εκτυπωκεί
από τα άκρα τθσ ςελίδασ (αρχι - τζλοσ)
120
100

SIb = 13,9%

77,27%

100

SIe = 82,1%

57,95%

100
80

58,9

60
40,90%
44,7

40

15,90%
6,81%

1,13%

0
0

Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Αρχι
Τζλοσ
Αρχι
Τζλοσ

20
0

Καλι Απόδοςθ

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Σχιμα 8.8: Ειςαγωγι αρίκμθςθσ ςελίδων ςε ζνα φφλλο εργαςίασ, κακοριςμόσ μεγζκουσ και
προςανατολιςμοφ ςελίδασ κακοριςμόσ απόςταςθσ που κα εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ ςελίδασ Αφξθςθ Δείκτθ Αυτοαξιολόγθςθσ
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Συναρτιςεισ Ολικισ Αυτοαξιολόγθςθσ Χριςθσ του Λογιςμικοφ
Υπολογιςτικϊν Φφλλων (αρχι - τζλοσ)
120

SIb = 6,4%

68,18%

SIe = 96%

100

62,50%

89,4

100

100

80
37,50%

60

30,68%

40
20

17,3
0

Αρχι
Τζλοσ
Αρχι
Τζλοσ

1,13%

0,00%

0

0

Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Καλι Απόδοςθ

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Σχιμα 8.9: Χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων - Αφξθςθ Δείκτθ Αυτοαξιολόγθςθσ

Θ μεταβολι των βαρϊν ςτισ επιμζρουσ διαςτάςεισ μεταξφ αρχισ – τζλουσ
εκπαίδευςθσ παρουςιάηεται ςτα ςχιματα 8.10 ζωσ και 8.15.
Ειςαγωγι, κατθγοριοποίθςθ, ταξινόμθςθ και
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων - Αφξθςθ Βάρουσ
35
30,5

30
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0 0

Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Καλι Απόδοςθ
Αρχι

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Τζλοσ

Σχιμα 8.10: Ειςαγωγι και κατθγοριοποίθςθ δεδομζνων ςε πίνακα, ταξινόμθςθ τουσ με
διαφορετικοφσ τρόπουσ και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων – Μεταβολι μθ κανονικοποιθμζνθσ
ςυνάρτθςθσ αξιϊν (αρχι – τζλοσ)
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Επιλογι φφλλου εργαςίασ, γραμμισ, ςτιλθσ, ενόσ ι
περιςςοτζρων κελιϊν και μορφοποίθςθ του περιεχομζνου
και τθσ εμφάνιςθσ τουσ - Αφξθςθ Βάρουσ
18
14,93

16

16,7

14
12
10
8,8

8
6
4

2
0

1,52

0
Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Καλι Απόδοςθ
Αρχι

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Τζλοσ

Σχιμα 8.11: Επιλογι ενόσ φφλλου εργαςίασ, μιασ γραμμισ, μιασ ςτιλθσ κακϊσ και ενόσ ι
περιςςοτζρων κελιϊν και μορφοποίθςθ του περιεχομζνου και τθσ εμφάνιςθσ των κελιϊν –
Μεταβολι μθ κανονικοποιθμζνθσ ςυνάρτθςθσ αξιϊν (αρχι – τζλοσ)

Αντιγραφι, αποκοπι, επικόλλθςθ κελιϊν και χριςθ
ςχετικισ ι απόλυτθσ αναφοράσ - Μείωςθ Βάρουσ
60
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Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Καλι Απόδοςθ
Αρχι

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Τζλοσ

Σχιμα 8.12: Αντιγραφι, αποκοπι και επικόλλθςθ περιεχομζνου κελιϊν μζςα ςτο ίδιο φφλλο
εργαςίασ ι ςε άλλα φφλλα εργαςίασ και χριςθ ςχετικισ ι απόλυτθσ αναφοράσ του περιεχομζνου
ενόσ κελιοφ – Μεταβολι μθ κανονικοποιθμζνθσ ςυνάρτθςθσ αξιϊν (αρχι – τζλοσ)
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Σφνταξθ αρικμθτικϊν τφπων και χριςθ ςυναρτιςεωνΜείωςθ Βάρουσ
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0
Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Καλι Απόδοςθ
Αρχι

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Τζλοσ

Σχιμα 8.13: Σφνταξθ αρικμθτικϊν τφπων και χριςθ αρικμθτικϊν ςυναρτιςεων – Μεταβολι μθ
κανονικοποιθμζνθσ ςυνάρτθςθσ αξιϊν (αρχι – τζλοσ)

Δθμιουργία γραφιματοσ - Αφξθςθ Βάρουσ
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Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Καλι Απόδοςθ
Αρχι

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Τζλοσ

Σχιμα 8.14: Δθμιουργία γραφιματοσ – Μεταβολι μθ κανονικοποιθμζνθσ ςυνάρτθςθσ αξιϊν (αρχι
– τζλοσ)
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Ειςαγωγι αρίκμθςθσ ςελίδων, κακοριςμόσ
μεγζκουσ, προςανατολιςμοφ & απόςταςθσ που κα
εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ ςελίδασ - Αφξθςθ Βάρουσ
12
10
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0

0
Χρειάηομαι Βελτίωςθ

Καλι Απόδοςθ
Αρχι

Ρολφ Καλι Απόδοςθ

Τζλοσ

Σχιμα 8.15: Ειςαγωγι αρίκμθςθσ ςελίδων ςε ζνα φφλλο εργαςίασ, κακοριςμόσ μεγζκουσ και
προςανατολιςμοφ ςελίδασ κακοριςμόσ απόςταςθσ που κα εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ ςελίδασ Αφξθςθ Δείκτθ Αυτοαξιολόγθςθσ – Μεταβολι μθ κανονικοποιθμζνθσ ςυνάρτθςθσ αξιϊν (αρχι –
τζλοσ)

Επιπλζον, οι μεταβολζσ των βαρϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ μεταβολζσ ςτο δείκτθ
αυτοαξιολόγθςθσ για τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ, ςυνκζτουν το Διάγραμμα
Μεταβολϊν (Σχιμα 8.16). Ππωσ προκφπτει από το διάγραμμα, όλεσ οι ικανότθτεσ –
κριτιρια αυτοαξιολόγθςθσ των μακθτϊν παρουςιάηουν βελτίωςθ ςτο τζλοσ τθσ
εκπαίδευςθσ (Δείκτθσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ-βελτίωςθσ: κετικόσ, άνω τμιμα του
Διαγράμματοσ

Μεταβολϊν).

Επίςθσ,

κετικι

ποςοςτιαία

μεταβολι

τθσ

ςθμαντικότθτασ ςτο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ παρουςιάηεται ςε τζςςερα κριτιρια:
A. Ειςαγωγι και κατθγοριοποίθςθ δεδομζνων ςε πίνακα, ταξινόμθςθ τουσ με
διαφορετικοφσ τρόπουσ και εξαγωγι ςυμπεράςματα (Δείκτθσ ποςοςτιαίασ
μεταβολισ βαρϊν: 246.6%)
B. Επιλογι ενόσ φφλλου εργαςίασ, μιασ γραμμισ, μιασ ςτιλθσ κακϊσ κι ενόσ ι
περιςςοτζρων κελιϊν και μορφοποίθςθ του περιεχομζνου και τθσ
εμφάνιςθσ των κελιϊν (Δείκτθσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ βαρϊν: 89.8%)
C. Δθμιουργία γραφθμάτων (Δείκτθσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ βαρϊν: 41.5%)
D. Ειςαγωγι αρίκμθςθσ ςελίδων ςε ζνα φφλλο εργαςίασ, κακοριςμόσ
μεγζκουσ και προςανατολιςμοφ ςελίδασ και κακοριςμόσ απόςταςθσ
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περιοχισ που κα εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ ςελίδασ (Δείκτθσ ποςοςτιαίασ
μεταβολισ βαρϊν: 9%)
Αρνθτικι ποςοςτιαία μεταβολι τθσ ςθμαντικότθτασ ςτο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ
παρουςιάηεται ςε δφο κριτιρια:
A. Αντιγραφι, αποκοπι και επικόλλθςθ ςτο ίδιο ι άλλο φφλλο εργαςίασ και
χριςθ ςχετικισ ι απόλυτθσ αναφοράσ κελιοφ (Δείκτθσ ποςοςτιαίασ
μεταβολισ βαρϊν: -67.8%)
B. φνταξθ αρικμθτικϊν τφπων και χριςθ αρικμθτικϊν ςυναρτιςεων (Δείκτθσ
ποςοςτιαίασ μεταβολισ βαρϊν: -2%)

Σχιμα 8.16: Διάγραμμα Μεταβολϊν για χριςθ λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων

8.6 Σφνοψθ
Στο

παρόν

κεφάλαιο

παρουςιάςτθκαν

τα

αποτελζςματα

τθσ

ζρευνασ

αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων των μακθτϊν
τθσ Β’ Γυμναςίου του ςχολείου που υπθρετεί θ ερευνιτρια. Αρχικά, ζγινε αναφορά
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ςτον πλθκυςμό τθσ ζρευνασ κακϊσ και ςτο ειδικά διαμορφωμζνο ερωτθματολόγιο
που χρθςιμοποιικθκε. Στθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκαν τα αποτελζςματα του Μθ
Ραραμετρικοφ Ελζγχου ςε δφο εξαρτθμζνα δείγματα. Τζλοσ, πραγματοποιικθκε μια
αναλυτικι παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ Ρολυκριτιριασ Αυτοαξιολόγθςθσ
των ικανοτιτων των μακθτϊν ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων, με
γνϊμονα ζξι κριτιρια για τα οποία υιοκετικθκε 3βάκμια ποιοτικι κλίμακα
βαςιςμζνθ ςτο παιδαγωγικό εργαλείο των rubrics (διαβακμιςμζνεσ κλίμακεσ).
Σφμφωνα με τθν ζρευνα, πριν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (αρχι) οι μακθτζσ
διλωςαν εξαιρετικά αδφναμοι ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων
τόςο ςυνολικά όςο και ςτα επιμζρουσ κριτιρια. Αυτό μπορεί να εξθγθκεί από το
υψθλό ποςοςτό των μακθτϊν που δεν διζκεταν πρότερθ γνϊςθ και εμπειρία ςτθ
χριςθ του ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ, γεγονόσ που περιόριςε τθν αυτοπεποίκθςθ
τουσ ςε χαμθλά επίπεδα. Αντικζτωσ, μετά τθν εκπαίδευςι τουσ (τζλοσ) θ αντίλθψθ
των μακθτϊν για τθν επίδοςθ τουσ τόςο ολικά όςο και ςτα επιμζρουσ κριτιρια
αναδεικνφει

εξαιρετικά

αποτελζςματα,

αναδεικνφοντασ

υψθλά

επίπεδα

αυτοπεποίκθςθσ. Αξιοςθμείωτο είναι ότι τα αυτοαξιολογικά αποτελζςματα που
δθλϊνουν οι μακθτζσ ζχουν μικρι απόκλιςθ από τθν βακμολογία τριμινου που
τουσ είχε αποδϊςει θ ερευνιτρια. Οι μακθτζσ δθλαδι που κλικθκαν να
αυτοαξιολογθκοφν, ενιργθςαν με ειλικρίνεια, ςφμφωνα και με τθν αξιολόγθςθ τθσ
ερευνιτριασ.
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9 Συμπεράςματα

Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι οι μακθτζσ τθσ Β’ Γυμναςίου ςθμείωςαν
εξαιρετικι βελτίωςθ ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων.
Επαλθκεφεται πωσ θ αποφυγι δαςκαλοκεντρικϊν και θ υιοκζτθςθ μακθτοκεντρικϊν μεκόδων εκπαίδευςθσ ενιςχφει ουςιαςτικά τθν επίδοςθ των μακθτϊν. Θ
μζκοδοσ εκπαίδευςθσ που ακολουκικθκε (ανάκεςθ μελζτθσ περίπτωςθσ)
αποδείχκθκε ότι είχε ουςιαςτικι επίδραςθ ςτθν επίδοςθ των μακθτϊν.
Για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ χρθςιμοποιικθκε θ πολυκριτιρια
μζκοδοσ MUSA. Θ μζκοδοσ MUSA χρθςιμοποιείται για τθ μζτρθςθ τθσ
ικανοποίθςθσ πελατϊν από προϊόντα και υπθρεςίεσ. Στθν περίπτωςθ τθσ
αυτοαξιολόγθςθσ θ μζτρθςθ αφορά το επίπεδο ικανοτιτων που διακζτει ο
ερωτϊμενοσ. Θ εφαρμογι πριν τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν εκτιμά το αρχικό
επίπεδο ικανοτιτων ενϊ θ εφαρμογι μετά τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν όπου
ζχουν υλοποιθκεί δράςεισ εξάςκθςθσ ςυγκεκριμζνων ικανοτιτων, εκτιμά το μετάεπίπεδο τθσ εμπειρίασ που βίωςαν οι μακθτζσ κατά τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
(μετά-αγοραςτικι εμπειρία για τισ ςυνικεισ ζρευνεσ ικανοποίθςθσ). Θ διπλι
εφαρμογι τθσ μεκόδου πριν μια βιωματικι εμπειρία (ι γενικότερα μια κεραπεία)
και μετά από αυτι, αποτελεί μια πρωτότυπθ προςζγγιςθ για τθν αποτίμθςθ τθσ
αντίλθψθσ των ίδιων ατόμων ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα του μακιματοσ (ι
του μζςου) για τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί (Κραςαδάκθ, 2013).
Μια ακόμα πρωτοτυπία τθσ μεκοδολογίασ είναι ο ςυνδυαςμόσ τθσ πολυκριτιριασ
μεκόδου MUSA και τθσ μθ παραμετρικισ ςτατιςτικισ. Θ μζκοδοσ MUSA και θ μθ
παραμετρικι ςτατιςτικι εφαρμόηονται με ςυμπλθρωματικό τρόπο. Ο ζλεγχοσ
Wilcoxon μπορεί να εμφανίςει ενδεχόμενεσ μετατοπίςεισ μεταξφ αρχισ – τζλουσ
εκπαίδευςθσ και να εκτιμιςει τθ ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα τθσ μθδενικισ
υπόκεςθσ. Θ μζκοδοσ MUSA αποτιμά το επίπεδο ικανοποίθςθσ (αυτοαξιολόγθςθσ),
εφαρμόηοντασ ελζγχουσ ευςτάκειασ τθσ λφςθσ και προςαρμογισ του μοντζλου ςτα
δεδομζνα. Εκ των αποτελεςμάτων προκφπτει ότι θ πολυκριτιρια μεκοδολογία
μπορεί να αποτελζςει ζνα ιςχυρό εργαλείο μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ ικανοτιτων και
των επιμζρουσ διαςτάςεων τουσ, και να ςυμπλθρϊςει αποτελεςματικά τισ
ςτατιςτικζσ τεχνικζσ που ιδθ εφαρμόηονται ςε αντίςτοιχεσ ζρευνεσ. Συνεπϊσ, ο
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ςυνδυαςμόσ τθσ βελτιςτοποίθςθσ και τθσ επαγωγικισ ςτατιςτικισ, αποτελεί ακόμθ
μια νζα προτεινόμενθ πτυχι (Κραςαδάκθ, 2013).
Επιπρόςκετα, από τθν διπλι εφαρμογι τθσ πολυκριτιριασ μεκόδου MUSA (πριν και
μετά τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν) δίνεται θ δυνατότθτα εκτίμθςθσ του δείκτθ
ποςοςτιαίασ μεταβολισ ι βελτίωςθσ ικανοτιτων ςε επίπεδο μακιματοσ και του
δείκτθ μεταβολισ ςθμαντικότθτασ ικανοτιτων των μακθτϊν μετά τθν εμπειρία που
βίωςαν. Ωσ εκ τοφτου, ο διδάςκων μπορεί να ελζγξει αν το μάκθμά του πζτυχε τουσ
μακθςιακοφσ ςτόχουσ που είχε αρχικά κζςει.
Σφμφωνα με τθν ζρευνα, πριν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (αρχι) οι μακθτζσ
διλωςαν εξαιρετικά αδφναμοι ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων
τόςο ολικά όςο και ςτα επιμζρουσ κριτιρια. Αυτό μπορεί να εξθγθκεί από το υψθλό
ποςοςτό των μακθτϊν που δεν διζκεταν πρότερθ γνϊςθ και εμπειρία ςτθ χριςθ
του ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ, γεγονόσ που περιόριςε τθν αυτοπεποίκθςι τουσ ςε
χαμθλά επίπεδα. Αντικζτωσ, μετά τθν εκπαίδευςι τουσ (τζλοσ) θ αντίλθψθ των
μακθτϊν για τθν επίδοςθ τουσ τόςο ολικά όςο και ςτα επιμζρουσ κριτιρια
αναδεικνφει

εξαιρετικά

αποτελζςματα,

αναδεικνφοντασ

υψθλά

επίπεδα

αυτοπεποίκθςθσ. Αξιοςθμείωτο είναι ότι τα αυτοαξιολογικά αποτελζςματα που
δθλϊνουν οι μακθτζσ ζχουν μικρι απόκλιςθ από τθν βακμολογία τριμινου που
τουσ είχε αποδϊςει θ ερευνιτρια. Οι μακθτζσ δθλαδι που κλικθκαν να
αυτοαξιολογθκοφν, ενιργθςαν με ειλικρίνεια, ςφμφωνα και με τθν αξιολόγθςθ τθσ
ερευνιτριασ. Ωςτόςο, θ διαμόρφωςθ των αποτελεςμάτων πικανόν να ιταν
διαφορετικι αν θ ποιοτικι κλίμακα των επιπζδων επίδοςθσ του ερωτθματολογίου
που κλικθκαν να ςυμπλθρϊςουν οι μακθτζσ ιταν 5-βάκμια (αντί για 3-βάκμια).
Βάςθ των αποτελεςμάτων τθσ πολυκριτιριασ μεκοδολογίασ αυτοαξιολόγθςθσ, θ
ολικι ποςοςτιαία μεταβολι (βελτίωςθ) ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν
φφλλων είναι εξαιρετικά υψθλι, αγγίηοντασ το 1400%. Πςον αφορά τα επιμζρουσ
κριτιρια, ο υψθλότεροσ δείκτθσ ποςοςτιαίασ μεταβολισ-βελτίωςθσ παρατθρείται
ςτθν ικανότθτα αντιγραφισ, αποκοπισ και επικόλλθςθσ περιεχομζνου κελιϊν μζςα
ςτο ίδιο φφλλο εργαςίασ ι ςε άλλα φφλλα εργαςίασ και χριςθσ ςχετικισ ι απόλυτθσ
αναφοράσ του περιεχομζνου ενόσ κελιοφ (897,9%). Ρολφ υψθλι ποςοςτιαία
μεταβολι-βελτίωςθ παρουςιάηουν επίςθσ θ ικανότθτα ςφνταξθσ αρικμθτικϊν
τφπων και χριςθσ αρικμθτικϊν ςυναρτιςεων (697,3%), θ ικανότθτα δθμιουργίασ
γραφιματοσ (612,6%) και θ ικανότθτα αρίκμθςθσ ςελίδων ςε ζνα φφλλο εργαςίασ,
κακοριςμοφ μεγζκουσ και προςανατολιςμοφ ςελίδασ κακϊσ και κακοριςμοφ
απόςταςθσ περιοχισ που κα εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ ςελίδασ (490,6%).
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Συγκριτικά με τα παραπάνω, μικρότερθ ποςοςτιαία μεταβολι-βελτίωςθ (ωςτόςο
αρκετά ςθμαντικι) παρουςιάηουν θ ικανότθτα ειςαγωγισ και κατθγοριοποίθςθσ
δεδομζνων ςε πίνακα, ταξινόμθςθσ τουσ με διαφορετικοφσ τρόπουσ και εξαγωγισ
ςυμπεραςμάτων (225,5%) κακϊσ και θ ικανότθτα επιλογισ ενόσ φφλλου εργαςίασ,
μιασ γραμμισ, μιασ ςτιλθσ κακϊσ και ενόσ ι περιςςοτζρων κελιϊν και
μορφοποίθςθσ του περιεχομζνου και τθσ εμφάνιςισ τουσ (200,6%).
Στο τζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ παρατθροφνται πολφ υψθλοί δείκτεσ αυτοαξιολόγθςθσ
τόςο ολικά όςο και ςτα επιμζρουσ κριτιρια, αφινοντασ μικρά μόνο περικϊρια
βελτίωςθσ. Συγκεκριμζνα, όςον αφορά ςυνολικά τθ χριςθ του λογιςμικοφ
Υπολογιςτικϊν Φφλλων ο

δείκτθσ αυτοαξιολόγθςθσ εκτιμάται 96%, ενϊ όςον

αφορά τα επιμζρουσ κριτιρια ο δείκτθσ αυτοαξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 82,1%
ζωσ και 97%. Ειδικότερα, ςτα επιμζρουσ κριτιρια ο υψθλότεροσ δείκτθσ
αυτοαξιολόγθςθσ εντοπίηεται ςτθν ικανότθτα ειςαγωγισ και κατθγοριοποίθςθσ
δεδομζνων ςε πίνακα, ταξινόμθςθσ τουσ με διαφορετικοφσ τρόπουσ και εξαγωγισ
ςυμπεραςμάτων

(97%)

και

ακολουκοφν

με

επίςθσ

υψθλοφσ

δείκτεσ

αυτοαξιολόγθςθσ θ ικανότθτα επιλογισ ενόσ φφλλου εργαςίασ, μιασ γραμμισ, μιασ
ςτιλθσ κακϊσ και ενόσ ι περιςςοτζρων κελιϊν και μορφοποίθςθσ του περιεχομζνου
και τθσ εμφάνιςθσ τουσ (95,6%), θ ικανότθτα αντιγραφισ, αποκοπισ και
επικόλλθςθσ περιεχομζνου κελιϊν μζςα ςτο ίδιο φφλλο εργαςίασ ι ςε άλλα φφλλα
εργαςίασ και χριςθσ ςχετικισ ι απόλυτθσ αναφοράσ του περιεχομζνου ενόσ κελιοφ
(94,8%) και θ ικανότθτα δθμιουργίασ γραφιματοσ (90,5%). Τζλοσ, ζπονται οι επίςθσ
αρκετά υψθλοί δείκτεσ αυτοαξιολόγθςθσ ςτθν ικανότθτα ςφνταξθσ αρικμθτικϊν
τφπων και χριςθσ αρικμθτικϊν ςυναρτιςεων (87,7%) και ςτθν ικανότθτα
αρίκμθςθσ ςελίδων ςε ζνα φφλλο εργαςίασ, κακοριςμοφ μεγζκουσ και
προςανατολιςμοφ ςελίδασ κακϊσ και κακοριςμοφ απόςταςθσ περιοχισ που κα
εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ ςελίδασ (82,1%).
Συνεπϊσ, μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι θ προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ ςυνολικισ
ικανότθτασ χριςθσ του λογιςμικοφ υπολογιςτικϊν φφλλων και των διαςτάςεων ςτισ
οποίεσ αναλφκθκε ιταν επιτυχισ, αφινοντασ ζνα μικρό μόνο περικϊριο για
περεταίρω βελτίωςθ.
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Ραράρτθμα Α: Η πολυκριτιρια μζκοδοσ MUSA
Θ μεκοδολογία MUSA (MUlticiteria Satisfaction Analysis) που προτάκθκε από τουσ
Γρθγοροφδθσ και Σίςκοσ (2002), αποτελεί τθν πολυκριτιρια ι πολυκριτθριακι
αναλυτικι-ςυνκετικι προςζγγιςθ για το πρόβλθμα τθσ μζτρθςθσ και τθσ ανάλυςθσ
τθσ ικανοποίθςθσ. Θ πρωτότυπθ αυτι μεκοδολογία βαςίηεται ςτθν πολυκριτιρια
ανάλυςθ αποφάςεων, υιοκετϊντασ τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ αναλυτικισ-ςυνκετικισ
προςζγγιςθσ και τθσ κεωρίασ των ςυςτθμάτων αξιϊν ι χρθςιμότθτασ. Θ μζκοδοσ
MUSA είναι μια προςζγγιςθ επιμεριςμοφ προτίμθςθσ (preference disaggregation
approach) που ακολουκεί τισ αρχζσ τθσ τακτικισ ανάλυςθσ παλινδρόμθςθσ (ordinal
regression analysis). Θ μζκοδοσ αυτι αξιολογεί το επίπεδο ικανοποίθςθσ ενόσ
ςυνόλου ατόμων (πελάτεσ, εργαηόμενοι, κλπ) βάςει των αξιϊν που αυτοί ζχουν
αποδϊςει ςε ζνα προϊόν ι μια υπθρεςία και των εκφραςμζνων τουσ προτιμιςεων.
Χρθςιμοποιϊντασ αυτά τα δεδομζνα που ζχουν ςυλλεχκεί από ζρευνεσ
ικανοποίθςθσ, θ μζκοδοσ MUSA ςυγκεντρϊνει τισ διαφορετικζσ προτιμιςεισ ςε
μοναδικζσ ςυναρτιςεισ ικανοποίθςθσ, με τα ελάχιςτα πικανά ςφάλματα.
Βαςικζσ αρχζσ του μοντζλου MUSA
Θ μζκοδοσ MUSA (Multicriteria Satisfaction Analysis) είναι μια μεκοδολογία που
εκτιμά τθν ικανοποίθςθ ενόσ ςυνόλου ατόμων (πελατϊν, εργαηομζνων, κλπ) με
βάςθ το ςφςτθμα αξιϊν και προτιμιςεων του ςυνόλου αυτοφ το οποίο κεωρείται
ωσ ενιαίο. Θ μζκοδοσ MUSA είναι θ ςφνκεςθ των προτιμιςεων ενόσ ςυνόλου
πελατϊν ςε μια ποςοτικι μακθματικι ςυνάρτθςθ αξιϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ
μζκοδοσ υποκζτει ότι θ ςυνολικι ικανοποίθςθ ενόσ μεμονωμζνου πελάτθ
εξαρτάται από ζνα ςφνολο μεταβλθτϊν, τα οποία αντιπροςωπεφουν τα
χαρακτθριςτικά του προςφερόμενου προϊόντοσ ι υπθρεςίασ.
Θ εκτίμθςθ, δθλαδι, τθσ ικανοποίθςθσ ενόσ ςυνόλου πελατϊν μπορεί να κεωρθκεί
ςαν ζνα πρόβλθμα ςτον επιςτθμονικό πεδίο τθσ Ρολυκριτιριασ Ανάλυςθσ,
υποκζτοντασ ότι θ ςυνολικι ικανοποίθςθ ενόσ πελάτθ εξαρτάται από ζνα ςφνολο
κριτθρίων Χ = ( X 1 , X 2 ,..., X n ) . Το ςφνολο των κριτθρίων αυτϊν είναι ουςιαςτικά τα
χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ που επθρεάηουν τθν ικανοποίθςθ
των πελατϊν. Τα κριτιρια αυτά ονομάηονται διαςτάςεισ ικανοποίθςθσ και
αιτιολογοφν τθν ζννοια τθσ αναλυτικισ-ςυνκετικισ προςζγγιςθσ τθσ μεκοδολογίασ.
Στο Σχιμα Α.1 φαίνεται παραςτατικά θ ςφνκεςθ των κριτθρίων του πελάτθ.
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Ολικι Ικανοποίθςθ

Ικανοποίθςθ
από το
ο
1 κριτιριο

Ικανοποίθςθ
από το
ο
2 κριτιριο

Ικανοποίθςθ
από το
ο
n κριτιριο

τήμα Α.1: ύνθεζη κριηηρίων ηων πελαηών

Τα δεδομζνα, τα οποία αναλφονται με τθ μζκοδο MUSA ςυλλζγονται μζςω ενόσ
άμεςου και δομθμζνου ερωτθματολογίου, ςτο οποίο ηθτείται ο κάκε πελάτθσ να
αξιολογιςει το προϊόν ι τθν υπθρεςία που του προςφζρεται. Στο ερωτθματολόγιο
υπάρχουν ερωτιςεισ που ςτοχεφουν ςτον προςδιοριςμό τόςο τθσ ςυνολικισ
ικανοποίθςθσ του πελάτθ, όςο και τθσ μερικισ ικανοποίθςισ του από τα επιμζρουσ
χαρακτθριςτικά – κριτιρια τθσ υπό μελζτθσ υπθρεςίασ / προϊόντοσ κακϊσ και τθσ
ςθμαντικότθτασ των κριτθρίων. Τα κριτιρια αυτά αποτελοφν τισ διαςτάςεισ
ικανοποίθςθσ. Οι απόψεισ και οι προτιμιςεισ των πελατϊν εκφράηονται με τθ
βοικεια μιασ μονότονθσ προκακοριςμζνθσ κλίμακασ ικανοποίθςθσ (για παράδειγμα
απόλυτα

ικανοποιθμζνοσ,

πολφ

ικανοποιθμζνοσ,

ικανοποιθμζνοσ,

λίγο

ικανοποιθμζνοσ και κακόλου ικανοποιθμζνοσ).
Σφμφωνα με τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία που παρουςιάηεται, το μοντζλο MUSA
προςπακεί να εκτιμιςει τθ ςυνολικι και τισ επιμζρουσ ςυναρτιςεισ ικανοποίθςθσ
αντίςτοιχα, δεδομζνων των προτιμιςεων που ζχει εκφράςει το ςφνολο των
πελατϊν.
Θ μζκοδοσ MUSA ακολουκεί τισ γενικζσ αρχζσ τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ
παλινδρόμθςθσ

υπό

περιοριςμοφσ,

χρθςιμοποιϊντασ

τεχνικζσ

γραμμικοφ

προγραμματιςμοφ για τθν επίλυςι τθσ. Θ βαςικι εξίςωςθ τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ
παλινδρόμθςθσ παίρνει τθν ακόλουκθ μορφι:
n

Y*

bi X i*
i 1

όπου Y * είναι θ εκτίμθςθ τθσ ςυλλογικισ ςυνάρτθςθσ αξιϊν Y * , ενϊ

και

είναι αντίςτοιχα το ςφάλμα υπερεκτίμθςθσ και υποεκτίμθςθσ. Θ παραπάνω
εξίςωςθ ιςχφει για κάκε ζνα πελάτθ που ζχει εκφράςει μια ςυγκεκριμζνθ άποψθ
ικανοποίθςθσ και για το λόγο αυτό οι μεταβλθτζσ ςφάλματοσ κα πρζπει να
οριςκοφν για κάκε πελάτθ χωριςτά.
Θ ανάλυςθ τθσ ευςτάκειασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου, δεδομζνου ότι βαςίηεται
ςτισ γενικζσ αρχζσ του γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, αντιμετωπίηεται ςαν ζνα
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πρόβλθμα ανάλυςθσ μεταβελτιςτοποίθςθσ (post optimality analysis). Θ φάςθ τθσ
ανάλυςθσ τθσ μεταβελτιςτοποίθςθσ ολοκλθρϊνει τον αλγόρικμο τθσ μεκοδολογίασ
MUSA και περιλαμβάνει τθ μορφοποίθςθ και επίλυςθ n γραμμικϊν προβλθμάτων,
όςοσ και ο αρικμόσ των κριτθρίων ικανοποίθςθσ. Θ ανάλυςθ αυτι επιτρζπει τθν
ανάλυςθ τθσ ευςτάκειασ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ, δεδομζνου ότι όταν το εφροσ των
τιμϊν που παίρνουν οι μεταβλθτζσ ςτισ διάφορεσ θμιβζλτιςτεσ λφςεισ είναι μικρό,
τότε θ βζλτιςτθ λφςθ είναι ευςτακισ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ λφςθ είναι
αςτακισ.
Οι μεταβλθτζσ που χρθςιμοποιοφνται από το μοντζλο MUSA παρουςιάηονται ςτον
Ρίνακα Α.1:
Ρίνακασ Α.1: Μεταβλθτζσ του μοντζλου MUSA

Y

: ςυνολικι ικανοποίθςθ του ερωτϊμενου

a

y

: αρικμόσ επιπζδων τθσ κλίμακασ ςυνολικισ ικανοποίθςθσ
m

n

: το m επίπεδο ςυνολικισ ικανοποίθςθσ (m =1, 2, …, α)
: αρικμόσ κριτθρίων

X i : ικανοποίθςθ του ερωτϊμενου ςφμφωνα με το i κριτιριο (i=1, 2, …, n)
ai

: αρικμόσ επιπζδων τθσ κλίμακασ ικανοποίθςθσ του κριτθρίου i

x ik : το k επίπεδο ικανοποίθςθσ του κριτθρίου i (k=1, 2, …, a i )

Y * : ςυνάρτθςθ αξιϊν του Y (ςυνάρτθςθ ολικισ ικανοποίθςθσ)
y * m : αξία του y m επιπζδου ικανοποίθςθσ

X i* : ςυνάρτθςθ αξιϊν του X i (ςυνάρτθςθ μερικισ ικανοποίθςθσ)
xi*k : αξία του x ik επιπζδου ικανοποίθςθσ

Θ μζκοδοσ MUSA ακολουκεί τισ γενικζσ αρχζσ τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ
παλινδρόμθςθσ

υπό

περιοριςμοφσ,

χρθςιμοποιϊντασ

τεχνικζσ

γραμμικοφ

προγραμματιςμοφ για τθν επίλυςι τθσ (Jacquet-Lagreze and Siskos, 1982; Siskos and
Yannacopoulos, 1985; Siskos, 1985). Θ βαςικι εξίςωςθ τθσ γραμμικισ ανάλυςθσ
παλινδρόμθςθσ ζχει ωσ εξισ:
n

Y*

bi X i*
i 1

(1)

n

bi

1

i 1

όπου Y * και X * είναι οι κανονικοποιθμζνεσ ςυναρτιςεισ ςτο διάςτθμα *0,100+, ενϊ
bi είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου i .

Οι περιοριςμοί κανονικοποίθςθσ μποροφν να γραφοφν ωσ εξισ:
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y*1

0, y*a

xi*1

*ai

0, x

100

(2)

100, i 1, 2,..., n

Οι ςχζςεισ προτίμθςθσ μοντελοποιοφν τουσ περιοριςμοφσ μονοτονίασ των
ςυναρτιςεων Y * και X i* και ζχουν ωσ εξισ:
y *m

y *m 1

ym

y m 1 , m 1,2,..., a 1

(3)
xi*k xi*k 1
xik xik 1 , k 1,2,..., ai 1
όπου ≥ προτίμθςθ ι ιςοδυναμία και ≤ μθ προτίμθςθ.
Θ ςυνάρτθςθ Y * είναι θ προςκετικι ςυνάρτθςθ χρθςιμότθτασ του πελάτθ, ενϊ οι
ςυναρτιςεισ X i* είναι οι μερικζσ ςυναρτιςεισ χρθςιμότθτασ του πελάτθ και είναι
μονότονεσ και αφξουςεσ διακριτζσ ςυναρτιςεισ.
Μακθματικι ανάπτυξθ του μοντζλου MUSA
Θ μζκοδοσ MUSA δίνει τθν εκτίμθςθ μιασ ςυλλογικισ ςυνάρτθςθσ ικανοποίθςθσ

Y * και ενόσ ςυνόλου μερικϊν ςυναρτιςεων ικανοποίθςθσ X i* ςφμφωνα με τισ
απόψεισ των πελατϊν. Ζχει ςαν αντικειμενικό ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ
αςυμφωνίασ ανάμεςα ςτθ ςυνάρτθςθ Y * και ςτισ απόψεισ των πελατϊν Y . Ριο
αναλυτικά κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι:


Οι ςυναρτιςεισ Y * και X i* εκφράηουν τισ προτιμιςεισ ενόσ ςυνόλου
καταναλωτϊν.



Θ

μζκοδοσ

MUSA ςυνκζτει

ζνα

ςφνολο διαφορετικϊν

απόψεων

ικανοποίθςθσ ςε μοναδικζσ ςυναρτιςεισ Y * και X i* .


Θ ςφνκεςθ αυτι γίνεται με τισ μικρότερεσ δυνατζσ αποκλίςεισ.

Με βάςθ τθν προθγοφμενθ διαμόρφωςθ του προβλιματοσ και ειςάγοντασ μια
διπλι μεταβλθτι ςφάλματοσ, θ βαςικι εξίςωςθ τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ
παλινδρόμθςθσ παίρνει τθν ακόλουκθ μορφι:
n

Y*

bi X i*

(4)

i 1

όπου Y * είναι θ εκτίμθςθ τθσ ςυλλογικισ ςυνάρτθςθσ αξιϊν Y * , ενϊ

και

είναι αντίςτοιχα το ςφάλμα υπερεκτίμθςθσ και υποεκτίμθςθσ αντίςτοιχα όπωσ
φαίνεται και ςτο Σχιμα Α.2.
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Σχιμα Α.2: Μεταβλθτζσ ςφάλματοσ για τον j πελάτθ (Γρθγοροφδθσ και Σίςκοσ, 2000)

Σφμφωνα με τουσ οριςμοφσ και τισ υποκζςεισ που αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ
παράγραφο το πρόβλθμα εκτίμθςθσ ικανοποίθςθσ πελατϊν μεταςχθματίηεται ςε
πρόβλθμα μακθματικοφ προγραμματιςμοφ με ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ του
ακροίςματοσ των μεταβλθτϊν ςφάλματοσ, ςφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ:
1. Βαςικι εξίςωςθ ποιοτικισ ανάλυςθσ παλινδρόμθςθσ για κάκε πελάτθ.
2. Ρεριοριςμοί κανονικοποίθςθσ των Y * και X i* ςτο διάςτθμα *0,100+.
3. Ρεριοριςμοί μονοτονίασ των Y * και X i* .
Για να μειωκεί το μζγεκοσ του προθγοφμενου γραμμικοφ προγράμματοσ, με ςτόχο
τθ μείωςθ τθσ υπολογιςτικισ δυςκολίασ και τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ,
εξαλείφονται οι περιοριςμοί μονοτονίασ. Αυτό γίνεται εφικτό με τθ χριςθ νζων
μεταβλθτϊν, οι οποίεσ εκφράηουν τα διαδοχικά βιματα αφξθςθσ των ςυναρτιςεων

Y * και X i* (Siskos and Yannacopoulos, 1985; Siskos, 1985) (Σχιμα Α.3) .

Σχιμα Α.3: Μεταβλθτζσ μεταςχθματιςμοφ zm και wik (Γρθγοροφδθσ και ίςκοσ, 2000)
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Με τθν ειςαγωγι αυτϊν των μεταβλθτϊν το μοντζλο γίνεται γραμμικό, από μθ
γραμμικό που ιταν λόγω τθσ βαςικισ εξίςωςθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ παλινδρόμθςθσ
κάκε πελάτθ (τόςοι οι μεταβλθτζσ Y * και X i* όςο και οι ςυντελεςτζσ bi πρζπει να
εκτιμθκοφν):
zm

y *m 1

wik

bi xi*k

y*m , m 1,2,...., a 1
1

bi xi*k , k 1,2,..., ai 1

i 1,2,..., n

(5)

Με τθ χριςθ των εξιςϊςεων (5), οι αρχικζσ μεταβλθτζσ απόφαςθσ του γραμμικοφ
προγράμματοσ γίνονται:
m 1

y *m

zt , m 2,3,..., a
t 1

(6)

k 1
*k
i i

bx

wit , k

2,3,..., a

i 1,2,..., n

t 1

Στθ ςυνζχεια ειςάγοντασ νζεσ μεταβλθτζσ z m και wik και με τθ βοικεια των
εξιςϊςεων (5) και (6) θ εξίςωςθ παλινδρόμθςθσ (4) παίρνει τθν παρακάτω μορφι:
zm
m

(7)

wik
i

k

Ζςτω ότι ο πελάτθσ j ζχει εκφράςει τθν ικανοποίθςι του με βάςθ τισ κακοριςμζνεσ
ποιοτικζσ κλίμακεσ

και

Ολικι ικανοποίθςθ y j
Μερικι ικανοποίθςθ x j

i

, δθλαδι:

t

y j και y j
t

x ji και x j

t

y1, y 2 ,..., y j ,..., y a

Y
X

(8)

t

x1, x 2 ,..., xi ji ,..., xiai , i 1,2,..., n

όπου t j , t ji είναι οι τάξεισ (ranks) των y1 , x1 j ςτα ςφνολα Y , X i , αντίςτοιχα, τότε θ
εξίςωςθ (7) να παίρνει τθ μορφι:
tj 1

n t ji 1

zm
m 1

wik

, j

(9)

i 1 k 1

Θ τελικι μορφι του γραμμικοφ προγράμματοσ είναι θ παρακάτω:
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M

[min]F

j

j

j 1

σπό τοσς περιορισμούς
t ji 1

n

tj 1

wik
1

zm

k 1

j

0

j

για j

1, 2,..., M

m 1

1

zm

(10)

100

m 1
n

ai 1

i 1

k 1

zm

wik

100

0, wik

0

0,

j

m, i, k
για j

0

j

1, 2,..., M

αρχικζσ μεταβλθτζσ του προβλιματοσ υπολογίηονται από τθ βζλτιςτθ λφςθ του
γραμμικοφ προγράμματοσ (10) που αποδεικνφεται ότι:
m 1

y *m

zt ,

m

2,3,..., a

t 1
ai 1
t 1

bi

wit

100

,
k 1

*k
i

x

t 1
ai 1

100

(11)

i 1, 2,..., n
wit

t 1

,

i 1, 2,..., n

k

wit

2,3,..., ai

Τα οριακά ςθμεία των ςυναρτιςεων ικανοποίθςθσ y*1 , xi*1 υπολογίηονται με βάςθ
τουσ περιοριςμοφσ κανονικοποίθςθσ. Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να ςθμειωκεί ότι το
γραμμικό πρόγραμμα εκφράηει το βαςικό μοντζλο MUSA και υποκζτει ότι τόςο θ
ολικι όςο και οι μερικζσ ςυναρτιςεισ ικανοποίθςθσ είναι προτιμθςιακά αφξουςεσ,
όπωσ υποδεικνφουν οι περιοριςμοί μονοτονίασ.
Σε αρκετζσ όμωσ περιπτϊςεισ απαιτοφνται αυςτθρζσ ςχζςεισ προτίμθςθσ, ζτςι ϊςτε
να αποφεφγονται φαινόμενα του τφπου: y*m

y*m 1 ή xi*

xi*

1

(Jacquet–Lagreze

and Siskos, 1982). Οι «αυςτθρζσ» ςχζςεισ προτίμθςθσ ζχουν τθν ακόλουκθ μορφι:
y *m

y *m

xi*k

xi*k

1

ym

1

xik

y m 1 , m 1, 2,..., a 1
xik 1 , k

1, 2,..., ai 1

(12)

όπου το ςφμβολο < ςθμαίνει αυςτθρι προτίμθςθ του δεξιοφ μζλουσ.
Ρρζπει να ικανοποιοφνται οι ακόλουκεσ ανιςότθτεσ:
y *m
xi*k

1
1

y *m
xi*k

, m 1, 2,..., a 1
i

,k

1, 2,..., ai 1

i 1, 2,..., n

,

i

0

(13)

114

όπου

,

i

είναι τα κατϊφλια προτίμθςθσ για τισ ςυναρτιςεισ Y * , X i* , αντίςτοιχα.

Ειςάγοντασ τα κατϊφλια προτίμθςθσ ςτισ βαςικζσ μεταβλθτζσ τθσ μεκόδου MUSA
προκφπτουν οι εξισ νζοι μεταςχθματιςμοί:

zm
wik

zm
i

wik

0
i

0

z 'm

0, m 1, 2,..., a 1

wik'

0, k

1, 2,..., ai 1

όπου οι νζεσ μεταβλθτζσ ζχουν οριςτεί ωσ εξισ:
zm z 'm
, m 1, 2,..., a 1

wik

wik'

,k

1, 2,..., ai

i 1, 2,..., n

i 1, 2,..., n

(14)

(15)

Ωσ προσ τθ φυςικι ερμθνεία των κατωφλίων προτίμθςθσ αξίηει να παρατθρθκεί ότι:
1. Το κατϊφλι προτίμθςθσ εκφράηει το ελάχιςτο βιμα τθσ ςυνάρτθςθσ Y *
2. Θ «αυςτθρι» ςχζςθ υπεροχισ υποδθλϊνει ότι θ ολικι αξία ενόσ πελάτθ που
δθλϊνει ότι ανικει ςτο y m επίπεδο ικανοποίθςθσ είναι αυςτθρά μικρότερθ
από τθν αντίςτοιχθ αξία ενόσ άλλου πελάτθ του y m 1 επιπζδου ικανοποίθςθσ
3. Οι ςυγκεκριμζνεσ παρατθριςεισ ιςχφουν αντίςτοιχα και για τισ μερικζσ
ςυναρτιςεισ ικανοποίθςθσ X i*
4. Αποδεικνφεται εφκολα ότι με τθν ειςαγωγι των νζων μεταβλθτϊν ςτο
μοντζλο, το ελάχιςτο βάροσ ενόσ κριτθρίου X i είναι

i

( ai

1)

5. Θ παροφςα επζκταςθ αποτελεί τθ γενικευμζνθ μορφι τθσ μεκόδου MUSA,
δεδομζνου ότι θ βαςικι μορφι του γραμμικοφ προγράμματοσ είναι μια
ειδικι περίπτωςθ για

i

0

Χρθςιμοποιϊντασ τισ προθγοφμενεσ ςχζςεισ το γενικευμζνο μοντζλο MUSA παίρνει
τθν ακόλουκθ μορφι:
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M

[min]F

j

j

j 1

σπό τοσς περιορισμούς
t ji 1

n

tj 1

w 'ik
1

z 'm

k 1

j

(t j

j

1)

i

(t ji -1) για j

1, 2,..., M

m 1

1

z 'm

100

(

(16)

1)

m 1
ai 1

n

n

w 'ik
i 1

100

i

k 1

z 'm

0, w 'ik
0,

(

1)

i

i 1

i

0,

0,

j

j

0

m, i, k , j

0 i

όπου t j και t ji είναι οι κρίςεισ του πελάτθ j για τθν ολικι και τθ μερικι
ικανοποίθςι του με
t

yj

Y

t

t

y1 , y 2 ,..., y j ,..., y a και xi ij

Xi

t

xi1 , xi2 ,..., xi ji ,..., xiai , i 1,2,..., n

Ανάλυςθ ευςτάκειασ
Θ ανάλυςθ τθσ ευςτάκειασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου, δεδομζνου ότι βαςίηεται
ςτισ γενικζσ αρχζσ του γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, αντιμετωπίηεται ςαν ζνα
πρόβλθμα

ανάλυςθσ μεταβελτιςτοποίθςθσ

(post

optimality

analysis).

Ριο

ςυγκεκριμζνα, πρζπει να αναφερκεί ότι δεν είναι ςπάνιο το πρόβλθμα τθσ φπαρξθσ
πολλαπλϊν βζλτιςτων (multiple optimal solution) ι θμιβζλτιςτων (near optimal
solutions) λφςεων ςτισ εφαρμογζσ του γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, ιδίωσ ςε
προβλιματα μεγάλου μεγζκουσ.
Θ

μζκοδοσ

MUSA

περιλαμβάνει

δθλαδι

και

ζνα

ςτάδιο

ανάλυςθσ

μεταβελτιςτοποίθςθσ προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα φπαρξθσ
πολλαπλϊν βζλτιςτων λφςεων, εφαρμόηοντασ μια ευρεςτικι μεκοδολογία για τθν
αναηιτθςθ θμιβζλτιςτων λφςεων (Siskos, 1984; Jacquet-Lagreze and Siskos, 1982;
Siskos and Yannacopoulos, 1985). Θ τελικι λφςθ λαμβάνεται με τθν εξερεφνθςθ του
πολυζδρου των θμιβζλτιςτων λφςεων, το οποίο παράγεται από τουσ περιοριςμοφσ
του ανωτζρου γενικευμζνου μοντζλου τθσ MUSA. Θ ευρετικι αυτι τεχνικι
βαςίηεται ςτα εξισ ςθμεία:


Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ, θ βζλτιςτθ ι βζλτιςτεσ λφςεισ δεν είναι οι μόνεσ
που ενδιαφζρουν, δεδομζνθσ τθσ αςάφειασ που ιςχφςει για τισ
παραμζτρουσ του γραμμικοφ προγράμματοσ και τισ προτιμιςεισ του
αποφαςίηοντα (Van de Panne, 1975).
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Ο αρικμόσ των βζλτιςτων ι θμιβζλτιςτων λφςεων είναι ςυχνά τεράςτιοσ,
οπότε οι μζκοδοι εξαντλθτικισ αναηιτθςθσ τουσ (μζκοδοσ αντιςτροφισ
simplex, αλγόρικμοσ Manas-Nedoma) απαιτοφν πολφ χρόνο.

Το Σχιμα Α.4 παρουςιάηει το ςφνολο των θμιβζλτιςτων λφςεων του γραμμικοφ
προγράμματοσ, όπου αναηθτοφνται νζεσ βζλτιςτεσ λφςεισ για τισ οποίεσ θ τιμι τθσ
αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ διαφζρει τθσ βζλτιςτθσ τιμισ F* κατά μια μικρι
(πρακτικά αμελθτζα) προκακοριςμζνθ ποςότθτα ε. Ο χϊροσ των θμιβζλτιςτων
λφςεων οριοκετείται από το ςφνολο – υπερπολφεδρο:
F ≤ F* + ε
όλοι οι περιοριςμοί του γραμμικοφ προγράμματοσ.

Σχιμα Α.4: Ανάλυςθ μεταβελτιςτοποίθςθσ και θμιβζλτιςτεσ λφςεισ (Jacquet – Lagreze and Siskos,
1982)

Στθ φάςθ ανάλυςθσ μεταβελτιςτοποίθςθσ, μορφοποιοφνται και επιλφονται n
γραμμικά προβλιματα, με n να ιςοφται με τον αρικμό κριτθρίων ικανοποίθςθσ. Τα
γραμμικά αυτά προγράμματα μεγιςτοποιοφν τα βάρθ bi κάκε κριτθρίου και ζχουν
τθν ακόλουκθ μορφι:
ai 1

[max]F '

wik

για i 1, 2,..., n

k 1

σπό τοσς περιορισμούς

(17)

*

F F
όλοι οι περιορισμοί τοσ γ.π.
όπου ε είναι ζνασ μικρόσ κετικόσ αρικμόσ και F * είναι θ βζλτιςτθ τιμι τθσ
αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ του γενικευμζνου μοντζλου του MUSA.
Από τθ μζςθ τιμι των βζλτιςτων λφςεων που δίνουν τα παραπάνω γραμμικά
προβλιματα υπολογίηεται μία αντιπροςωπευτικι τελικι λφςθ των μεταβλθτϊν τθσ
μεκόδου MUSA. Θ ςυγκεκριμζνθ μζκοδοσ μεταβελτιςτοποίθςθσ επιτρζπει επιπλζον
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τθν ανάλυςθ τθσ ευςτάκειασ. Πταν το εφροσ των τιμϊν που παίρνουν οι μεταβλθτζσ
ςτισ διάφορεσ θμιβζλτιςτεσ λφςεισ είναι μικρό, θ λφςθ είναι αςτακισ.
Για τθν ανάλυςθ τθσ ευςτάκειασ των αποτελεςμάτων τθσ μεκόδου είναι δυνατό να
χρθςιμοποιθκεί θ διακφμανςθ των βαρϊν του πίνακα μεταβελτιςτοποίθςθσ. Ζτςι ο
μζςοσ δείκτθσ ευςτάκειασ ASI (Average Stability Index) κα μποροφςε να οριςτεί ωσ θ
μζςθ τιμι τθσ κανονικοποιθμζνθσ τυπικισ απόκλιςθσ των εκτιμϊμενων βαρϊν bi
των κριτθρίων του προβλιματοσ:

ASI

1

1
n

n

n

i 1

n
j 1

bi j

2

n
j

bj
1 i

2

(18)

100 n 1

όπου bi j είναι το εκτιμϊμενο βάροσ του κριτθρίου i κατά τθν επίλυςθ του j
γραμμικοφ προγράμματοσ τθσ φάςθσ μεταβελτιςτοποίθςθσ (Γρθγοροφδθσ και
Σίςκοσ, 2002).
Μια περιςςότερο λεπτομερισ παρουςίαςθ τθσ μεκόδου MUSA μπορεί να βρεκεί
ςτουσ Σίςκοσ (1998), Γρθγοροφδθσ και Σίςκοσ (2000) και Γρθγοροφδθσ και Σίςκοσ
(2002).
Ραρουςίαςθ αποτελεςμάτων - Συναρτιςεισ και βάρθ ικανοποίθςθσ
Οι

εκτιμϊμενεσ

ςυναρτιςεισ

ικανοποίθςθσ

αποτελοφν

τα

ςθμαντικότερα

αποτελζςματα τθσ μεκόδου MUSA, δεδομζνου ότι εκφράηουν τθν πραγματικι αξία
που προςδίδει το ςφνολο των πελατϊν ςε ζνα κακοριςμζνο ποιοτικό επίπεδο
ικανοποίθςθσ. Θ μορφι των ςυναρτιςεων αυτϊν είναι ςε κζςθ να προςδιορίςει το
βακμό απαιτθτικότθτασ των πελατϊν. Υπάρχουν τρεισ βαςικζσ ομάδεσ πελατϊν (τα
αποτελζςματα ιςχφουν τόςο για τθν ολικι, όςο και για τισ μερικζσ ςυναρτιςεισ
ικανοποίθςθσ):
Ουδζτεροι πελάτεσ
Θ ςυνάρτθςθ ικανοποίθςθσ ζχει γραμμικι μορφι, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι οι
ςυγκεκριμζνοι πελάτεσ όςο περιςςότερο ικανοποιθμζνοι δθλϊνουν ότι είναι, τόςο
μεγαλφτερο είναι το ποςοςτό των προςδοκιϊν τουσ που εκπλθρϊνεται (Σχιμα Α.5).

τήμα Α.5: Οσδέηεροι πελάηες
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Απαιτθτικοί πελάτεσ
Θ ςυνάρτθςθ ικανοποίθςθσ ζχει κυρτι μορφι, δεδομζνου ότι θ ομάδα αυτι των
πελατϊν δεν είναι ικανοποιθμζνθ παρά μόνο αν τουσ προςφζρεται το βζλτιςτο
επίπεδο υπθρεςιϊν (Σχιμα Α.6).

τήμα Α.6: Απαιηηηικοί πελάηες

Μθ απαιτθτικοί πελάτεσ
Θ ςυνάρτθςθ ικανοποίθςθσ ζχει κοίλθ μορφι, γεγονόσ που υποδθλϊνει ότι οι
ςυγκεκριμζνοι πελάτεσ δθλϊνουν ότι είναι ικανοποιθμζνοι παρόλο που ζνα μικρό
ποςοςτό των προςδοκιϊν τουσ εκπλθρϊνεται (Σχιμα Α.7).

τήμα Α.7: Μη απαιηηηικοί πελάηες

Γενικεφοντασ, μπορεί να παρατθρθκεί ότι θ ςυνάρτθςθ Y * είναι θ προςκετικι
ςυνάρτθςθ αξιϊν – χρθςιμότθτασ (additive value-utility function) των πελατϊν ενϊ
οι ςυναρτιςεισ X i* είναι οι μερικζσ ι περικϊριεσ ςυναρτιςεισ αξιϊν – χρθςιμότθτασ
(marginal value/utility functions), όπωσ αναφζρονται ςτο πλαίςιο τθσ πολυκριτιριασ
ανάλυςθσ αποφάςεων. Ειδικά για τθ ςυλλογικι ςυνάρτθςθ αξιϊν Y * , κα πρζπει να
ςθμειωκεί ότι αντιπροςωπεφει τθ δομι των προτιμιςεων του πελάτθ και
υποδεικνφει τισ επιπτϊςεισ των κριτθρίων ικανοποίθςθσ.
Θ βαςικι μορφι τθσ μεκόδου MUSA, θ οποία παρουςιάςτθκε προθγουμζνωσ,
υποκζτει ότι οι ςυναρτιςεισ ικανοποίθςθσ – αξιϊν Y * και X i* είναι διακριτζσ
μονότονεσ ςυναρτιςεισ. Τα βάρθ των κριτθρίων υποδθλϊνουν το ςχετικό βακμό
ςπουδαιότθτασ που δίνει το ςφνολο των πελατϊν ςτισ αξίεσ των διαςτάςεων
ικανοποίθςθσ που ζχουν κακοριςτεί. Το γεγονόσ αυτό υποδθλϊνει ότι θ απόφαςθ
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για να κεωρθκεί κάποιο κριτιριο ωσ «ςθμαντικό», ςε ζνα βακμό, εξαρτάται και από
το πλικοσ των κριτθρίων που χρθςιμοποιοφνται. Δεν πρζπει επίςθσ να λθςμονείται
θ φυςικι ςθμαςία των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ, ότι τα βάρθ είναι βακμοί
παραχϊρθςθσ (trade – offs) μεταξφ των αξιϊν ςτα κριτιρια.
Μζςοι δείκτεσ ικανοποίθςθσ
Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ μεκόδου, είναι δυνατόσ ο οριςμόσ ενόσ ςυνόλου
μζςων δεικτϊν ικανοποίθςθσ, τόςο ολικά όςο και για κάκε ζνα από τα κριτιρια
ικανοποίθςθσ. Ο οριςμόσ των μζςων δεικτϊν ικανοποίθςθσ ςυμπλθρϊνει τα δυνατά
αποτελζςματα τθσ μεκοδολογίασ MUSA και κρίνεται αναγκαίοσ διότι:


Ραρουςιάηει με απλό και κατανοθτό τρόπο τθν κατάςταςθ τθσ ικανοποίθςθσ
ενόσ ςυνόλου πελατϊν



Συνδυάηει τα αποτελζςματα τθσ μεκόδου MUSA με τθν περιγραφικι
ςτατιςτικι ανάλυςθ τθσ ζρευνασ ικανοποίθςθσ



Δίνει τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ ενόσ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και
επιδόςεων τθσ επιχείρθςθσ (benchmarking)

Οι μζςοι δείκτεσ ολικισ ικανοποίθςθσ SI και μερικισ ικανοποίθςθσ SI i , ορίηονται
με βάςθ τισ ςχζςεισ:

SI

1 a m *m
p y και SI i
100 m 1

1
100

ai

pik xi*k για i 1, 2,..., n
k 1

όπου p m και pik είναι αντίςτοιχα το ποςοςτό των πελατϊν που ανικουν ςτο y m και
xik επίπεδο

ικανοποίθςθσ.

Οι

μζςοι

δείκτεσ

ικανοποίθςθσ

είναι

μεγζκθ

κανονικοποιθμζνα (0-100%), όπωσ φαίνεται και ςτο Σχιμα Α.8, ο προθγοφμενοσ
οριςμόσ υποδεικνφει ότι ζνασ δείκτθσ ικανοποίθςθσ είναι θ μζςθ τιμι τθσ
αντίςτοιχθσ ςυνάρτθςθσ ικανοποίθςθσ – αξιϊν.

Σχιμα Α.8: υναρτιςεισ ικανοποίθςθσ και ςυχνότθτεσ απαντιςεων πελατών
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Ρικανά προβλιματα υλοποίθςθσ τθσ μεκόδου MUSA
Τα πικανά προβλιματα κατά τθν υλοποίθςθ τθσ μεκόδου MUSA, όπωσ αυτι
παρουςιάςτθκε παραπάνω ςχετίηονται τόςο με τισ παραδοχζσ του μοντζλου, όςο
και με τθν ποιότθτα των δεδομζνων, όπωσ άλλωςτε ιςχφει και ςε κάκε μοντζλο
ανάλυςθσ παλινδρόμθςθσ.
Θ λογικι αςυνζπεια των δεδομζνων του προβλιματοσ εκτίμθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ
επθρεάηει άμεςα τθν αξιοπιςτία και τθν ευςτάκεια τθσ μεκόδου. Ωσ παράδειγμα
λογικισ αςυνζπειασ μποροφν να αναφερκοφν περιπτϊςεισ όπου υπάρχουν πελάτεσ,
που ενϊ ςυνολικά είναι πολφ ικανοποιθμζνοι, δθλϊνουν ότι το ελάχιςτο επίπεδο
ικανοποίθςθσ για όλα τα κριτιρια, αλλά και το ακριβϊσ αντίκετο (Ρίνακασ Α.2). Οι
βαςικοί λόγοι φπαρξθσ του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ είναι:


Τα κριτιρια δεν πλθροφν τισ ιδιότθτεσ τθσ ςυνεποφσ οικογζνειασ κριτθρίων



Οι πελάτεσ δεν είναι ορκολογικοί αποφαςίηοντεσ

Κατά τθ διαδικαςία εφαρμογισ τθσ μεκόδου MUSA κα πρζπει να υπάρχει ζνα
προκαταρκτικό ςχζδιο ελζγχου τθσ λογικισ ςυνζπειασ των δεδομζνων. Εφόςον το
πρόβλθμα εμφανίηεται ςε ζνα μεμονωμζνο αρικμό πελατϊν κα πρζπει να
απαλείφονται τα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να
εξετάηεται το ςφνολο των κριτθρίων ικανοποίθςθσ που ζχει οριςκεί.
Ρίνακασ Α.2: Λογικζσ Αςυνζπειεσ

Ολικι ικανοποίθςθ

Κριτιριο 1

Κριτιριο 2

Κριτιριο 3

Ρολφ ικανοποιθμζνοσ
Λίγο ικανοποιθμζνοσ

Λίγο ικανοποιθμζνοσ
Ρολφ ικανοποιθμζνοσ

Λίγο ικανοποιθμζνοσ
Ρολφ ικανοποιθμζνοσ

Λίγο ικανοποιθμζνοσ
Ρολφ ικανοποιθμζνοσ

Ζνα δεφτερο πρόβλθμα τθσ μεκόδου MUSA ςχετίηεται με τθν φπαρξθ ομάδων
πελατϊν με διαφορετικά ςυςτιματα αξιϊν (ςυναρτιςεισ ικανοποίθςθσ, βάρθ
κριτθρίων κλπ). Το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα γίνεται αντιλθπτό από τθ μεγάλθ
διακφμανςθ

των

μεταβλθτϊν

τθσ

μεκόδου

ςτον

πίνακα

ανάλυςθσ

μεταβελτιςτοποίθςθσ, ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ που παρατθροφνται φαινόμενα
ανταγωνιςτικότθτασ των κριτθρίων ικανοποίθςθσ. Το γεγονόσ αυτό είναι λογικό,
δεδομζνου ότι θ μζκοδοσ MUSA είναι ζνα ςυλλογικό (collective) μοντζλο
αξιολόγθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν.
Θ πλζον αξιόπιςτθ λφςθ του προθγοφμενου προβλιματοσ είναι θ τμθματοποίθςθ
του ςυνόλου των δεδομζνων ςφμφωνα με τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά των
πελατϊν (π.χ. θλικία, φφλο, κλπ) που πιςτεφεται ότι διαφοροποιοφν τισ προτιμιςεισ
και τισ προςδοκίεσ τουσ. Θ εφαρμογι τθσ μεκόδου γίνεται ςτθ ςυνζχεια ςε κάκε ζνα
από τα τμιματα χωριςτά.
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Άλλα προβλιματα εφαρμογισ τθσ μεκόδου που ενδζχεται να ςχετίηονται με τθν
ευςτάκεια και τθν αξιοπιςτία των εκτιμϊμενων αποτελεςμάτων είναι τα εξισ:


Σε διάφορεσ περιπτϊςεισ όπωσ εκείνθσ τθσ αςτάκειασ των αποτελεςμάτων
(φπαρξθ πολλαπλϊν ι θμιβζλτιςτων λφςεων) παρατθρείται το φαινόμενο
y *m



y*m 1 ή xi*

xi*

1

Θα πρζπει κατά κανόνα, να αποφεφγονται περιπτϊςεισ για κάποια κριτιρια
Xi όπου bi=0, δεδομζνου ότι οι πελάτεσ δεν επθρεάηονται κακόλου από
κάποιο κριτιριο ικανοποίθςθσ, τότε αυτό κα ζπρεπε λογικά να ανικει ςτθ
ςυνεπι οικογζνεια των κριτθρίων.

Τζλοσ, κα πρζπει να ςθμειωκοφν τα ακόλουκα επιμζρουσ κζματα που ςχετίηονται
με τα προβλιματα εφαρμογισ τθσ μεκοδολογίασ:


Θ

φπαρξθ

πολλαπλϊν

επιπζδων

των

κριτθρίων

ικανοποίθςθσ

αντιμετωπίηεται με τθν επζκταςθ τθσ μεκόδου MUSA


Το πρόβλθμα τθσ φπαρξθσ μθ-μονότονων προτιμιςεων αντιμετωπίηεται με
τουσ εξισ τρόπουσ:
o Τμθματοποίθςθ

του

εφρουσ

των

τιμϊν

του

κριτθρίου

ςε

ςυγκεκριμζνα διαςτιματα για τα οποία οι προτιμιςεισ των πελατϊν
είναι μονότονεσ ςε κάκε ζνα από αυτά (Keeneyn and Raiffa, 1976)
o Διαμόρφωςθ του μοντζλου ποιοτικισ ανάλυςθσ παλινδρόμθςθσ
ϊςτε θ μζγιςτθ τιμι τθσ αξίασ ικανοποίθςθσ να μθν επιτυγχάνεται
ςτα άκρα τθσ ποιοτικισ κλίμακασ, αλλά ςε κάποιο ενδιάμεςο επίπεδο
(Despotis and Zopounidis, 1995)


Το προτεινόμενο μοντζλο απαιτεί πλιρθ δεδομζνα από το δείγμα των
πελατϊν

Εκτίμθςθ αποτελεςμάτων και δείκτθσ ςφάλματοσ
Θ εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων τθσ μεκόδου MUSA, όπωσ φαίνεται και από τθ
μεκοδολογία εφαρμογισ τουσ, ςχετίηεται με τισ εξισ προβλθματικζσ:


Βακμόσ προςαρμογισ του μοντζλου ςτα δεδομζνα του προβλιματοσ
αξιολόγθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ πελατϊν



Ευςτάκεια των αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ μεταβελτιςτοποίθςθσ

Μζςοσ δείκτθσ προςαρμογισ
Θ προςαρμογι του μοντζλου αφορά ςτθν εφρεςθ ενόσ ςυςτιματοσ αξιϊν
(ςυναρτιςεισ ικανοποίθςθσ, βάρθ κριτθρίων) για το ςφνολο των πελατϊν, με τα
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ελάχιςτα δυνατά ςφάλματα. Για το λόγο αυτό, οι βζλτιςτεσ τιμζσ των μεταβλθτϊν
ςφάλματοσ υποδθλϊνουν τθν αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ αξιϊν που εκτιμάται. Ο
οριςμόσ ενόσ κανονικοποιθμζνου δείκτθ προςαρμογισ κρίνεται απαραίτθτοσ
δεδομζνου ότι θ ςυνολικι ποςότθτα των ςφαλμάτων εκτίμθςθσ εξαρτάται από τον
αρικμό των πελατϊν. Αυτόσ είναι ο μζςοσ δείκτθσ προςαρμογισ (Average Fitting
Index) τθσ μεκόδου MUSA και ορίηεται ωσ εξισ:
F*
100 M
όπου F * είναι θ βζλτιςτθ τιμι ςφάλματοσ του αρχικοφ γραμμικοφ προγράμματοσ
AFI

1

του μοντζλου MUSA και Μ είναι ο αρικμόσ των πελατϊν. Ο μζςοσ δείκτθσ
προςαρμογισ παίρνει τθν τιμι 1 μόνο όταν F* 0 δθλαδι όταν το μοντζλο είναι ςε
κζςθ να εκτιμιςει ζνα ςφνολο αξιϊν για τουσ πελάτεσ με μθδενικά ςφάλματα.
Πμοια, ο μζςοσ δείκτθσ προςαρμογισ παίρνει τθν τιμι 0 μόνο όταν

F* 100 M δθλαδι όταν τα ηεφγθ των μεταβλθτϊν ςφάλματοσ

j

και

j

παίρνουν τθ μζγιςτθ δυνατι τιμι τουσ. Είναι εφκολο να αποδειχκεί ότι
*

0

j , δθλαδι θ βζλτιςτθ λφςθ περιλαμβάνει μία τουλάχιςτον μθδενικι

μεταβλθτι ςφάλματοσ για κάκε πελάτθ, δεδομζνου ότι θ ςυγκεκριμζνθ
μοντελοποίθςθ είναι όμοια με αυτι του προγραμματιςμοφ ςτόχων (Charnes and
Cooper, 1977).
Άλλοι δείκτεσ προςαρμογισ
Άλλα χριςιμα εργαλεία που αφοροφν ςτθν προςαρμογι των αποτελεςμάτων τθσ
μεκόδου και μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ανάλυςθ και τθν κατανομι
ςφαλμάτων είναι:


Διάγραμμα διακφμανςθσ τθσ ολικισ ςυνάρτθςθσ ικανοποίθςθσ και



Ρίνακασ πρόβλεψθσ ι εκτίμθςθσ τθσ ολικισ ικανοποίθςθσ

Μζςοσ δείκτθσ ευςτάκειασ
Θ ευςτάκεια των αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ μεταβελτιςτοποίθςθσ αποτελεί ζνα
πρόβλθμα ανεξάρτθτο από το βακμό προςαρμογισ τθσ μεκόδου MUSA. Θ
προτεινόμενθ ανάλυςθ μεταβελτιςτοποίθςθσ είναι μια διαδικαςία αναηιτθςθσ
θμιβζλτιςτων λφςεων με ςυγκεκριμζνεσ επικυμθτζσ ιδιότθτεσ θ οποία ταυτόχρονα
είναι ςε κζςθ να δείξει τθν ευςτάκεια των αποτελεςμάτων του μοντζλου.
Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ μεταβελτιςτοποίθςθσ επιλφονται n
γραμμικά προγράμματα, τα οποία μεγιςτοποιοφν διαδοχικά το βάροσ κάκε
κριτθρίου i . Ωσ τελικι λφςθ για τα βάρθ των κριτθρίων υπολογίηεται θ μζςθ τιμι
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των βαρϊν των γραμμικϊν αυτϊν προγραμμάτων. Θ διακφμανςθ που παρατθρείται
ςτον πίνακα μεταβελτιςτοποίθςθσ υποδθλϊνει το βακμό αςτάκειασ των
αποτελεςμάτων.
Για τθν ανάλυςθ τθσ ευςτάκειασ των αποτελεςμάτων τθσ μεκόδου είναι δυνατό να
χρθςιμοποιθκεί

θ

διακφμανςθ

των

βαρϊν

των

κριτθρίων

του

πίνακα

μεταβελτιςτοποίθςθσ. Ζτςι ο μζςοσ δείκτθσ ευςτάκειασ (Average Stability Index) κα
μποροφςε να οριςτεί ωσ θ μζςθ τιμι τθσ κανονικοποιθμζνθσ τυπικισ απόκλιςθσ των
εκτιμϊμενων βαρϊν bi των κριτθρίων του προβλιματοσ:

ASI

1

1
n

n

n

n

j 1

bi j

2

n

bj
1 i

j

2

100 n 1

i 1

όπου bi j είναι το εκτιμϊμενο βάροσ του i κριτθρίου που προκφπτει από το j
πρόβλθμα μεταβελτιςτοποίθςθσ.
Ο μζςοσ δείκτθσ ευςτάκειασ παίρνει τιμζσ ςτο διάςτθμα *0,1+ και πιο ςυγκεκριμζνα:


Αποδεικνφεται ότι ςτθν περίπτωςθ που ο δείκτθσ αυτόσ γίνεται μζγιςτοσ
ζχουμε (Ραπαδθμθτρίου, 1986):

1, bi j

ASI

bi , i, j , όπου bi είναι θ

τελικι λφςθ τθσ μεκόδου για τα βάρθ των κριτθρίων του προβλιματοσ.


Στθν
ASI

περίπτωςθ
0, bi

j

1,

που
i

j , bi

ο
j

0,

δείκτθσ
i

γίνεται

ελάχιςτοσ

ιςχφει:

j i, j

Γενικεφοντασ κα πρζπει να αναφερκεί ότι εκτόσ από το μζςο δείκτθ ευςτάκειασ ASI
ο πίνακασ διακφμανςθσ βαρϊν είναι ςε κζςθ να δϊςει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για
τθν ανάλυςθ τθσ ευςτάκειασ των αποτελεςμάτων τθσ μεκόδου MUSA. Ριο
ςυγκεκριμζνα, ζνασ τζτοιοσ πίνακασ δίνει τθ δυνατότθτα:


Να υπολογιςτεί ζνα διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ για τα εκτιμϊμενα βάρθ των
κριτθρίων και



Να προςδιοριςτεί πικανι ανταγωνιςτικότθτα των κριτθρίων, δθλαδι φπαρξθ
ομάδων πελατϊν με διαφορετικό επίπεδο ςθμαντικότθτασ των κριτθρίων
ικανοποίθςθσ.
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Ραράρτθμα Β: Αναλυτικότερα αποτελζςματα του
ςτατιςτικοφ ελζγχου Wilcoxon ςτα επιμζρουσ
κριτιρια
Ranks
N
cr1t - cr1a

cr2t - cr2a

Negative Ranks

cr4t - cr4a

2926.00

d

.00

.00

e

37.50

2775.00

g

.00

.00

h

34.50

2346.00

j

17.50

17.50

k

41.80

3385.50

m

.00

.00

78

n

39.50

3081.00

10

o

p

.00

.00

q

38.50

2926.00

s

.00

.00

t

41.00

3321.00

c

Total

88

Negative Ranks

0

74

f

Ties

14

Total

88

Negative Ranks

0

68

i

Ties

20

Total

88

Negative Ranks

1
81

l

Ties

6

Total

88

Negative Ranks

0

Ties
Total

88

Negative Ranks

0

Positive Ranks

TELOS_T - TELOS_A

38.50

12

Positive Ranks

cr6t - cr6a

.00

Ties

Positive Ranks

cr5t - cr5a

.00

76

Positive Ranks

76

r

Ties

12

Total

88

Negative Ranks

0

Positive Ranks

Sum of Ranks

b

0

Positive Ranks

Positive Ranks

cr3t - cr3a

Mean Rank
a

81

u

Ties

7

Total

88

a. cr1t < cr1a
b. cr1t > cr1a
c. cr1t = cr1a
d. cr2t < cr2a
e. cr2t > cr2a
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f. cr2t = cr2a
g. cr3t < cr3a
h. cr3t > cr3a
i. cr3t = cr3a
j. cr4t < cr4a
k. cr4t > cr4a
l. cr4t = cr4a
m. cr5t < cr5a
n. cr5t > cr5a
o. cr5t = cr5a
p. cr6t < cr6a
q. cr6t > cr6a
r. cr6t = cr6a
s. TELOS_T < TELOS_A
t. TELOS_T > TELOS_A
u. TELOS_T = TELOS_A

b

Test Statistics

TELOS_T cr1t - cr1a cr2t - cr2a
Z
Asymp. Sig.

a

-7.924

a

-7.782

.000

.000

cr3t - cr3a cr4t - cr4a cr5t - cr5a
a

-8.134

.000

a

-8.058

.000

a

-7.938

.000

Cr6t - cr6a

TELOS_A
a

-7.820

.000

a

-8.097

.000

(2-tailed)
a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
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Ραράρτθμα Γ: ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΗΣΗ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΣΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΦΤΛΛΩΝ
Αγαπεηνί καζεηέο ην εξσηεκαηνιόγην έρεη σο ζηόρν λα ζαο δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα
εθθξάζεηε όζν πην εηιηθξηλά γίλεηαη ηελ άπνςε ζαο γηα ηηο παξαθάησ ηθαλόηεηεο πνπ
δηαζέηεηε ζήκεξα. Ζ θαζεγήηξηα ηνπ καζήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ζα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα
έηζη ώζηε εθηόο από ηηο γλώζεηο πνπ ζα απνθνκίζεηε λα βειηηώζεηε σο έλα βαζκό θαη ηηο
ηθαλόηεηέο ζαο. Σην ηέινο ηεο ελόηεηαο ζα ζπκπιεξώζεηε μαλά ην ίδην εξσηεκαηνιόγην. Ο
ζηόρνο είλαη κέζσ ηεο αξρηθήο θαη ηειηθήο απηό-αμηνιόγεζεο πνπ ζα δηαηππώζεηε ζην
εξσηεκαηνιόγην, λα εθηηκεζεί ε ηπρόλ βειηίσζε πνπ πεηύραηε. Γη’ απηό παξαθαινύκε λα είζηε
εηιηθξηλείο.
τοισεία Μαθητή
Σρνιείν: __________________________________________________ Τκήκα: __________
Τίηινο Μαζήκαηνο: ______________________________________
Φύιν:
Αγόξη
□
/
Κνξίηζη
□
Ολνκαηεπώλπκν
__________________________________________________
Ζκεξνκελία:_________________________

καζεηή:

Πξνεγνύκελε εκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ Excel: Από πξνεγνύκελε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ

□

/ Από

ην ζπίηη □ / Από ην ηδησηηθό εθπαηδεπηήξην □ / Γελ έρσ πξνεγνύκελε εκπεηξία □
Αςτό-Αξιολόγηση σπήσηρ λογισμικού Τπολογιστικών Φύλλων
(Σπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ ζε ζρέζε κε ηελ απόδνζε - επάξθεηα ζαο. Να είζηε όζν γίλεηαη
πεξηζζόηεξν αληηθεηκεληθνί ζηελ θξίζε ζαο)
1. Ρωσ κρίνεισ τθν επίδοςι ςου ςτο Excel ςχετικά με τθν ειςαγωγι και κατθγοριοποίθςθ
δεδομζνων ςε πίνακα, τθν ταξινόμθςθ τουσ με διαφορετικοφσ τρόπουσ και τθν εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων.
Ρολφ καλι □

Καλι □

Χρειάηομαι βελτίωςθ □

Μπορϊ να κάνω ειςαγωγι και
καταγραφι των δεδομζνων μου
ςε κατθγορίεσ ϊςτε να εξάγω
άμεςα χριςιμεσ πλθροφορίεσ.
Μπορϊ επίςθσ να ταξινομϊ τα
δεδομζνα μου με διάφορα
κριτιρια είτε με αφξουςα είτε με
φκίνουςα ςειρά και να εξάγω τα
ςυμπεράςματα
που
με
ενδιαφζρουν.

Μπορϊ να κάνω ειςαγωγι και
καταγραφι των δεδομζνων μου ςε
κατθγορίεσ ϊςτε να εξάγω άμεςα
χριςιμεσ
πλθροφορίεσ.
Δυςκολεφομαι με τθν ταξινόμθςθ
των δεδομζνων μου και τθν
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων που κα
προζκυπτε από αυτιν.

Δυςκολεφομαι
παραπάνω.

ςε

όλα

τα

2. Ρωσ κρίνεισ τθν επίδοςι ςου ςτο Excel ςχετικά με τθν επιλογι ενόσ φφλλου εργαςίασ, μιασ
γραμμισ, μιασ ςτιλθσ κακϊσ κι ενόσ ι περιςςοτζρων κελιϊν και μορφοποίθςθσ του
περιεχομζνου και τθσ εμφάνιςθσ των κελιϊν (μορφι αρικμοφ, γραμματοςειρά, ςτοίχιςθ)?
Ρολφ καλι □

Καλι □

Χρειάηομαι βελτίωςθ □

Μπορϊ να επιλζγω ζνα φφλλο
εργαςίασ, μια γραμμι, μια ςτιλθ

Μπορϊ να επιλζγω ζνα φφλλο
εργαςίασ, μια γραμμι, μια ςτιλθ

Δυςκολεφομαι
παραπάνω.

ςε

όλα

τα
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κακϊσ και ζνα ι περιςςότερα
ακόμα και μθ ςυνεχόμενα κελιά,
να μορφοποιϊ το περιεχόμενο
τουσ (δθλαδι χριςθ καρτελϊν:
αρικμόσ,
γραμματοςειρά,
ςτοίχιςθ) και τθν εμφάνιςθ των
κελιϊν
(μζγεκοσ εμφάνιςθσ
φφλλου, πλάτοσ ςτθλϊν, φψοσ
γραμμϊν, απαλοιφι περιεχομζνου
κελιϊν, ςυγχϊνευςθ κελιϊν και
ςτοίχιςθ ςτο κζντρο).

κακϊσ και ζνα ι περιςςότερα
ςυνεχόμενα
κελιά
(όχι
μθ
ςυνεχόμενα). Συχνά δυςκολεφομαι
να μορφοποιϊ το περιεχόμενο τουσ
(Χριςθ
καρτελϊν:
αρικμόσ,
γραμματοςειρά, ςτοίχιςθ) ι τθν
εμφάνιςθ των κελιϊν (μζγεκοσ
εμφάνιςθσ φφλλου, πλάτοσ ςτθλϊν,
φψοσ
γραμμϊν,
απαλοιφι
περιεχομζνου κελιϊν, ςυγχϊνευςθ
κελιϊν και ςτοίχιςθ ςτο κζντρο).

3. Ρωσ κρίνεισ τθν επίδοςι ςου ςτο Excel ςχετικά με τθν αντιγραφι, αποκοπι και επικόλλθςθ
περιεχομζνου κελιϊν μζςα ςτο ίδιο φφλλο εργαςίασ ι ςε άλλα φφλλα εργαςίασ και τθ χριςθ
ςχετικισ ι απόλυτθσ αναφοράσ του περιεχομζνου ενόσ κελιοφ
Ρολφ καλι □

Καλι □

Χρειάηομαι βελτίωςθ □

Μπορϊ να κάνω αντιγραφι,
αποκοπι
και
επικόλλθςθ
περιεχομζνου κελιοφ μζςα ςτο
ίδιο φφλλο εργαςίασ ι ςε άλλα
φφλλα εργαςίασ. Μπορϊ να
χρθςιμοποιϊ
ςχετικι
και
απόλυτθ (με το πλικτρο του $)
αναφορά του περιεχομζνου ενόσ
κελιοφ.

Μπορϊ να κάνω αντιγραφι,
αποκοπι
και
επικόλλθςθ
περιεχομζνου κελιοφ μζςα ςτο ίδιο
φφλλο εργαςίασ ι ςε άλλα φφλλα
εργαςίασ. Δυςκολεφομαι με τθν
ςχετικι και απόλυτθ αναφορά.

Δυςκολεφομαι
παραπάνω.

ςε

όλα

τα

4. Ρωσ κρίνεισ τθν επίδοςι ςου ςτο Excel ςχετικά με τθν ςφνταξθ αρικμθτικϊν τφπων και τθ
χριςθ αρικμθτικϊν ςυναρτιςεων
Ρολφ καλι □

Καλι □

Χρειάηομαι βελτίωςθ □

Μπορϊ να χρθςιμοποιϊ τισ
ςυναρτιςεισ sum, average και
countif με τθ χριςθ του οδθγοφ
ςυναρτιςεων και να ςυντάςςω
ςφνκετουσ αρικμθτικοφσ τφπουσ
που περιζχουν τα ςφμβολα +, -, *,
/.

Μπορϊ να χρθςιμοποιϊ μόνο τισ
ςυναρτιςεισ sum και average με
τθ χριςθ του οδθγοφ ςυναρτιςεων
και ςυχνά δυςκολεφομαι με τθν
ςφνταξθ ςφνκετων αρικμθτικϊν
τφπων που περιζχουν τα ςφμβολα
+, -, *, /.

Δυςκολεφομαι
παραπάνω.

ςε

όλα

τα

5. Ρωσ κρίνεισ τθν επίδοςι ςου ςτο Excel ςχετικά με τθ δθμιουργία γραφιματοσ
Ρολφ καλι □

Καλι □

Χρειάηομαι βελτίωςθ □

Μπορϊ να δθμιουργϊ γραφιματα
τφπου Στιλεσ, άβδοι, Γραμμζσ,
Ρίτα με χριςθ του οδθγοφ
γραφθμάτων και να διαχειρίηομαι
ςωςτά τισ καρτζλεσ ςε όλα τα
βιματα: Ρεριοχι δεδομζνων,
Σειρά, Τίτλοι, Άξονεσ, Γραμμζσ
πλζγματοσ, Υπόμνθμα, Ετικζτεσ
Δεδομζνων, Ρίνακασ Δεδομζνων.

Μπορϊ να δθμιουργϊ γραφιματα
τφπου Στιλεσ, άβδοι, Γραμμζσ,
Ρίτα με χριςθ του οδθγοφ
γραφθμάτων αλλά δυςκολεφομαι
ςε κάποιεσ από τισ καρτζλεσ:
Ρεριοχι δεδομζνων, Σειρά, Τίτλοι,
Άξονεσ,
Γραμμζσ
πλζγματοσ,
Υπόμνθμα, Ετικζτεσ Δεδομζνων,
Ρίνακασ Δεδομζνων.

Δυςκολεφομαι
παραπάνω.

ςε

όλα

τα

6. Ρωσ κρίνεισ τθν επίδοςι ςου ςτο Excel ςχετικά με τθν ειςαγωγι αρίκμθςθσ ςελίδων ςε ζνα
φφλλο εργαςίασ, τον κακοριςμό μεγζκουσ και προςανατολιςμοφ ςελίδασ και τον κακοριςμό
απόςταςθσ περιοχισ που κα εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ ςελίδασ.
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Ρολφ καλι □

Καλι □

Χρειάηομαι βελτίωςθ □

Μπορϊ χρθςιμοποιϊντασ τθν
διαμόρφωςθ ςελίδασ να ειςάγω
αρίκμθςθ ςελίδων ςε ζνα φφλλο
εργαςίασ και να κακορίςω το
μζγεκοσ και τον προςανατολιςμό
τθσ ςελίδασ κακϊσ και να
κακορίςω τθν απόςταςθ τθσ
περιοχισ που κα εκτυπωκεί από τα
άκρα τθσ ςελίδασ.

Μπορϊ χρθςιμοποιϊντασ τθν
διαμόρφωςθ ςελίδασ να κακορίςω
τον προςανατολιςμό τθσ ςελίδασ
και τθν απόςταςθ τθσ περιοχισ
που κα εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ
ςελίδασ αλλά δυςκολεφομαι να
κακορίςω το μζγεκοσ τθσ ςελίδασ
και να ειςάγω αρίκμθςθ ςελίδων
ςε ζνα φφλλο εργαςίασ.

Δυςκολεφομαι
παραπάνω.

ςε

όλα

τα

Ρωσ κρίνεισ τθν ςυνολικι ςου εικόνα ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων
Ρολφ καλι □

Καλι □

Χρειάηομαι βελτίωςθ □

Τα καταφζρνω πολφ καλά ςε όλα τα παραπάνω
ερωτιματα.

Τα καταφζρνω καλά
ςτα περιςςότερα από
τα
παραπάνω
ερωτιματα.

Δυςκολεφομαι
ςτα
περιςςότερα από τα
παραπάνω ερωτιματα.
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Ραράρτθμα Δ: Φφλλα Εργαςίασ για τθν
Εκπαίδευςθ των Μακθτϊν ςτθ Χριςθ του
Λογιςμικοφ Υπολογιςτικϊν Φφλλων
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Μελζτθ Ρερίπτωςθσ: Δρ/τα 6 (ςελ. 163)

Φφλλο Εργαςίασ: Ειςαγωγι & Καταγραφι δεδομζνων ςε κατθγορίεσ – Ταξινόμθςθ δεδομζνων με
διαφορετικοφσ τρόπουσ & Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων
Στο προθγοφμενο μάκθμα αςχολθκικαμε με τθν κατθγοριοποίθςθ των δεδομζνων του ερωτθματολογίου ςε πίνακα
και τθν ειςαγωγι τουσ ςτο λογιςμικό υπολογιςτικϊν φφλλων. Μετά από αυτό παρατθροφμε ότι κάκε γραμμι
αντιςτοιχεί ςε ζνα μακθτι με τα χαρακτθριςτικά του. Για παράδειγμα διαβάηοντασ από αριςτερά προσ τα δεξιά τθν
θ
4 γραμμι του πίνακα πλθροφοροφμαςτε ότι (ςυμπλθρϊςτε τθν πρόταςθ με βάςθ τα δεδομζνα ςασ):
τον/τθν μακθτι/ μακιτρια ____________________________________
αρζςει το μάκθμα των
_____________________, ςτον ελεφκερο χρόνο του/τθσ διαβάηει _____________________ περίπου _____ ώρεσ
τθν εβδομάδα και ζχει ωσ χόμπι τ__ ______________________________.
Δθλαδι κάκε γραμμι μασ δίνει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για ζνα μακθτι.
Στο αρχείο μασ οι μακθτζσ ζχουν καταχωρθκεί με τυχαία ςειρά. Αν κζλουμε μποροφμε να τουσ ταξινομιςουμε κατά
αλφαβθτικι ςειρά. Επιλζγουμε με το ποντίκι ζνα οποιοδιποτε κελί από τα δεδομζνα μασ και ςτθ ςυνζχεια
επιλζγουμε από τθ γραμμι μενοφ ΔεδομζναΤαξινόμθςθ. Αμζςωσ μετά εμφανίηεται το παράκυρο τθσ Εικόνασ 1,
που μασ παρζχει τθ δυνατότθτα να ταξινομιςουμε τα δεδομζνα μασ με βάςθ το όνομα, το φφλο, το αγαπθμζνο
μάκθμα, το αγαπθμζνο ανάγνωςμα, τισ ϊρεσ ι το χόμπι με αφξουςα ι φκίνουςα ςειρά.

Εικόνα 1: Ραράκυρο Ταξινόμθςθσ
Ανάλογα με τθν ταξινόμθςθ που κάνουμε , μποροφμε να πάρουμε διαφορετικζσ πλθροφορίεσ. Για παράδειγμα:
Αν ταξινομιςουμε με βάςθ το «Πνομα» με αφξουςα ςειρά μποροφμε εφκολα να αναηθτιςουμε
πλθροφορίεσ για κάποιο ςυγκεκριμζνο μακθτι.
Αν ταξινομιςουμε με βάςθ τισ «Ϊρεσ Ανάγνωςθσ» με φκίνουςα ςειρά μποροφμε εφκολα να δοφμε ποιοι
μακθτζσ διαβάηουν περιςςότερεσ ϊρεσ.
Με βάςθ τα παραπάνω εφαρμόςτε ταξινόμθςθ ςτα δεδομζνα ϊςτε να βρείτε:
a) Ροιοι είναι οι τρεισ πρϊτοι αλφαβθτικά μακθτζσ του τμιματοσ ςασ και τι διαβάηουν ςτον ελεφκερο
χρόνο τουσ.
Πνομα
Αγαπθμζνο ανάγνωςμα

b) Ροιοι μακθτζσ διαβάηουν περιςςότερεσ ϊρεσ. Αναφζρετε τουσ τζςςερισ πρϊτουσ που προκφπτουν μετά
τθν ταξινόμθςθ κακϊσ και το πόςεσ ϊρεσ και τι διαβάηουν.
Πνομα
Ώρεσ Ανάγνωςθσ
Αγαπθμζνο Ανάγνωςμα

c)

Μετά τθν ταξινόμθςθ του ερωτιματοσ (b) προκφπτει κάποιο άλλο ςυμπζραςμα για τουσ μακθτζσ που
διαβάηουν περιςςότερεσ ϊρεσ;
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

131

Ρλθροφορικι
Κεφάλαιο 8: Επεξεργαςία Δεδομζνων και Υ.Φ.

Β’ Γυμναςίου
Μελζτθ Ρερίπτωςθσ: Δρ/τα 6 (ςελ. 163)

Φφλλο Εργαςίασ: Χριςθ Αρικμθτικϊν Συναρτιςεων και Σφνταξθ Αρικμθτικϊν Τφπων
Στο προθγοφμενο μάκθμα αςχολθκικαμε με τθν ειςαγωγι και καταγραφι δεδομζνων μασ ςε κατθγορίεσ, τθν ταξινόμθςθ
των δεδομζνων μασ με διαφορετικοφσ τρόπουσ και τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. Ωςτόςο, θ ειςαγωγι και
κατθγοριοποίθςθ των δεδομζνων μασ ςε ζνα υπολογιςτικό φφλλο μασ επιτρζπει να παίρνουμε απαντιςεισ ςε διάφορα
ερωτιματα που κζτουμε, όπωσ:
1. Ρόςεσ ϊρεσ διαβάηουν όλοι οι μακθτζσ;
2. Ροιοσ είναι ο μζςοσ όροσ διαβάςματοσ;
3. Ρόςοι μακθτζσ αςχολοφνται με το Βόλεϊ;
4. Σε πόςουσ μακθτζσ αρζςουν τα Αρχαία;
5. Σε πόςουσ μακθτζσ αρζςει θ Γυμναςτικι;
Σε ζνα Υπολογιςτικό Φφλλο υπάρχουν δεκάδεσ ςυναρτιςεισ που μασ βοθκοφν να κάνουμε πιο εφκολα και γριγορα τουσ
υπολογιςμοφσ που επικυμοφμε. Οι περιςςότερεσ ςυναρτιςεισ μασ επιτρζπουν να βρίςκουμε αποτελζςματα ςε
περιςςότερα από ζνα κελιά. Θ επιλογι πολλϊν ςυνεχόμενων κελιϊν γίνεται με εφκολο τρόπο και καλείται Ρεριοχι Κελιϊν.
Θ διλωςθ τθσ περιοχισ κελιϊν γίνεται με το όνομα του πρϊτου και του τελευταίου κελιοφ χωριςμζνα με το ςφμβολο «:».
Για παράδειγμα θ περιοχι κελιϊν A2:A12 περιλαμβάνει κελιά που μασ δείχνουν τα ονόματα των μακθτϊν ενϊ θ περιοχι
κελιϊν E2:E12 περιλαμβάνει κελιά που μασ δείχνουν τισ ϊρεσ διαβάςματοσ.
Για να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ «Ρόςεσ ϊρεσ διαβάηουν όλοι οι μακθτζσ;»,
πρζπει να ακροίςουμε όλα τα ςυμπλθρωμζνα κελιά τθσ ςτιλθσ που ζχει ωσ
τίτλο τισ ϊρεσ ανάγνωςθσ (π.χ. Ε2+Ε3+Ε4+…+Ε12). Στθν αναηιτθςθ των
ςυναρτιςεων (ΕιςαγωγιΣυνάρτθςθ) βρίςκουμε ότι θ ςυνάρτθςθ που μασ
βοθκάει ς’ αυτιν τθν ενζργεια είναι θ SUM. Δίνοντασ ςτθν SUM ςαν ορίςματα
τθν περιοχι κελιϊν που κζλουμε να ακροίςουμε (π.χ. Ε2, Ε3, Ε4, …, ζωσ και
Ε12) μασ επιςτρζφει το αποτζλεςμα τθσ πρόςκεςθσ του περιεχομζνου τουσ.
Εναλλακτικά, μποροφμε ςε ζνα κελί να πλθκτρολογιςουμε κατευκείαν
«=SUM(E2:E12)» και να πατιςουμε Enter, οπότε κα πάρουμε ςαν αποτζλεςμα
το άκροιςμα των κελιϊν Ε2, Ε3, Ε4, …, ζωσ και Ε12.
Για να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ «Ροιοσ είναι ο μζςοσ όροσ διαβάςματοσ;», πρζπει να ακροίςουμε όλα τα
ςυμπλθρωμζνα κελιά τθσ ςτιλθσ που ζχει ωσ τίτλο τισ ϊρεσ ανάγνωςθσ και ςτθν ςυνζχεια να διαιρζςουμε δια το
πλικοσ των μακθτϊν ((E2+E3+…)/πλικοσ) ι εναλλακτικά να χρθςιμοποιιςουμε τθν ζτοιμθ ςυνάρτθςθ AVERAGE. Αν
δθλαδι ςε ζνα κελί πλθκτρολογιςουμε «=AVERAGE(E2:E12)» και πατιςουμε Enter, κα πάρουμε ςαν αποτζλεςμα το
μζςο όρο των κελιϊν Ε2, Ε3, Ε4, …, ζωσ και Ε12. Το ίδιο αποτζλεςμα κα ζχουμε, εφαρμόηοντασ ΕιςαγωγιΣυνάρτθςθ
και επιλζγοντασ τθν AVERAGE. Δίνοντασ ςτθν AVERAGE ςαν ορίςματα τθν περιοχι κελιϊν που επικυμοφμε (π.χ. Ε2, Ε3,
Ε4, …, ζωσ και Ε12) μασ επιςτρζφει ςαν αποτζλεςμα το μζςο όρο του περιεχομζνου τουσ.
Για να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ «Ρόςοι μακθτζσ αςχολοφνται με το Βόλεϊ;», πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τθν
ςυνάρτθςθ COUNTIF. Αν ςε ζνα κελί πλθκτρολογιςουμε «=COUNTIF(F2:F12;”Βόλεϊ”)» και πατιςουμε Enter, κα
πάρουμε ςαν αποτζλεςμα το πλικοσ των φορϊν που εμφανίηεται θ λζξθ Βόλεϊ ςτα κελιά F2, F3, F4, …, ζωσ και F12.
Εναλλακτικά, εφαρμόηοντασ ΕιςαγωγιΣυνάρτθςθ, επιλζγουμε τθν COUNTIF. Δίνοντασ ςτθν COUNTIF, ωσ Range τθν
περιοχι κελιϊν που επικυμοφμε να γίνει θ αναηιτθςθ (π.χ. F2:F12), και ωσ Criteria τθν λζξθ που αναηθτοφμε (π.χ.
Βόλεϊ), μασ επιςτρζφει το πλικοσ των φορϊν που εμφανίηεται θ λζξθ αυτι ςτθν περιοχι κελιϊν που επιλζξαμε.
Για να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ «Σε πόςουσ μακθτζσ αρζςουν τα Αρχαία;», πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τθν
ςυνάρτθςθ COUNTIF, δίνοντασ ωσ Range τα ςυμπλθρωμζνα κελιά τθσ ςτιλθσ C και ωσ Criteria τθν λζξθ Αρχαία (ι ζνα
κελί που περιζχει τθν λζξθ Αρχαία).
Για να απαντιςουμε ςτθν ερϊτθςθ «Σε πόςουσ μακθτζσ αρζςει θ Γυμναςτικι;», πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε και
πάλι τθν ςυνάρτθςθ COUNTIF, δίνοντασ ωσ Range τα ςυμπλθρωμζνα κελιά τθσ ςτιλθσ C και ωσ Criteria τθν λζξθ
Γυμναςτικι (ι ζνα κελί που περιζχει τθν λζξθ Γυμναςτικι).
Ώρα για Δράςθ:
a) Επιλζξτε τα κελιά A18 ζωσ D18 και με δεξί κλικ κάντε «Μορφοποίθςθ κελιϊν  Στοίχιςθ  Συγχϊνευςθ κελιϊν». Στα
ςυγχωνευμζνα κελιά πλθκτρολογιςτε «Συνολικόσ χρόνοσ ανάγνωςθσ» και εφαρμόςτε Στοίχιςθ δεξιά. Ζπειτα ςτο κελί
Ε18 υπολογίςτε το ςυνολικό χρόνο ανάγνωςθσ των μακθτϊν χρθςιμοποιϊντασ τθν ςυνάρτθςθ SUM, ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ που ςασ δίνονται παραπάνω.
b) Κατά τον ίδιο τρόπο ςυγχωνεφςτε και μορφοποιιςτε τα κελιά A19 ζωσ D19 και πλθκτρολογιςτε «Μζςοσ όροσ του
χρόνου ανάγνωςθσ». Ζπειτα ςτο κελί Ε19 υπολογίςτε το μζςο χρόνο ανάγνωςθσ των μακθτϊν χρθςιμοποιϊντασ τθν
ςυνάρτθςθ AVERAGE, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ςασ δίνονται παραπάνω.
c) Ομοίωσ, ςυγχωνεφςτε και μορφοποιιςτε τα κελιά A20 ζωσ D20 και πλθκτρολογιςτε «Αρικμόσ μακθτϊν που
αςχολοφνται με το Βόλεϊ». Ζπειτα ςτο κελί Ε20 υπολογίςτε τον αρικμό των μακθτϊν που αςχολοφνται με το Βόλεϊ
χρθςιμοποιϊντασ τθν ςυνάρτθςθ COUNTIF, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ςασ δίνονται παραπάνω.
d) Ομοίωσ, ςυγχωνεφςτε και μορφοποιιςτε τα κελιά A21 ζωσ D21 και πλθκτρολογιςτε «Αρικμόσ μακθτϊν που τουσ
αρζςουν τα Αρχαία». Ζπειτα ςτο κελί Ε21 υπολογίςτε τον αρικμό των μακθτϊν που τουσ αρζςουν τα Αρχαία
χρθςιμοποιϊντασ τθν ςυνάρτθςθ COUNTIF, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ςασ δίνονται παραπάνω.
e) Κάντε τθν αντίςτοιχθ διαδικαςία για τον αρικμό των μακθτϊν που τουσ αρζςει θ Γυμναςτικι.

132

Ρλθροφορικι
Κεφάλαιο 8: Επεξεργαςία Δεδομζνων και Υ.Φ.

Β’ Γυμναςίου
Μελζτθ Ρερίπτωςθσ: Δρ/τα 6 (ςελ. 163)

Φφλλο Εργαςίασ: Επιλογι ενόσ φφλλου εργαςίασ, μιασ γραμμισ, μιασ ςτιλθσ κακϊσ και ενόσ ι περιςςοτζρων ακόμα και
μθ ςυνεχόμενων κελιϊν και Μορφοποίθςθ του περιεχομζνου τουσ και τθσ εμφάνιςθσ τουσ.
Επιλογι φφλλου εργαςίασ. Μπορείτε να επιλζξετε ολόκλθρο το φφλλο εργαςίασ με ςκοπό να το
μορφοποιιςετε ι να το αντιγράψετε κάπου αλλοφ. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ ςτο γκρίηο
ορκογϊνιο που βρίςκεται ςτθν τομι τθσ γραμμισ των ετικετϊν των ςτθλϊν και τθσ ςτιλθσ των
ετικετϊν των γραμμϊν. Αν επιλζξετε το φφλλο εργαςίασ με τον τρόπο αυτό και όχι ςφροντασ το
ποντίκι ςασ, τότε ςτθν περίπτωςθ που το αντιγράφετε κάπου αλλοφ, μεταφζρεται θ μορφοποίθςθ
που ζχετε κάνει, αλλά και οι όποιεσ παρεμβάςεισ ςτα πλάτθ των ςτθλϊν ι ςτα φψθ των γραμμϊν.
Δράςθ1: Επιλζξτε όλο το φφλλο εργαςίασ που δουλεφετε (Φφλλο1) και αντιγράψτε το ςτο Φφλλο2. Ρατιςτε Αποκικευςθ.
Επιλογι ςτιλθσ ι γραμμισ. Μπορείτε να επιλζξετε μια ςτιλθ ι μια γραμμι πολφ απλά, αρκεί να
κάνετε κλικ επάνω ςτθν ετικζτα τθσ ςτιλθσ ι ςτθν ετικζτα τθσ γραμμισ. Τότε όμωσ επιλζγεται όλθ
θ ςτιλθ ι όλθ θ γραμμι (μζχρι το τζλοσ του φφλλου εργαςίασ), πράγμα που ςπάνια κα το
χρειαςτείτε. Αντίκετα, αν επιλζγετε με ςκοπό να μορφοποιιςετε, δεν πρζπει να επιλζγετε κατ’
αυτόν τον τρόπο, παρά μόνο αν κζλετε να ειςαγάγετε ςτιλεσ ι γραμμζσ πριν από τισ επιλεγμζνεσ.
Δράςθ2: Επιλζξτε τθ ςτιλθ Β και αλλάξτε το χρϊμα τθσ γραμματοςειρά ςε μπλε. Ρατιςτε Αποκικευςθ.
Επιλογι ςυνεχόμενων κελιϊν (ορκογϊνια περιοχι κελιϊν). Σφρατε το ποντίκι ςασ διαγϊνια, με
πατθμζνο το αριςτερό του πλικτρο ϊςτε να επιλζξει μια ορκογϊνια περιοχι κελιϊν (ςυνεχόμενα
κελιά).
Δράςθ3: Επιλζξτε με το ποντίκι όλα τα ονόματα τθσ ςτιλθσ Α και δϊςτε τουσ Ζντονθ Γραφι. Ρατιςτε Αποκικευςθ.
Επιλογι μθ ςυνεχόμενων κελιϊν (μεμονωμζνων κελιϊν). Μπορείτε να επιλζξετε μεμονωμζνα
κελιά (μθ ςυνεχόμενα κελιά), αν κρατιςετε πατθμζνο το πλικτρο <Ctrl> και κάνετε διαδοχικά
κλικ επάνω ςτα κελιά. Ακόμθ, θ επιλογι αυτι μπορεί να περιζχει και μικρζσ περιοχζσ. Επιλζξτε μια
περιοχι, πατιςτε το πλικτρο <Ctrl> και, τζλοσ, επιλζξτε άλλθ μια περιοχι. Θ επιλογι μθ
ορκογϊνιασ περιοχισ γίνεται μόνο, αν πρόκειται να τθ μορφοποιιςετε.
Δράςθ4: Επιλζξτε τα κελιά C3, C5, C7, C9 και C11 και δϊςτε τουσ Χρϊμα Γεμίςματοσ Κόκκινο. Ρατιςτε Αποκικευςθ.
Μορφοποίθςθ Ρεριεχομζνου των Κελιϊν. Ρρϊτα πρζπει να επιλζξετε τα κελιά που κζλετε να μορφοποιιςετε και ςτθ
ςυνζχεια να επιλζξετε το μενοφ ΜορφιΚελιά ι να κάνετε δεξί κλικ πάνω ςτα επιλεγμζνα κελιά και ςτο μενοφ ςυντομίασ
που εμφανίηεται κάντε κλικ ςτθν εντολι Μορφοποίθςθ κελιϊν. Τότε εμφανίηονται οι ακόλουκεσ κάρτεσ, με τθ χριςθ των
οποίων κα καταφζρετε να μορφοποιιςετε το περιεχόμενο των επιλεγμζνων ςασ κελιϊν. Με τα
ςτοιχεία τθσ πρϊτθσ καρτζλασ Αρικμόσ μπορείτε να μορφοποιιςετε τα κελιά που περιζχουν
αρικμθτικά ποςά (διαχωριςτικό χιλιάδων, δεκαδικά ψθφία, μορφι αρνθτικϊν αρικμϊν),
θμερομθνίεσ και ϊρεσ, κλάςματα ι ειδικοφσ ςυνδυαςμοφσ αρικμϊν (ΑΦΜ, Ταχυδρομικό
Κϊδικα, αρικμό κινθτοφ τθλεφϊνου) ι ακόμα και να καταςκευάςετε τθ μορφι των κελιϊν ςασ,
όπωσ εςείσ κζλετε, επιλζγοντασ τθν κατθγορία Ρροςαρμογι. Μθν ξεχνάτε να βλζπετε κάκε
φορά το πεδίο Δείγμα, μζςα ςτο οποίο φαίνεται θ τρζχουςα μορφι των κελιϊν ςασ.
Δράςθ5: Επιλζξτε με το ποντίκι όλα τουσ αρικμοφσ τθσ ςτιλθσ Ε και με δεξί κλικ επιλζξτε Μορφοποίθςθ κελιϊνΑρικμόσ.
Στθν κατθγορία Αρικμόσ δϊςτε του ςαν Ρλικοσ δεκαδικϊν ψθφίων το 1. Ρατιςτε Αποκικευςθ.
Με τθ δεφτερθ καρτζλα Στοίχιςθ, μπορείτε να ςτοιχίςετε το κείμενο που υπάρχει ςτα
επιλεγμζνα κελιά, οριηόντια ι κατακόρυφα, να δθμιουργιςετε εςοχι μζςα ςτο κελί, να
αναδιπλϊςετε κείμενο, να ςυγχωνεφςετε κελιά ι να προςαρμόςετε το κείμενο ςφμφωνα με το
πλάτοσ του κελιοφ, να εμφανίςετε το κείμενό ςασ κατακόρυφα ι, τζλοσ, να το περιςτρζψετε
0
μζχρι 90 προσ τα δεξιά ι προσ τα αριςτερά.

Δράςθ6: Επιλζξτε τα κελιά A1 ζωσ και F1 (A1:F1) και με δεξί κλικ επιλζξτε Μορφοποίθςθ κελιϊνΣτοίχιςθ.
Ρροςανατολίςτε το κείμενο κατά 80 μοίρεσ. Ρατιςτε Αποκικευςθ.
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Με τθν τρίτθ καρτζλα Γραμματοςειρά, ςασ δίνεται θ δυνατότθτα να αλλάξετε τθ Γραμματοςειρά
ςτα επιλεγμζνα κελιά, να αλλάξετε το ςτυλ των χαρακτιρων ι το μζγεκόσ τουσ, να ορίςετε
υπογράμμιςθ, να αλλάξετε το χρϊμα τθσ Γραμματοςειράσ και, τζλοσ, να ορίςετε κάποια ειδικά
εφζ (Διακριτι διαγραφι, Εκκζτθ ι Δείκτθ) που μπορεί να εμφανίςει το Excel. Δείτε ςτο πεδίο
Ρροεπιςκόπθςθ τθ μορφι που κα ζχουν τα κελιά ςασ, πριν κάνετε κλικ ςτο κουμπί <ΟΚ> ι πριν
επιςκεφκείτε όλεσ τισ κάρτεσ.
Δράςθ7: Επιλζξτε τα κελιά A1 ζωσ και F1 (A1:F1) και με δεξί κλικ επιλζξτε Μορφοποίθςθ κελιϊνΓραμματοςειρά.
Επιλζξτε Γραμματοςειρά: Arial - Στυλ: Ζντονα - Μζγεκοσ: 14. Ρατιςτε Αποκικευςθ.
Μορφοποίθςθ Εμφάνιςθσ των Κελιϊν
Ρροςαρμογι του μεγζκουσ εμφάνιςθσ φφλλου. Για να προςαρμόςετε τθν εμφάνιςθ του φφλλου εργαςίασ ςασ, ϊςτε να
εργάηεςτε ξεκοφραςτα, κάντε κλικ ςτο κουμπί
τθσ αναδυόμενθσ λίςτασ ςτθ κυρίδα ηουμ (Ρροβολι  Ηουμ) και
επιλζξτε ζνα άλλο ποςοςτό εμφάνιςθσ. Αν δε μείνετε ικανοποιθμζνοι, κάντε κλικ μζςα ςτθ κυρίδα ηουμ, για να επιλεγεί θ
υπάρχουςα τιμι και πλθκτρολογιςτε ζνα δικό ςασ ποςοςτό εμφάνιςθσ πατϊντασ ςτο τζλοσ το πλικτρο <Enter>.
Αλλαγι του πλάτουσ των ςτθλϊν. Οδθγιςτε το δείκτθ ςασ ανάμεςα ςτισ ετικζτεσ των ςτθλϊν,
οπότε γίνεται οριηόντιο δικζφαλο βζλοσ, κάντε κλικ και τότε κα δείτε ζνα κίτρινο πλαίςιο που κα
δείχνει το τρζχον πλάτοσ τθσ ςτιλθσ. Κρατιςτε πατθμζνο το αριςτερό πλικτρο και ςφρατε προσ
τα δεξιά ι αριςτερά και τότε αντίςτοιχα κα μεγαλϊνει ι κα μικρφνει το πλάτοσ τθσ ςτιλθσ. Πςθ
ϊρα κρατάτε πατθμζνο το πλικτρο του ποντικιοφ και ςφρετε, κα βλζπετε ςτο κίτρινο πλαίςιο τθν τρζχουςα τιμι του πλάτουσ
τθσ ςτιλθσ.
Ζνασ άλλοσ τρόποσ για να αλλάξετε το πλάτοσ μιασ ςτιλθσ είναι να επιλζξετε τθ ςτιλθ κάνοντασ κλικ
ςτθν ετικζτα τθσ και ςτθ ςυνζχεια να επιλζξετε το μενοφ Μορφι  Στιλθ  Ρλάτοσ, οπότε και κα
εμφανιςκεί το παράκυρο διαλόγου Ρλάτοσ ςτιλθσ, ςτο οποίο μπορείτε να πλθκτρολογιςετε το
επικυμθτό πλάτοσ τθσ ςτιλθσ ςασ, και να κάνετε κλικ ςτο κουμπί <ΟΚ>.
Δράςθ8: Αλλάξτε το πλάτοσ τθσ ςτιλθσ Β ϊςτε να είναι 10. Ρατιςτε Αποκικευςθ.
Αλλαγι του φψουσ των γραμμϊν. Οδθγιςτε το δείκτθ ςασ ανάμεςα ςτισ ετικζτεσ των γραμμϊν, οπότε
γίνεται κατακόρυφο δικζφαλο βζλοσ. Κάντε κλικ και τότε κα δείτε ζνα κίτρινο πλαίςιο που κα δείχνει
το τρζχον φψοσ τθσ γραμμισ. Κρατιςτε πατθμζνο το αριςτερό πλικτρο και ςφρατε προσ τα κάτω ι
πάνω και τότε αντίςτοιχα κα μεγαλϊνει ι κα μικρφνει το φψοσ τθσ γραμμισ. Πςθ ϊρα κρατάτε
πατθμζνο το πλικτρο του ποντικιοφ και ςφρετε, κα βλζπετε ςτο κίτρινο πλαίςιο τθν τρζχουςα τιμι του
φψουσ τθσ γραμμισ.
Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλζξετε τθ γραμμι, κάνοντασ κλικ ςτθν ετικζτα τθσ και μετά να επιλζξετε
το μενοφ Μορφι  Γραμμι  Φψοσ, οπότε και κα εμφανιςκεί το παράκυρο διαλόγου Φψοσ
γραμμισ, ςτο οποίο μπορείτε να πλθκτρολογιςετε το επικυμθτό φψοσ τθσ γραμμισ ςασ, κάνοντασ ςτο τζλοσ κλικ ςτο κουμπί
<ΟΚ>.
θσ

Δράςθ 9: Αλλάξτε το φψοσ τθσ 5 γραμμισ ϊςτε να είναι 20. Ρατιςτε Αποκικευςθ.
Απαλοιφι των περιεχομζνων των κελιϊν. Πταν κελιςετε να καταργιςετε το
περιεχόμενο κάποιων κελιϊν, το Excel καταργεί το περιεχόμενο τουσ (τφποι και
δεδομζνα), μορφζσ ι τα ςχόλιά τουσ, αλλά τα κενά κελιά παραμζνουν ςτο φφλλο
εργαςίασ. Για να κάνετε τθν ενζργεια αυτι, επιλζξτε τα κελιά, τισ γραμμζσ ι τισ ςτιλεσ
που επικυμείτε να απαλείψετε και ςτθ ςυνζχεια επιλζξτε το μενοφ Επεξεργαςία 
Απαλοιφι. Στο μενοφ που αναδφεται δίπλα του κάντε κλικ ςε μια από τισ επιλογζσ του. Θ
τιμι του κελιοφ, ςτο οποίο ζγινε θ απαλοιφι, είναι το μθδζν (0) και ο τφποσ που
αναφζρεται ςε αυτό το κελί κα πάρει τθ μθδενικι τιμι. Αν ςτθν επιλογι κάνετε δεξί κλικ
και ςτο μενοφ ςυντομίασ που εμφανίηεται κάνετε κλικ ςτθν εντολι Απαλοιφι
περιεχομζνων, τότε απαλείφονται μόνο τα περιεχόμενα των κελιϊν και όχι θ
μορφοποίθςθ και τα ςχόλια.
Δράςθ10: Επιλζξτε τα κελιά A1 ζωσ και F1 (A1:F1) και επιλζξτε από το μενοφ ΕπεξεργαςίαΑπαλοιφιΜορφζσ ϊςτε να
θσ
απαλειφκεί θ μορφοποίθςθ από τα ςτοιχεία τθσ 1 γραμμισ. Ρατιςτε Αποκικευςθ.
Συγχϊνευςθ κελιϊν και ςτοίχιςθ ςτο κζντρο. Ρλθκτρολογιςτε ςε ζνα κελί το περιεχόμενο που κζλετε να εμφανίςετε ωσ
τίτλο, επάνω από μια ςειρά κελιϊν και ςτθ ςυνζχεια επιλζξτε τθν περιοχι των κελιϊν που κζλετε να ςυγχωνεφςετε. Μόλισ
το κάνετε αυτό, κάντε κλικ ςτο κουμπί
τθσ γραμμισ εργαλείων Μορφοποίθςθ και αμζςωσ κα ςυγχωνευκοφν τα κελιά
και το περιεχόμενο κα ςτοιχθκεί ςτο κζντρο, όςον αφορά τθν οριηόντια ςτοίχιςθ. Αν κζλετε ςυγχϊνευςθ και άλλου είδουσ
ςτοίχιςθ, μπορείτε να πατιςετε το ανάλογο κουμπί ςτοίχιςθσ τθσ γραμμισ εργαλείων Μορφοποίθςθ.
ο

Δράςθ11: Επιλζξτε τθν πρϊτθ γραμμι και με δεξί κλικ πατιςτε Ειςαγωγι. Στο 1 κελί τθσ γραμμισ που μόλισ εμφανίςτθκε
γράψτε «Ζρευνα των Μακθτϊν». Ζπειτα επιλζξτε τα κελιά A1 ζωσ και F1 (A1:F1) και εφαρμόςτε υγχώνευςθ κελιών και
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Ρλθροφορικι

Β’ Γυμναςίου

Κεφάλαιο 8: Επεξεργαςία Δεδομζνων και Υ.Φ.

Μελζτθ Ρερίπτωςθσ: Δρ/τα 6 (ςελ. 163)

Φφλλο Εργαςίασ: Δθμιουργία Γραφθμάτων
Σε προθγοφμενο μάκθμα αςχολθκικαμε με τθν ςφνταξθ αρικμθτικϊν τφπων και τθ χριςθ αρικμθτικϊν ςυναρτιςεων.
Πςον αφορά τισ ςυναρτιςεισ μελετιςαμε τθ χριςθ των ςυναρτιςεων SUM, AVERAGE και COUNTIF. Για παράδειγμα αν
κζλουμε να υπολογίςουμε πόςοι μακθτζσ διαβάηουν ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ λογοτεχνία, αρκεί να εφαρμόςουμε ςτθν
ςτιλθ του αγαπθμζνου αναγνϊςματοσ τθν ςυνάρτθςθ COUNTIF με κριτιριο τθ λζξθ «Λογοτεχνία».
Ώρα για δράςθ (μια μικρι επανάλθψθ των προθγοφμενων).
a) Επιλζξτε το κελί A25 και πλθκτρολογιςτε «Λογοτεχνία». Ζπειτα ςτο κελί Β25 υπολογίςτε το Ρλικοσ μακθτϊν που ςτον
ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν Λογοτεχνία χρθςιμοποιϊντασ τθν ςυνάρτθςθ COUNTIF.
b) Επιλζξτε το κελί A26 και πλθκτρολογιςτε «Εγκυκλοπαίδειεσ». Ζπειτα ςτο κελί Β26 υπολογίςτε το Ρλικοσ μακθτϊν
που ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν Εγκυκλοπαίδειεσ.
c) Επιλζξτε το κελί A27 και πλθκτρολογιςτε «Κόμικσ». Ζπειτα ςτο κελί Β27 υπολογίςτε το Ρλικοσ μακθτϊν που ςτον
ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν Κόμικσ.
d) Επιλζξτε το κελί A28 και πλθκτρολογιςτε «Ακλθτικά Ζντυπα». Ζπειτα ςτο κελί Β28 υπολογίςτε το Ρλικοσ μακθτϊν
που ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν Ακλθτικά Ζντυπα. Ρατιςτε Αποκικευςθ ςτο Αρχείο ςασ.
Δεδομζνα που περιζχουν αρικμοφσ και τα ζχουμε κατθγοριοποιιςει ςε Υπολογιςτικά Φφλλα μποροφν να
αναπαραςτακοφν και με γραφικό τρόπο. Ζνα γράφθμα μασ βοθκάει μασ βοθκάει να αναπαραςτιςουμε τα δεδομζνα μασ
με οπτικό τρόπο, ϊςτε να μποροφμε άμεςα να πάρουμε
πλθροφορίεσ από αυτά.
Ζςτω για παράδειγμα ότι κζλουμε να δθμιουργιςουμε ζνα
γράφθμα, που να αναπαριςτά τα ονόματα των μακθτϊν ςε
ςυνάρτθςθ με τισ ϊρεσ που διαβάηει ο κακζνασ. Επιλζγουμε με το
ποντίκι τισ ςτιλεσ «Πνομα» και «Ϊρεσ Ανάγνωςθσ» (επειδι αυτζσ οι
δφο ςτιλεσ είναι μθ ςυνεχόμενεσ, επιλζγουμε πρϊτα τθν μία και
ςτθ ςυνζχεια με πατθμζνο το πλικτρο CTRL επιλζγουμε και τθν
άλλθ). Στθ ςυνζχεια από το μενοφ επιλογϊν επιλζγουμε «Ειςαγωγι
 Γράφθμα» και εμφανίηεται το παράκυρο διαλόγου τθσ Εικόνασ
απ’ όπου επιλζγουμε τον τφπο γραφιματοσ που επικυμοφμε.
Οι πιο ςυνθκιςμζνοι τφποι γραφθμάτων είναι οι: Στιλεσ, άβδοι,
Γραμμζσ και Ρίτα. Αν επιλζξουμε το γράφθμα Στιλεσ και
ακολουκιςουμε – διαχειριςτοφμε ςωςτά τα βιματα του οδθγοφ γραφθμάτων ωσ το Τζλοσ, εμφανίηεται άμεςα το
γράφθμα ςτθν οκόνθ μασ.
Χρθςιμοποιοφμε ζνα γράφθμα με ςτιλεσ ι ράβδουσ, όταν κζλουμε να ςυγκρίνουμε τισ τιμζσ των κατθγοριϊν μασ.
Υπάρχουν και άλλα είδθ γραφθμάτων, τα οποία τα επιλζγουμε ανάλογα με τισ πλθροφορίεσ που κζλουμε να εξαγάγουμε.
Χρθςιμοποιοφμε ζνα γράφθμα με γραμμζσ όταν κζλουμε να δοφμε τθν πορεία – εξζλιξθ μιασ κατάςταςθσ (π.χ. πορεία μια
μετοχισ ςτο χρθματιςτιριο). Χρθςιμοποιοφμε ζνα γράφθμα με πίτα όταν κζλουμε να δοφμε για παράδειγμα το ποςοςτό
των μακθτϊν που διαβάηουν λογοτεχνία ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ.

Ώπερ Ανάγνωσηρ Μαθητών
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Ώρα για δράςθ
1. Δθμιουργιςτε ζνα γράφθμα τφπου Στιλεσ, που
να αναπαριςτά τα ονόματα των μακθτϊν ςε
ςυνάρτθςθ με τισ ϊρεσ που διαβάηει ο κακζνασ.
Επιλζξτε με το ποντίκι τισ ςτιλεσ «Πνομα» και
«Ϊρεσ Ανάγνωςθσ» (επειδι αυτζσ οι δφο ςτιλεσ
είναι μθ ςυνεχόμενεσ, επιλζγουμε πρϊτα τθν
μία και ςτθ ςυνζχεια με πατθμζνο το πλικτρο
CTRL επιλζγουμε και τθν άλλθ). Στθ ςυνζχεια
από το μενοφ επιλογϊν επιλζξτε «Ειςαγωγι 
Γράφθμα». Ακολουκιςτε και διαχειριςτείτε
ςωςτά τα βιματα του οδθγοφ γραφθμάτων
ϊςτε μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ το
γράφθμα να ζχει τθ μορφι του διπλανοφ
ςχιματοσ.

Ονόμα Μαθητή
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γραφθμάτων ϊςτε μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ το γράφθμα να ζχει τθ μορφι του διπλανοφ ςχιματοσ.

3.

Δθμιουργιςτε ζνα γράφθμα τφπου Ρίτα, που να
αναπαριςτά το ποςοςτό των μακθτϊν που ςτον ελεφκερο
χρόνο τουσ διαβάηουν Λογοτεχνία, το ποςοςτό των
μακθτϊν που ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν
Εγκυκλοπαίδειεσ, το ποςοςτό των μακθτϊν που ςτον
ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν Κόμικσ και το ποςοςτό
των μακθτϊν που ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ διαβάηουν
Ακλθτικά Ζντυπα. Επιλζξτε με το ποντίκι τα κελιά Α25 ζωσ
και B28 (Α25:B28) και από το μενοφ επιλογϊν επιλζξτε
«Ειςαγωγι  Γράφθμα». Ακολουκιςτε και διαχειριςτείτε
ςωςτά τα βιματα του οδθγοφ γραφθμάτων ϊςτε μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ το γράφθμα να ζχει τθ
μορφι του διπλανοφ ςχιματοσ.

4.

Αφοφ ολοκλθρϊςετε με τα γραφιματα πατιςτε αποκικευςθ.

5.

Με διπλό κλικ του ποντικιοφ μζςα ςε κάκε γράφθμα μπορείτε να πραγματοποιιςετε: Μορφοποίθςθ περιοχισ
γραφιματοσ, Μορφοποίθςθ περιοχισ ςχεδίαςθσ, Μορφοποίθςθ τίτλου γραφιματοσ κ.α.
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Κεφάλαιο 8: Επεξεργαςία Δεδομζνων και Υ.Φ.

Μελζτθ Ρερίπτωςθσ: Δρ/τα 6 (ςελ. 163)

Φφλλο Εργαςίασ: Διαμόρφωςθ Σελίδασ – Ειςαγωγι Αρίκμθςθσ Σελίδων ςε ζνα φφλλο εργαςίασ, Κακοριςμόσ Μεγζκουσ
και Ρροςανατολιςμοφ Σελίδασ, Κακοριςμόσ Απόςταςθσ που κα Εκτυπωκεί από τα Άκρα τθσ Σελίδασ
Η Διαμόρφωςθ τθσ ςελίδασ: Για να ζχετε ζνα άριςτο αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ που κάνατε με το υπολογιςτικό φφλλο,
πρζπει να ειςαγάγετε ςτισ ςελίδεσ ςασ μερικά επιπλζον ςτοιχεία, ϊςτε το
αποτζλεςμα τθσ εκτφπωςθσ να είναι το καλφτερο δυνατό.
Επιλζξτε το μενοφ ΑρχείοΔιαμόρφωςθ ςελίδασ και ςτο παράκυρο διαλόγου
Διαμόρφωςθ ςελίδασ που κα εμφανιςτεί, ςτθν καρτζλα Σελίδα, μπορείτε να
κακορίςετε τον προςανατολιςμό τθσ ςελίδασ ςασ, τθν ποςοςτιαία εμφάνιςι τθσ,
το μζγεκοσ του χαρτιοφ που κα χρθςιμοποιιςετε κακϊσ και τθν ποιότθτα τθσ
εκτφπωςθσ. Με κλικ ςτο κουμπί <Επιλογζσ> και κατάλλθλεσ επιλογζσ, μπορείτε να
αξιοποιιςετε καλφτερα τισ δυνατότθτεσ του εκτυπωτι ςασ.

Στθν καρτζλα Ρερικϊρια, κα δϊςετε τθν απόςταςθ τθσ περιοχισ που κα
εκτυπωκεί από τα άκρα τθσ ςελίδασ και τθν απόςταςθ τθσ κεφαλίδασ και του
υποςζλιδου από τα άκρα τθσ ςελίδασ. Αυτζσ οι ρυκμίςεισ κα πρζπει να είναι
μικρότερεσ από τισ ρυκμίςεισ των επάνω και κάτω περικωρίων τθσ ςελίδασ ςασ.
Ακόμθ μπορείτε να ορίςετε τθν ςτοίχιςθ ςτο κζντρο τθσ ςελίδασ οριηόντια ι και
κατακόρυφα, επιλζγοντασ τισ κατάλλθλεσ κυρίδεσ.

Στθν καρτζλα Κεφαλίδα/υποςζλιδο μπορείτε να ορίςετε κείμενο που τυπϊνεται
ςαν κεφαλίδα ι υποςζλιδο ςε κάκε ςελίδα τθσ εκτφπωςισ ςασ, όπωσ για
παράδειγμα ο αρικμόσ κάκε ςελίδασ (ειςαγωγι αρίκμθςθσ ςελίδων). Για το λόγο
αυτό κάντε κλικ ςτα κουμπιά για <Ρροςαρμογι κεφαλίδασ>, <Ρροςαρμογι
υποςζλιδου> και ςτα αντίςτοιχα παράκυρα, χρθςιμοποιιςτε τισ εμφανιηόμενεσ
οδθγίεσ και τα κατάλλθλα κουμπιά – εργαλεία για να ειςαγάγετε κεφαλίδα και
υποςζλιδο.
Στθν καρτζλα Φφλλο μπορείτε να ειςαγάγετε τίτλουσ που κα επαναλαμβάνονται
ςτθν κορυφι και ςτα αριςτερά κάκε νζασ ςελίδασ, ςτο πεδίο Εκτφπωςθ μπορείτε
να δϊςετε κάποια ςτυλ εκτφπωςθσ αλλά και τθ δυνατότθτα να εκτυπωκοφν οι
γραμμζσ πλζγματοσ και οι επικεφαλίδεσ γραμμϊν και ςτθλϊν. Αυτό είναι χριςιμο,
ϊςτε να επαναλαμβάνονται οι ετικζτεσ των ςτθλϊν ςε μεγάλουσ πίνακεσ που
ξεπερνοφν τθ μια ςελίδα. Τζλοσ, μπορείτε να ορίςετε τον τρόπο διάταξθσ των
ςελίδων, δθλαδι τθ ςειρά (κατά πλάτοσ ι κατά μικοσ) με τθν οποία κα γίνει θ
ςελιδοποίθςθ ενόσ μεγάλου φφλλου. Αφοφ
δϊςετε όλα τα παραπάνω ςτοιχεία, κάντε κλικ ςτο κουμπί <ΟΚ>, για να μπορζςουν
οι ρυκμίςεισ που δϊςατε να ενςωματωκοφν ςτα χαρακτθριςτικά του φφλλου
εργαςίασ και να εμφανιςκοφν ςτθν εκτφπωςθ του φφλλου.
Στθν περίπτωςθ που είναι επιλεγμζνο κάποιο γράφθμα, όταν κάνετε κλικ ςτο
κουμπί προεπιςκόπθςθσ, τότε τελευταία καρτζλα ςτο παράκυρο διαλόγου
Διαμόρφωςθ ςελίδασ, είναι θ καρτζλα Γράφθμα, ςτθν οποία μπορείτε να
προςαρμόςετε το μζγεκοσ του εκτυπωμζνου γραφιματοσ και τθν ποιότθτα
εκτφπωςθσ του, επιλζγοντασ μεταξφ πρόχειρθσ ποιότθτασ και αςπρόμαυρθσ
εκτφπωςθσ.
Ώρα για Δράςθ
1. Ανοίξτε το αρχείο που περιζχει τα ςτοιχεία τθσ ζρευνα μασ ςχετικά με τουσ μακθτζσ τθσ Β’ τάξθσ. Ρατιςτε το

2.
3.
4.

5.

κουμπί
Ρροεπιςκόπθςθ Εκτφπωςθσ. Ππωσ παρατθρείτε ςτθν ςελίδα που εμφανίηεται δεν υπάρχουν όλα τα
ςτοιχεία του πίνακα μασ. Ρρζπει να διαμορφϊςουμε τθν ςελίδα μασ. Ρατιςτε Διαμόρφωςθ.
Στθν Καρτζλα Σελίδα, αλλάξτε τον Ρροςανατολιςμό ςε Οριηόντιο, και ρυκμίςτε τθν κλίμακα ςτο 120% του
βαςικοφ μεγζκουσ.
Στθν Καρτζλα Ρερικϊρια, επιλζξτε οριηόντια και κατακόρυφθ Στοίχιςθ ςτο κζντρο τθσ ςελίδασ.
Στθν Καρτζλα Κεφαλίδα/υποςζλιδο, πατιςτε Ρροςαρμογι κεφαλίδασ και γράψτε ςτο Αριςτερό τμιμα
«Ρλθροφορικι», ςτο Κεντρικό τμιμα «Ζρευνα του ςχολείου μασ», ςτο Δεξιό τμιμα «Β’ Τάξθ» και πατιςτε <ΟΚ>.
Επίςθσ ςτθν κατθγορία Υποςζλιδο επιλζξτε Σελίδα 1 (ϊςτε να ειςάγετε αρίκμθςθ ςελίδων).
Στθν Καρτζλα Φφλλο, επιλζξτε Γραμμζσ πλζγματοσ και πατιςτε <ΟΚ>. Ραρατθριςτε τθν μορφι που κα ζχει
ςελίδα αν τθν εκτυπϊνατε. Ρατιςτε κλείςιμο. Ρατιςτε Αποκικευςθ.
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Β’ Γυμναςίου
Σχετικι και Απόλυτθ Αναφορά Κελιοφ

Φφλλο Εργαςίασ: Χριςθ Σχετικισ και Απόλυτθσ Αναφοράσ Κελιοφ
Σχετικι αναφορά κελιοφ: Πταν δθμιουργείτε ζναν τφπο, οι αναφορζσ ςε κελιά ι περιοχζσ βαςίηονται ςυνικωσ ςτθ κζςθ
τουσ ωσ προσ το κελί που περιζχει τον τφπο. Αυτό είναι γνωςτό ωσ ςχετικι αναφορά . Θ χριςθ μιασ ςχετικισ αναφοράσ
μπορεί να ςυγκρικεί με τισ οδθγίεσ που δίνουμε ςε κάποιον, για να πάει κάπου από το ςθμείο που βρίςκεται όπωσ για
παράδειγμα, «προχωριςτε δφο τετράγωνα προσ τα εμπρόσ και ζνα τετράγωνο αριςτερά». Θ ςχετικι αναφορά ενόσ
κελιοφ ςε ζνα τφπο ςθμαίνει ότι θ αναφορά που γίνεται ςτο ςυγκεκριμζνο κελί αλλάηει ανάλογα με τθν μετακίνθςθ του
τφπου ςε νζα κζςθ.
Απόλυτθ αναφορά κελιοφ: Απόλυτθ αναφορά ενόσ κελιοφ ςε ζναν τφπο, είναι θ ακριβισ κζςθ του κελιοφ, ανεξάρτθτα
από τθ κζςθ του κελιοφ που περιζχει τον τφπο. Εάν δε κζλετε να αλλάηουν οι αναφορζσ των κελιϊν, όταν αντιγράφετε
ζναν τφπο ςε διαφορετικό κελί, χρθςιμοποιιςτε μια απόλυτθ αναφορά. Μπορείτε να δθμιουργιςετε μια απόλυτθ
αναφορά ςτο κελί Β1 τοποκετϊντασ το ςφμβολο του δολαρίου ($) πριν από τα τμιματα τθσ αναφοράσ που δεν αλλάηουν.
Για να δθμιουργιςετε μια απόλυτθ αναφορά ςτο κελί Β1 για παράδειγμα, προςκζςτε ςφμβολα δολαρίου, ωσ εξισ : $Β$1.
Θ απόλυτθ αναφορά ενόσ κελιοφ ςε ζνα τφπο ςθμαίνει ότι θ αναφορά που γίνεται ςτο ςυγκεκριμζνο κελί παραμζνει
ςτακερι, ανεξάρτθτα από το ςθμείο ςτο οποίο μετακινείται ο τφποσ.
Ώρα για Δράςθ 1 - Χριςθ Σχετικϊν διευκφνςεων
1.

Ανοίξτε το αρχείο «ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ» που βρίςκεται ςτο φάκελο ςασ. Στόχοσ
μασ είναι να υπολογίςουμε το ςφνολο των αγορϊν κάκε μινα αλλά και το
ταμειακό υπόλοιπο τθσ Επιτροπισ.

2.

Επιλζξτε το κελί C3, οδθγιςτε το δείκτθ ςασ ςτθ λαβι ςυμπλιρωςθσ (κάτω δεξιά
γωνία του κελιοφ C3), ϊςτε να γίνει μικρόσ μαφροσ ςταυρόσ, κάντε κλικ και με
πατθμζνο το αριςτερό ςασ πλικτρο ςφρατε προσ τα δεξιά δυο κελιά ακόμα. Θα
δείτε ότι εμφανίςκθκαν οι επόμενοι δφο μινεσ (ΦΕΒ & ΜΑ).

3.

Επιλζξτε τα κελιά B4 ζωσ και F9 και με δεξί κλικ ΜορφοποίθςθΑρικμόσ ςτθν κατθγορία Αρικμόσ μθδενίςτε το
Πλικοσ των δεκαδικϊν ψθφίων και τςεκάρετε τθ Χριςθ διαχωριςτικοφ χιλιάδων.

4.

Ρθγαίνετε ςτο κελί F4 και υπολογίςτε το ςφνολο (άκροιςμα) των αγορϊν που ζγιναν τουσ τρεισ μινεσ για τα
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ.

5.

Χρθςιμοποιϊντασ τθ λαβι ςυμπλιρωςθσ υπολογίςτε το ςφνολο (άκροιςμα) των αγορϊν που ζγιναν τουσ τρεισ μινεσ
ςτισ άλλεσ κατθγορίεσ (ΣΙΔΘΙΚΑ, ΦΩΤΟΤΥΡΙΕΣ, ΤΗΑΜΙΑ).

6.

Ρθγαίνετε ςτο κελί C8 και υπολογίςτε το ςφνολο (άκροιςμα) των αγορϊν που ζγινα τον Ιανουάριο.

7.

Χρθςιμοποιϊντασ τθ λαβι ςυμπλιρωςθσ υπολογίςτε το ςφνολο (άκροιςμα) των αγορϊν που ζγιναν και τουσ δφο
άλλουσ μινεσ κακϊσ και το γενικό ςφνολο ςτο κελί F8.

8.

Κάντε κλικ ςτο κελί C9. Ρλθκτρολογιςτε «=Β9- C8». Ρατιςτε το πλικτρο <Enter>. Μόλισ υπολογίςατε το νζο ταμειακό
υπόλοιπο για το μινα Ιανουάριο.

9.

Κάντε κλικ ςτο κελί C9, για να γίνει ενεργό. Οδθγιςτε το δείκτθ ςασ ςτθ λαβι ςυμπλιρωςθσ του κελιοφ αυτοφ,
κρατιςτε πατθμζνο το αριςτερό πλικτρο και ςφρατε προσ τα δεξιά, μζχρι και τθ ςτιλθ Ε. Άμεςα υπολογίςτθκαν και
εμφανίςκθκαν τα αντίςτοιχα ταμειακά υπόλοιπα για τουσ άλλουσ δφο μινεσ. Ρατιςτε Αποκικευςθ.

10. Κάντε μπλε τθ γραμματοςειρά ςτα κελιά F4 ζωσ και F8 κακϊσ και ςτα κελιά C8 ζωσ και E8. Ρατιςτε Αποκικευςθ.
Ώρα για Δράςθ 2 - Χριςθ Απόλυτων διευκφνςεων
1.

Ανοίξτε το αρχείο «ΤΜΘΜΑΤΑ» που βρίςκεται ςτο φάκελο ςασ. Στόχοσ μασ είναι
να υπολογίςουμε τον αρικμό των τμθμάτων του Σχολείου μασ.

2.

Κάντε κλικ ςτο κελί B5. Ρλθκτρολογιςτε «=Β4/C7». Ρατιςτε το πλικτρο <Enter>.
Μόλισ υπολογίςατε τον αρικμό των τμθμάτων τθσ Α’ Τάξθσ.

3.

Ρθγαίνετε ςτο κελί Β5, οδθγιςτε το δείκτθ ςασ ςτθ λαβι ςυμπλιρωςθσ, ϊςτε να γίνει μικρόσ μαφροσ ςταυρόσ και
ςφρατε προσ τα δεξιά ςτα δφο επόμενα κελιά. Το αποτζλεςμα που κα εμφανιςκεί δεν κα είναι ανάλογο του κελιοφ
Β5, αλλά κα είναι το γνωςτό λάκοσ των μακθματικϊν «Διαίρεςθ δια του μθδενόσ » (#ΔΙΑΙ/0!). Τι ςυνζβθ όμωσ και
ζγινε αυτό, αφοφ πθγαίναμε καλά μζχρι τϊρα. Θ απάντθςθ βρίςκεται ςτθ ςχετικι κζςθ των κελιϊν Β4 και C7 που
ςυμμετείχαν ςτον τφπο υπολογιςμοφ. Το κελί C7 βρίςκεται 3 γραμμζσ πιο κάτω και μια ςτιλθ δεξιότερα του κελιοφ
Β4. Άρα, όταν αντιγράψατε τον τφπο του κελιοφ Β5 ςτα κελιά C5 και D5, κα ζπρεπε οι τφποι-αντίγραφα να
περιλαμβάνουν κελιά με τθν ίδια ςχετικι κζςθ. Ρράγματι, αν κάνετε ενεργό το κελί C5, κα δείτε να περιζχει τον τφπο
«=C4/D7», όπου το κελί D7 είναι κενό (περιεχόμενο 0). Για μεγαλφτερθ ςιγουριά επιλζξτε το μενοφ
ΕργαλείαΖλεγχοσ ςφαλμάτων. Θα δείτε τθν παραπάνω εικόνα ςτθν οποίαν φαίνεται κακαρά ότι οι τφποιαντίγραφα, παραπζμπουν ςε κελιά με περιεχόμενο το μθδζν.

4.

Για να λυκεί το πρόβλθμα αυτό πθγαίνετε ςτο κελί Β5 και αλλάξτε τον παρονομαςτι του κλάςματοσ ςε «$C$7», που
ςθμαίνει ότι θ αναφορά γίνεται πλζον ςτο ςυγκεκριμζνο κελί C7 (απόλυτθ αναφορά). Στθ ςυνζχεια ςφρατε τθ λαβι
ςυμπλιρωςθσ. Ρατιςτε Αποκικευςθ.

5.

Τζλοσ υπολογίςτε το Σφνολο των μακθτϊν και το Σφνολο των τμθμάτων. Ρατιςτε Αποκικευςθ.
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