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Περίληψη
Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ∆ιατµηµατικού
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πληροφοριακά Συστήµατα" µε θέµα
"Σύστηµα Προσαρµοστικής Μάθησης για την Αξιολόγηση Μαθητών Ε' & ΣΤ'
∆ηµοτικού (ενότητα: Λογιστικά Φύλλα)". ∆ηµιουργήθηκε ένα Computerized Adaptive
Testing (CAT) σύστηµα αξιολόγησης µαθητών (ονοµάστηκε Εvaluate), το οποίο
δόθηκε ως τεστ σε µαθητές µε σκοπό να αξιολογηθούν στην ενότητα των λογιστικών
φύλλων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και για
τους µαθητές αλλά και για του διδάσκοντες. Οι µαθητές καλούνται να απαντήσουν σε
20 ερωτήσεις, οι οποίες προέρχονται µέσα από µια βάση 97 ερωτήσεων, οι οποίες είναι
διαβαθµισµένες σε τρία επίπεδα δυσκολίας. Κάθε φορά που ο µαθητής απαντάει
σωστά, του εµφανίζεται µια δυσκολότερη ερώτηση. Όποτε απαντάει λάθος, του δίνεται
µια βοήθεια αφαίρεσης των δύο από τις τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Σε περίπτωση
που απαντήσει τότε σωστά, παραµένει στο ίδιο επίπεδο δυσκολίας ερωτήσεων,
κερδίζοντας όµως έτσι τους µισούς από τους βαθµούς που αντιστοιχούσε η ερώτηση.
Σε περίπτωση που απαντήσει πάλι λάθος, και µετά την χορήγηση βοήθειας, η νέα
ερώτηση που θα του εµφανιστεί θα είναι πιο εύκολη από την προηγούµενη. Στο τέλος
εµφανίζεται µια καρτέλα µε την συνολική του βαθµολογία, πόσες ερωτήσεις έχει
απαντήσει σωστά, σε πόσες ερωτήσεις χρειάστηκε βοήθεια καθώς και σε πόσες από
αυτές αξιοποίησε την βοήθεια.

Abstract
The present dissertation was written for the "Information Systems" with subject
"Adaptive learning System for the evaluation of the students of 5th & 6th grade (session
Excel)". A computerized adaptive testing (CAT) system for students evaluation (was
named Evaluate) was created, which was given to the students as a test so they will be
assess in the Excel session. This had as a result the export of useful conclusions not only
for the students but for the teachers also . The students are called to answer in 20
questions, which they are coming from a data base of 97 questions escalated in three
levels of difficulty. Every time that the student answers right in a question, a more
difficult question appears. If he answers wrong, he is given a help of disappearing two
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of the four options. In case that he now answers right, he stays in the same level of
difficulty, but he misses half of the points that he could earn if he had not be given the
help. In case he still answer wrong, after the help offer, the new question that will
appear, it will be easier. At the end of the test , the total score appears with the number
of the correct answered questions, the number of the questions in which the help was
offered and the number of the questions that took advantage of the help and answered
correctly.

1. Εισαγωγή
Ποια ήταν όµως η ανάγκη που οδήγησε στην δηµιουργία αυτής της εφαρµογής; Η
απάντηση δεν είναι τόσο απλή και θα πρέπει να αναζητηθεί στον ρόλο που προτίθεται
να διαδραµατίσει η πληροφορική στην εκπαίδευση. Η Πληροφορική είναι µια επιστήµη
και συνιστά έναν πανεπιστηµιακό κλάδο, σηµείο σύγκλισης διαφόρων τεχνολογιών και
επιστηµών (Κόµης, 2005). Η εισαγωγή της στον χώρο της εκπαίδευσης αποτέλεσε
σηµαντικό γεγονός και άλλαξε ουσιαστικά τη δοµή και τη µέχρι τώρα λειτουργία της.
"Συντελείται µια µεγάλη αλλαγή, που διαπερνά το σύνολο και το δοµηµένο πλέγµα
αρχών, σχέσεων, προτύπων, ρόλων και συµπεριφορών" (Αναστασιάσης, 2005). Το
2010 εκδίδεται υπουργική απόφαση (Φ.3/609/60745/Γ1:"Ορισµός 800 12/θέσιων
∆ηµοτικών Σχολείων µε Ενιαίο Αναµορφωµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα"), στην
οποία ορίζεται η εισαγωγή της Πληροφορικής ως ξεχωριστού γνωστικού αντικειµένου
στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση στο πρωινό ωράριο. Το µάθηµα είναι δίωρο,
διδάσκεται από εκπαιδευτικούς πληροφορικής και απευθύνεται σε όλους τους µαθητές
του σχολείου. Ταυτόχρονα στο επικαιροποιηµένο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών
(Α.Π.Σ.) του 2010 καθορίζεται η εισαγωγή της Πληροφορικής στο Ολοήµερο ∆ηµοτικό
Σχολείο µε βάση το εφικτό ή πραγµατολογικό µοντέλο και ο τίτλος του µαθήµατος
γίνεται

Τεχνολογίες

της

Πληροφορίας

(Φ.12/879/88413/Γ1-28-07-2010,ΦΕΚ

και

των

1139/2010.τ.Β).

Επικοινωνιών
Σύµφωνα

(ΤΠΕ)
µε

το

πραγµατολογικό πρότυπο επιτυγχάνεται ο συνδυασµός της διδασκαλίας µαθηµάτων
Πληροφορικής µε την παράλληλη ένταξη των τεχνολογιών στη διδακτική και τη
µαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα δίνεται έµφαση στις γνωστικές και κοινωνικές
διαστάσεις της χρήσης της Πληροφορικής και των τεχνολογιών γενικότερα στην
εκπαιδευτική διαδικασία και την ανάγκη ενσωµάτωσης σε αυτή (Ράπτης & Ράπτη,
2006; ∆ηµητρακοπούλου, 2004). Υποστηρίζεται (Pea, 1993) πως οι ΤΠΕ ως εν δυνάµει
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εργαλεία µάθησης µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να προωθήσουν νέους τρόπους
σκέψης, που επιτρέπουν στους µαθητές να συµµετάσχουν και να φέρουν σε πέρας
δραστηριότητες τις οποίες δεν θα µπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Οι υπολογιστές
µπορούν να βοηθήσουν τους µαθητές να αναπαραστήσουν προβλήµατα µε ποικίλους
τρόπους, να ελέγξουν τα προσωπικά τους όρια κατανόησης, να ανατροφοδοτήσουν και
να επανεξετάσουν τις απόψεις τους, να οικειοποιηθούν σταδιακά τις απαραίτητες
δεξιότητες επίλυσης προβλήµατος και διερεύνησης ερωτηµάτων.
Το Α.Π.Σ. του µαθήµατος των ΤΠΕ περιλαµβάνει συγκεκριµένους στόχους ανά
τάξη στο πλαίσιο συγκεκριµένων θεµατικών ενοτήτων1.
Σκοπός αυτής της διπλωµατικής είναι η αξιολόγηση των µαθητών, µέσω του τεστ,
στην θεµατική ενότητα "Οργανώνω, ταξινοµώ και επεξεργάζοµαι πληροφορίες µε
λογιστικά φύλλα" και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων από τις επιδόσεις τους,
τόσο για τους ίδιους τους µαθητές (όσον αφορά τον βαθµό κατάκτησης της γνώσης που
τους παρουσιάστηκε από τον διδάσκοντα) όσο και για τους διδάσκοντες, οι οποίοι θα
µπορέσουν,

µέσω

των

αποτελεσµάτων

της

εφαρµογής,

να

δεχθούν

µια

ανατροφοδότηση και να αξιολογήσουν και οι ίδιοι την δουλεία τους, την
αποτελεσµατικότητα τους ως διδάσκοντες, αλλά και να εντοπίσουν τυχόν αδυναµίες
των µαθητών τους (Khamis, Indris, Ahmad & Idris, 2008). Απώτερος στόχος θα
αποτελέσει η επέκταση του τεστ και στις υπόλοιπες θεµατικές ενότητες, µε σκοπό την
συνολική αποτίµηση των κόπων, τόσο των µαθητών όσον αφορά για την αφοµοίωση
και κατάκτηση της γνώσης που τους παρείχαν, όσο και των εκπαιδευτικών σχετικά µε
το συνολικό έργο που οι ίδιοι παρείχαν.

2. Λόγοι δηµιουργίας του Evaluate
∆ιαβάζοντας την εισαγωγή της εργασίας, γεννιέται το ερώτηµα: γιατί να µην
χρησιµοποιήσω ένα απλό τεστ γραµµένο σε χαρτί αντί του Evaluate; Οι λόγοι πολλοί,
αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το Evaluate αποτελεί ένα σύστηµα αξιολόγησης
µαθητών, βασισµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (computerized adaptive testing
system).

Τέτοιου

είδους

συστήµατα

προσφέρουν

ταχύτητα,

ακρίβεια

και

αντικειµενικότητα στην διαδικασία της αξιολόγησης (Ala-Mutka, 2005). Επιπλέον,

1

Στο Παράρτηµα παρατίθενται οι θεµατικές ενότητες του Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Ε' τάξης
και ΣΤ' τάξης
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παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήµατα, κάποια από τα οποία επισηµαίνονται και από
τους Harvey & Mogey (1999) :
•

στην βαθµολόγηση λαµβάνεται υπόψη όχι µόνο ο αριθµός των ερωτήσεων που
απαντήθηκαν σωστά, αλλά και ο βαθµός δυσκολίας που είχε η κάθε µία,

•

απαιτεί λιγότερα στοιχεία για να φθάσει σε µια ακριβότερη εκτίµηση της
γνώσης του µαθητή,

•

ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του τεστ είναι πιο σύντοµος,
δεδοµένου ότι οι ερωτήσεις που βρίσκονται έξω από το επίπεδο ικανότητας του
µαθητή αποκλείονται,

•

ο µαθητής βρίσκεται αντιµέτωπος συνεχώς µε µία προκλητική, για το επίπεδο
για το επίπεδο γνώσεων του, ερώτηση καθώς είτε απαντήσει σωστά πηγαίνει σε
πιο δύσκολη ερώτηση, είτε απαντήσει λάθος του εµφανίζεται µια πιο εύκολη
ερώτηση που µπορεί να απαντήσει,

•

παρέχεται βοήθεια στους µαθητές σε περίπτωση επιλογής λάθους απάντησης,
αφαιρώντας τις 2 από τις 4 απαντήσεις,

•

δίνεται η δυνατότητα στους µαθητές να έχουν άµεση ανατροφοδότηση της
απόδοσης τους,

•

οι µαθητές δοκιµάζονται στο τεστ µε µεγαλύτερο κίνητρο, καθώς αποτελεί για
αυτούς κάτι διαφορετικό από τον συνηθισµένο τρόπο εξέτασης,

•

µπορούν να αποθηκευτούν στοιχεία που αφορούν τους µαθητές και τις επιδόσεις
τους.

Οι ερωτήσεις που εµφανίζονται στο Evaluate δεν είναι συνεχώς οι ίδιες . Η επιλογή
τους γίνεται από µια βάση δεδοµένων ανάλογα µε την απάντηση του µαθητή. Σε αυτή
την βάση, οι ερωτήσεις είναι διαβαθµισµένες, ανάλογα µε το επίπεδο δυσκολίας τους.
Ο µαθητής ξεκινάει µε µια εύκολη ερώτηση και απαντώντας σωστά, αλλάζει επίπεδο
δυσκολίας, ενώ µε µια λάθος απάντηση παραµένει στο ίδιο. Όλα τα παραπάνω στοιχεία
χαρακτηρίζουν το Evaluate ως ένα computer adaptive test (Green, Bock, Humphries,
Linn, & Reckase, 1984).

3. Παρουσίαση του Εvaluate
Το Evaluate είναι ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα αξιολόγησης µαθητών Ε'
και ΣΤ' τάξης στην υποενότητα των λογιστικών φύλλων. ∆ηµιουργήθηκε µε το
σκεπτικό να βοηθήσει και τους µαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς.
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Για τους εκπαιδευτικούς, αποτελεί ένα εργαλείο αντικειµενικής αξιολόγησης των
µαθητών τους (αλλά όχι και το µοναδικό), καθώς από το 2012, το µάθηµα των ΤΠΕ
έχει περιληφθεί στην συνολική αξιολόγηση των µαθητών, όπου οι εκπαιδευτικοί
καλούνται να βαθµολογήσουν τους µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης (στην κλίµακα του 10)
στο τέλος κάθε τριµήνου. Επιπλέον η χρησιµοποίηση του θα κάνει πιο εµφανή τυχόν
κενά των µαθητών, ώστε ο εκπαιδευτικός να αποφασίσει πως πρέπει, είτε να
επαναλάβει την συγκεκριµένη διδασκαλία, είτε να αλλάξει τον τρόπο διδασκαλίας µε
την προσθήκη κάποιων νέων δραστηριοτήτων και την χρήση πιθανώς νέων εργαλείων
και εποπτικών µέσων.
Για τους µαθητές αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα πως αποκτούν άµεσα
ανατροφοδότηση (Azevedo & Bernard, 1995) για το αν απάντησαν σωστά ή λάθος την
ερώτηση, και σε περίπτωση λάθους, τους δίνεται µια βοήθεια (αφαιρούνται 2 από τις 4
απαντήσεις) ώστε να µπορέσουν να το ξανασκεφτούν. Στο τέλος του τεστ, τους
παρουσιάζεται ο βαθµός µαζί µε ένα αντίστοιχο µήνυµα της επίδοσης που πέτυχαν.
Έτσι, αν είναι µεγάλη η επίδοση τους συγχαίρει, ενώ στην αντίθετη περίπτωση τους
ενθαρρύνει να ξαναπροσπαθήσουν, ακολουθώντας την τεχνική της θετικής ενίσχυσης
(Kazdin, 2001). Επιπλέον, εξαιτίας των διαβαθµισµένων ερωτήσεων, µπορούν και
απαντούν όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις του αντίστοιχου επιπέδου τους,
ανάλογα µε το πόσο διαβασµένοι ή όχι είναι.
Το Evaluate χρησιµοποιήθηκε σε σχολικό εργαστήριο, υπό την επιτήρηση του
καθηγητή πληροφορικής, στην ώρα του µαθήµατος. Η χρονική διάρκεια του τεστ ήταν
35 λεπτά, όσο δηλαδή η µικρότερη διδακτική ώρα του σχολικού προγράµµατος (7η
ώρα), ώστε να µπορεί να εκτελεστεί από τους µαθητές οποιαδήποτε ώρα του σχολικού
προγράµµατος. Οι µαθητές επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα evaluate.somee.com, όπου
και αναρτήθηκε το τεστ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης τους.
Η όλη διαδικασία αξιολόγησης των µαθητών έγινε στα µέσα του ∆εκεµβρίου 2012,
και όλοι οι µαθητές ήταν της ΣΤ' τάξης (33 µαθητές στο σύνολο από 2 διαφορετικές
τάξεις (16 και 17 µαθητών), και από 2 διαφορετικά σχολικά συγκροτήµατα) καθώς
είχαν ήδη διδαχθεί την θεµατική ενότητα των λογιστικών φύλλων (βάση του Α.Π.Σ.),
σε αντίθεση µε τους µαθητές της Ε΄ τάξης, οι οποίοι δεν µπορούσαν έτσι να λάβουν
µέρος στην αξιολόγηση. Οι εντυπώσεις αυτών ήταν ενθαρρυντικές, καθώς τους
κέντρισε την προσοχή ο διαφορετικός, από τα καθιερωµένα, τρόπος αξιολόγησης τους,
τους ενθουσίασε το φιλικό περιβάλλον της εφαρµογής και οι εικόνες που ήταν
τοποθετηµένες στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις, ενώ τους παραξένεψε το γεγονός ότι
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είχαν και βοήθεια από τον υπολογιστή, σε περίπτωση λάθους απάντησης (µε την
αυτόµατη αφαίρεση των 2 απαντήσεων).
Συνοψίζοντας, τα θετικά από την χρήση του Evaluate µπορούν να παρουσιαστούν
ως εξής:
•

οι µαθητές µπορούν να µάθουν χρησιµοποιώντας την εφαρµογή, καθώς σε
περίπτωση λάθους τους εµφανίζεται η σωστή απάντηση,

•

µπορούν να κάνουν πρακτική και από το σπίτι, µιας και η εφαρµογή
βρίσκεται στο ∆ιαδίκτυο,

•

οι άγνωστες ερωτήσεις µπορούν να τους δώσουν το έναυσµα για περαιτέρω
εξερεύνηση

των

λογιστικών

φύλλων,

και

των

δυνατοτήτων

που

προσφέρουν,
•

το περιβάλλον της εφαρµογής και ο πρωτότυπος τρόπος αξιολόγησης (πέρα
από τον συνηθισµένο), µπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων των
µαθητών, ανεξάρτητα από την επίδοση ή συµπεριφορά τους.

Σε µια άλλη οµάδα 33 µαθητών της ΣΤ' τάξης, 2 διαφορετικών τµηµάτων, δόθηκε
ένα ερωτηµατολόγιο2 συνολικά είκοσι ερωτήσεων προς απάντηση, γραµµένες στο
χαρτί. Οι απαντήσεις ήταν πολλαπλής επιλογής, όπου ο µαθητής καλούνταν να επιλέξει
την σωστή ανάµεσα σε τέσσερις πιθανές απαντήσεις. Όλες οι ερωτήσεις ήταν ισότιµες
βαθµολογικά. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης ήταν 35 λεπτά. Οι ερωτήσεις ήταν
διαβαθµισµένες,

ανάλογα

µε

το

βαθµό

δυσκολίας

(∆ηµητρόπουλος,

1989),

προέρχονταν από όλες τις υποενότητες των λογιστικών φύλλων και αφορούσαν και τα
τρία γνωστικά επίπεδα του Bloom. Όλες οι ερωτήσεις υπήρχαν και στην βάση
ερωτήσεων του Evaluate. Σκοπός της δηµιουργίας του ερωτηµατολογίου ήταν η
σύγκριση των δύο τρόπων εξέτασης, δηλαδή αυτής µε το ερωτηµατολόγιο και µε το
Evaluate και η επισήµανση των διαφορών τους. Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης ήταν
τα ακόλουθα:
•

ο µέσος όρος βαθµολογίας των µαθητών στο χαρτί ήταν κατά 0.75 µονάδες
χαµηλότερος από τον µέσο όρο βαθµολογίας στο Evaluate (7 έναντι 7.75).
Λόγοι που µπορεί να οδήγησαν σε αυτή την διαφορά είναι είτε η παροχή
βοήθειας, είτε ο τρόπος βαθµολόγησης στο Evaluate. Με την παροχή
βοήθειας εννοείται την δυνατότητα που έχει να απαντήσει ο µαθητής ξανά
την ίδια ερώτηση κερδίζοντας βέβαια τους µισούς βαθµούς από την αρχική

2

Στο Παράρτηµα παρατίθεται το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης των µαθητών στο χαρτί
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αξία της ερώτησης. Ο τρόπος βαθµολόγησης αναφέρεται στο γεγονός πως η
βαθµολογία δεν εξαρτάται µόνο από το πλήθος των ερωτήσεων που
απάντησε ο µαθητής, αλλά και από τον βαθµό δυσκολίας της κάθε
ερώτησης,
•

ο µέσος χρόνος απάντησης στις ερωτήσεις ήταν 30 λεπτά στο χαρτί, ενώ στο
Evaluate 25 λεπτά, καθώς οι ερωτήσεις που βρίσκονται έξω από το επίπεδο
ικανότητας του µαθητή αποκλείονταν,

•

στο Evaluate απαιτούνται λιγότερα στοιχεία για να φθάσει σε µια
ακριβότερη εκτίµηση της γνώσης του µαθητή, καθώς ο µαθητής µετά το
πέρας κάποιων ερωτήσεων σταθεροποιείται στο επίπεδο δυσκολίας των
ερωτήσεων που αντιστοιχούν στις γνώσεις που έχει αποκτήσει. Σε αντίθεση
µε το χαρτί, όπου ο αριθµός των ερωτήσεων ανά επίπεδο είναι σταθερός και
παίζει σηµαντικότερο ρόλο και ο παράγοντας τύχη,

•

οι µαθητές παίρνουν άµεσα την ανατροφοδότηση από το Evaluate, την
οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν ως γνώση και για τις επόµενες
ερωτήσεις, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην τελική βαθµολογία. Σε
αντίθεση µε τις ερωτήσεις στο χαρτί, των οποίων τις απαντήσεις µαθαίνουν
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

4. Ερωτήσεις στο Evaluate
Πέρα από το Α.Π.Σ., δεν έχει δοθεί στους εκπαιδευτικούς της πληροφορικής κάποιο
εγχειρίδιο ως καθοδήγηση για την διδασκαλία του µαθήµατος ΤΠΕ. Οπότε ανάλογα µε
την θεµατική ενότητα που διδάσκει, ο εκπαιδευτικός καλείται να συλλέξει και να
αξιολογήσει από µόνος του τα διάφορα εγχειρίδια και τις πηγές από όπου θα αντλήσει
την γνώση για την διδακτέα ύλη.
Το Evaluate περιλαµβάνει 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι οποίες
αντλούνται από µια βάση 97 ερωτήσεων (Καρολίδης, 2010; Maran, 2006). Οι
ερωτήσεις έχουν επιλεχθεί να είναι πολλαπλής επιλογής, όχι για θέµα ευκολίας, όπως
είναι σύνηθες να πιστεύεται στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας (Traynor &
Gibson, 2005), αλλά επειδή οι σωστά σχεδιασµένες ερωτήσεις µπορούν να ελέγξουν µε
επιτυχία, περισσότερες δεξιότητες των µαθητών (Jones, 1997; Kolstad, 1994; Wilson,
1991), αλλά και να αξιολογηθούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια και αντικειµενικότητα
(Habeshaw et al., 1992).
9

Οι σωστές απαντήσεις, διαµορφώνουν την τελική βαθµολογία. Ο υπολογισµός της
βαθµολογίας βασίστηκε στην θεωρία απάντησης αντικειµένου (Item Response Theory
(IRT)) (Hambleton, Swamination & Rogers, 1991; Lord, 1980; Wainer,1990). Κάθε
σωστή απάντηση πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή δυσκολίας της
ερώτησης. Έτσι, οι απαντήσεις σε δύσκολες ερωτήσεις προσθέτουν στην τελική
βαθµολογία 3 βαθµούς, οι µέτριες 2 βαθµούς και οι εύκολες 1 βαθµό. Η µέγιστη
βαθµολογία που µπορεί να συγκεντρώσει ο µαθητής είναι 57 (18 ερωτήσεις *3 (αν
απαντήσει σωστά σε όλες τις δύσκολες ερωτήσεις) +1*2 (η δεύτερη ερώτηση που θα
του εµφανιστεί) +1*1(η πρώτη ερώτηση που θα του εµφανιστεί)), ο οποίος βαθµός
υπολογίζεται στην κλίµακα του 10 (καθώς στο δηµοτικό , οι µαθητές βαθµολογούνται
µε άριστα το 10) µε τον εξής τρόπο : x= 10*επιδοση / 57. Με την εµφάνιση του
βαθµού, εµφανίζεται µαζί και ένα µήνυµα ανάλογα µε την επίδοση που πέτυχε ο
µαθητής. Έτσι να µηνύµατα που µπορεί να εµφανιστούν είναι:
•

Προσπάθησε ξανά (Βαθµός : 0 - <5)

•

Προσπάθησε περισσότερο την επόµενη φορά (Βαθµός : >=5 - <7 )

•

Μπράβο . Τα πηγές καλά (Βαθµός : >=7 - <8,5)

•

Συγχαρητήρια! Τα πηγές πολύ καλά (Βαθµός : >=8,5 - 10)

Επιπλέον, υπάρχει µια διαβάθµιση σε όλες τις ερωτήσεις που υπάρχουν στην
εφαρµογή σύµφωνα µε:
•

το επίπεδο δυσκολίας τους,

•

την παιδαγωγική θεωρία του Bloom,

•

την υποενότητα στην οποία αναφέρονται.

4.1 Καθορισµός επιπέδου δυσκολίας
Η ταξινόµηση της κάθε ερώτησης σε εύκολη, µέτρια και δύσκολη µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µε δύο µεθόδους:
•

µε την χρησιµοποίηση µιας βοηθητικής οµάδας η οποία, µε την σωστή ή
λάθος απάντηση που θα δώσει σε κάθε ερώτηση, θα καθορίσει το επίπεδο
δυσκολίας. Οι ερωτήσεις στις οποίες τα περισσότερα µέλη της οµάδας θα
απαντήσουν σωστά,

χαρακτηρίζονται

εύκολες,

ενώ

στην αντίθετη

περίπτωση χαρακτηρίζονται δύσκολες. Όπου υπάρχουν ερωτήσεις που
προκαλούν διχογνωµία µε τις απαντήσεις των µελών, χαρακτηρίζονται
µέτριας δυσκολίας,
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•

µε

την

δηµοσιοποίηση

των

ερωτήσεων

στο

κοινό

ως

µορφή

ερωτηµατολογίου και η συλλογή στατιστικών στοιχείων για την κάθε
ερώτηση ως ότου να συγκεντρωθούν αρκετές πληροφορίες.
Για την δηµιουργία της βάσης δεδοµένων µε τις ερωτήσεις του

Evaluate

χρησιµοποιήθηκε η πρώτη µέθοδος. Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 20112012 δόθηκαν οι 97 ερωτήσεις, σε µορφή γραπτού τεστ, σε 45 µαθητές της ΣΤ' τάξης
και σε 48 µαθητές της Ε' τάξης ενός σχολικού συγκροτήµατος. Οι απαντήσεις των
µαθητών κατέταξαν τις ερωτήσεις σε τρία ισότιµα επίπεδα δυσκολίας, εύκολες, µέτριες
και δύσκολες. Οι ερωτήσεις που απαντήθηκαν σωστά από το 66% των µαθητών και
πάνω, χαρακτηρίστηκαν ως εύκολες. Όσες ερωτήσεις συγκέντρωσαν τις σωστές
απαντήσεις των µαθητών σε ποσοστό µεταξύ 33% και 66% χαρακτηρίστηκαν µέτριας
δυσκολίας, ενώ οι υπόλοιπες χαρακτηρίστηκαν δύσκολες. Το πλήθος των εύκολων
ερωτήσεων ήταν 38, των ερωτήσεων µέτριας δυσκολίας 36 και των δύσκολων 23,
όπως φαίνεται και παραστατικά στο Γράφηµα 1 που ακολουθεί.
ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ

δύσκολες
24%
εύκολες
39%

εύκολες
µέτριες

µέτριες
37%

δύσκολες

Γράφηµα 1 : Το ποσοστό κάθε κατηγορίας ερωτήσεων, ανάλογα µε το επίπεδο δυσκολίας τους

4.2 Ταξινόµηση ερωτήσεων κατά Bloom
Οι ερωτήσεις που προστέθηκαν στην βάση δεδοµένων έχουν επίσης χωριστεί σε 3
επίπεδα, σύµφωνα µε την ταξινόµηση του Bloom (Chatzopoulou & Economides, 2010),
µε σκοπό η αξιολόγηση να βασιστεί σε µια παιδαγωγική θεωρία γενικά αποδεκτή.
Σύµφωνα λοιπόν µε τον Bloom (1956), υπάρχει µια ταξινόµηση-κατάταξη (ταξονοµία)
σε ιεραρχική µορφή των εκπαιδευτικών στόχων. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι µπορούν να
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διακριθούν σε τρεις τοµείς: α) τον γνωστικό (cognitive), που αφορά τις διεργασίες της
γνώσης, β) τον συναισθηµατικό (affective), που αφορά τις στάσεις (attitudes) και γ) τον
ψυχοκινητικό (psychomotor), που αφορά τις δεξιότητες (skills). Εµάς µας αφορά το
γνωστικό κοµµάτι, στο οποίο υπάρχουν τα εξής επίπεδα, από το χαµηλότερο προς το
υψηλότερο: α) γνώση, β) κατανόηση, γ) εφαρµογή, δ) ανάλυση, ε) σύνθεση και στ)
αξιολόγηση. Οι ερωτήσεις καταγράφηκαν σύµφωνα µε τα τρία χαµηλότερα επίπεδα, αν
και είναι δύσκολο να κατηγοριοποιήσεις µια ερώτηση στο κατάλληλο επίπεδο γνώσης
(Thomson at al., 2008).
∆ηµιουργήθηκαν έτσι τρεις κατηγορίες ερωτήσεων. Όλες οι ερωτήσεις, που
περιλαµβάνονται στο Evaluate, ταξινοµήθηκαν βάση αυτών των κατηγοριών, µε την
βοήθεια πέντε εκπαιδευτικών πληροφορικής, που διδάσκουν το µάθηµα των Τ.Π.Ε.
στην Ε΄ και την ΣΤ΄ τάξη, και αφορούν:
•

Την ανάκληση γνώσης. Οι µαθητές καλούνται να έχουν αποµνηµονεύσει
βασικές πληροφορίες για το πρόγραµµα των λογιστικών φύλλων, τις
βασικές συναρτήσεις και την λειτουργία τους, την λειτουργία των διαφόρων
εικονιδίων της βασικής γραµµής εργαλείων, καθώς και την λειτουργία του
οδηγού γραφηµάτων. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν 36 ερωτήσεις εκ
των οποίων, σύµφωνα µε τον βαθµό δυσκολίας που ορίστηκε παραπάνω, οι
15 είναι εύκολες, οι 13 είναι µέτριας δυσκολίας και οι 8 είναι δύσκολες,

•

Την κατανόηση. Οι µαθητές θα πρέπει να έχουν κατανοήσει την λειτουργία
της γραµµής µενού ώστε να µπορούν να αναζητούν σε αυτό τις διάφορες
λειτουργίες του. Επιπλέον, να έχουν κατανοήσει την λειτουργία των
συναρτήσεων και των απλών πράξεων, ώστε να είναι σε θέση να τις
εφαρµόσουν µετέπειτα (ερωτήσεις που αφορούν το επόµενο επίπεδο),
καθώς και των γραφηµάτων .Περιλαµβάνονται 30 ερωτήσεις σε αυτή την
κατηγορία, εκ των οποίων οι 12 χαρακτηρίζονται εύκολες, οι 11 µέτριες και
οι 7 δύσκολες,

•

Την εφαρµογή. Οι µαθητές σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να είναι σε θέση
να εφαρµόσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Πιο συγκεκριµένα, να
πραγµατοποιούν πράξεις, να χρησιµοποιούν συναρτήσεις, να δηµιουργούν
γραφήµατα και να χρησιµοποιούν λίστες. Για αυτό το λόγο, οι
περισσότερες ερωτήσεις σε αυτό το επίπεδο, είναι εικόνες µε αποτελέσµατα
όλων των παραπάνω λειτουργιών, µε σκοπό ο µαθητής να µπει στην
διαδικασία να τις πραγµατοποιήσει ο ίδιος ώστε να οδηγηθεί στο
αποτέλεσµα και να επιλέξει την σωστή απάντηση. Περιέχονται 31
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ερωτήσεις σε αυτό το επίπεδο, εκ των οποίων οι 11 είναι εύκολες, οι 12
είναι µέτριας δυσκολίας και οι 8 είναι δύσκολες .
Συνολικά, οι ερωτήσεις παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφηµα, όπου φαίνεται το
επίπεδο δυσκολίας που ανήκουν αλλά και το επίπεδο ταξινόµησης Bloom που ανήκουν,
σύµφωνα µε την ταξινοµία του Bloom.
ταξινόµηση ερωτήσεων κατά Bloom
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πλήθος ερωτήσεων

14

15
13

12

12

12

11

11

10
8

8

8
7

εύκολες
µέτριες

6
δύσκολες
4
2
0
ανάκληση δεδοµένων

κατανόηση

εφαρµογή

επίπεδα κατά Bloom

Γράφηµα 2 : Ταξινόµηση ερωτήσεων κατά Bloom

4.3 Ταξινόµηση ανά υποενότητα
Οι ερωτήσεις της συγκεκριµένης εφαρµογής, µπορούν επίσης να ταξινοµηθούν
ανάλογα µε την υποενότητα στην οποία αναφέρονται . Οι υποενότητες που εξετάζονται
στο Evaluate είναι αυτή των γενικών ερωτήσεων, των πράξεων και συναρτήσεων, των
γραφηµάτων και των λιστών.
Σαν γενικές ερωτήσεις θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στο θεωρητικό κοµµάτι
των λογιστικών φύλλων όσο και αυτές που εξετάζουν τις λειτουργίες των µενού του
προγράµµατος και τις βασικές πληροφορίες γύρω από τα κελιά και το όλο περιβάλλον.
Στο σύνολο τους είναι 37.
Οι ερωτήσεις που αναφέρονται στις πράξεις και τις συναρτήσεις, εξετάζουν την
ικανότητα του µαθητή να µπορεί να τις πραγµατοποιήσει, να ξεχωρίσει τις σωστές από
τις λάθος διατυπωµένες, και να γνωρίζει την λειτουργία βασικών συναρτήσεων.
Συνολικά είναι καταχωρηµένες 35 ερωτήσεις αυτής της κατηγορίας.
Τα γραφήµατα αποτελούν ένα βασικό εργαλείο των λογιστικών φύλλων, και για
αυτό τον λόγο το τεστ ελέγχει την ικανότητα του µαθητή να δηµιουργήσει ένα
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γράφηµα, να διαχωρίσει τα βήµατα του οδηγού γραφηµάτων και τους βασικούς τύπους
αυτών. Γύρω από τα γραφήµατα σχετίζονται 20 ερωτήσεις.
Τέλος υπάρχουν και ερωτήσεις που αφορούν τις λίστες, όπου ο µαθητής καλείται να
επιλέξει ανάµεσα στα πιθανά αποτελέσµατα χρήσης µιας εκ των λιστών που παρέχει το
πρόγραµµα των λογιστικών φύλλων. Επειδή η λίστα θεωρείται έννοια αρκετές φορές
δυσνόητη για τον µαθητή, και αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς δεν δίνουν βαρύτητα
στην διδασκαλία τους, όλες οι ερωτήσεις που τις αφορούν κατατάσσονται στις
δύσκολες ερωτήσεις και αριθµούνται στις 5.
Όλοι οι παραπάνω αριθµοί που αφορούν τον ποσοτικό διαχωρισµό των ερωτήσεων,
ανάλογα µε την ενότητα στην οποία αναφέρονται παρουσιάζονται παραστατικά στο
παρακάτω γράφηµα.
ταξινόµηση ερωτήσεων ανά υποενότητα

5%
21%
38%

γενικές ερωτήσεις
π ράξεις - συναρτήσεις
γραφήµατα
λίστες

36%

Γράφηµα 3 : Ταξινόµηση ερωτήσεων ανά υποενότητα

Η συγκεκριµένη ταξινόµηση των ερωτήσεων, βάση της υποενότητας στην οποία
αναφέρονται, θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο στην εξαγωγή αποτελεσµάτων. Οι
πολυάριθµες λάθος απαντήσεις

των µαθητών µιας τάξης σε µια συγκεκριµένη

υποενότητα θα υποδείξουν τυχόν παρερµηνεία ή µη κατανόηση αυτής, γεγονός που θα
πρέπει να χτυπήσει ως συναγερµός στον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα πρέπει να λάβει
δραστικά µέτρα. Αντιθέτως, το µεγάλο ποσοστό επιτυχίας σε κάποιες ερωτήσεις
συγκεκριµένης υποενότητας θα πρέπει να χαροποιήσει τον εκπαιδευτικό, µιας και θα
αποτελεί οιωνό πως η γνώση που τους προσέφερε στη συγκεκριµένη υποενότητα( µε τις
όποιες παιδαγωγικές µεθόδους και προσεγγίσεις χρησιµοποίησε), έγινε αντιληπτή και
κατανοητή από τους µαθητές του.
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4.4 Ακολουθία ερωτήσεων
Ο µαθητής καλείται να απαντήσει 20 ερωτήσεις σε διάστηµα 35'. Οι ερωτήσεις που
του εµφανίζονται, επιλέγονται τυχαία από την βάση δεδοµένων (αποφεύγοντας έτσι το
φαινόµενο της αντιγραφής), µε µοναδικό κριτήριο το επίπεδο δυσκολίας της ερώτησης.
Η πρώτη ερώτηση που του εµφανίζεται είναι εύκολη, η συνέχεια όµως δεν είναι
προκαθορισµένη, καθώς εξαρτάται από τις απαντήσεις που θα δίνει κάθε φορά. Σε
περίπτωση που απαντήσει σωστά, η επόµενη ερώτηση είναι πιο δύσκολη. Σε περίπτωση
που απαντήσει λάθος, του δίνεται η βοήθεια αφαίρεσης δύο εκ των τεσσάρων επιλογών.
Αν στην συνέχεια απαντήσει πάλι λάθος, η επόµενη ερώτηση θα είναι πιο εύκολη. Αν
όµως εκµεταλλευτεί την βοήθεια και απαντήσει σωστά, θα συνεχίσει στο ίδιο επίπεδο
δυσκολίας( όπως παρουσιάζεται παραστατικά στο ∆ιάγραµµα 1).
Μετά το πέρας των 20 ερωτήσεων, εµφανίζεται µια καρτέλα όπου ανακοινώνεται
στον µαθητή:
•

Η συνολική βαθµολογία που πέτυχε, συνοδευόµενη από ένα µήνυµα,
ανάλογο της βαθµολογίας. Η συνολική βαθµολογία υπολογίζεται από το
πλήθος των ερωτήσεων που απάντησε, πολλαπλασιάζοντας την κάθε
ερώτηση, ανάλογα µε το επίπεδο δυσκολίας µε 1, 2 ή 3 για τις δύσκολες
ερωτήσεις. Μετά από την σωστή χρήση της βοήθειας, ο βαθµός της κάθε
σωστής απάντησης υποδιπλασιάζεται, προσθέτοντας έτσι 0.5, 1 ή 1.5 στην
συνολική βαθµολογία, ανάλογα µε τον βαθµό δυσκολίας της ερώτησης.

•

Ο αριθµός των σωστών απαντήσεων που έδωσε.

•

Ο αριθµός των ερωτήσεων που του παρεσχέθη βοήθεια από την εφαρµογή
και σε ποιες από αυτές τις ερωτήσεις εν συνεχεία απάντησε σωστά.
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∆ιάγραµµα 1 : Ακολουθία ερωτήσεων

5. Η ύπαρξη της βοήθειας
Η βοήθεια που παρέχεται στους µαθητές, µέσω του συστήµατος, αφορά την
αφαίρεση δύο εκ των τεσσάρων απαντήσεων όταν ο µαθητής απαντήσει λάθος. Για
παράδειγµα, όταν η σωστή απάντηση είναι η Α και ο µαθητής απαντήσει αρχικά την Β
τότε προσφέρεται η βοήθεια. Η βοήθεια αυτή περιλαµβάνει την αφαίρεση της Β, που
ήδη ο µαθητής γνωρίζει ότι είναι λάθος, και µια εκ των Γ ή ∆ (η επιλογή γίνεται
τυχαία). Την Α δεν µπορεί να την αφαιρέσει το πρόγραµµα, καθώς είναι η σωστή
απάντηση, δεδοµένου ότι το πρόγραµµα ζητάει εξαρχής από τον µαθητή να επιλέξει την
σωστή απάντηση. Οπότε ο µαθητής από εκεί που είχε 25% πιθανότητα να απαντήσει
σωστά (1 στις 4 απαντήσεις), τώρα έχει 50% (1 στις 2 απαντήσεις). Μετά την
προσφορά της βοήθειας, αν ο µαθητής απαντήσει σωστά παραµένει στο ίδιο επίπεδο
δυσκολίας ερωτήσεων αλλά οι βαθµοί που θα έπαιρνε αν απαντούσε σωστά, µειώνονται
στους µισούς. Σε περίπτωση που, και µετά την προσφορά, απαντήσει λάθος, δεν παίρνει
βαθµούς και η επόµενη ερώτηση θα είναι πιο εύκολη . Καθίσταται φανερό πως η
εµφάνιση της βοήθειας αποτελεί την ανατροφοδότηση του συστήµατος προς τον
µαθητή. Σκοπός αυτής της ανατροφοδότησης είναι να υποστηρίξει και να βελτιώσει την
µάθηση και να βοηθήσει τον µαθητή στην σκέψη. Η ανατροφοδότηση µπορούν να
χρησιµοποιηθεί από τα Computer Adaptive Systems Testing (CAT), για την
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υποστήριξη και την ενίσχυση της µάθησης, την αυτογνωσία, την αυτορρύθµιση και την
αυτοβελτίωση των µαθητών (Economides, 2005).
Η επιλογή

του συγκεκριµένου τρόπου βοήθειας, βασίστηκε στην θεωρία της

γνωστικής ανατροφοδότησης (cognitive feedback) (Kulhavy & Stock, 1989; Mason &
Bruning, 2001). Η γνωστική ανατροφοδότηση αποτελείται από δύο στοιχεία, την
επαλήθευση (verification) και την συνεργασία (elaboration). Η επαλήθευση απλώς
ενηµερώνει τον χρήστη αν η απάντηση είναι σωστή ή όχι δίχως να του δώσει κάποια
επιπλέον πληροφορία ή το δικαίωµα να την ξανασκεφτεί. Αντίθετα η συνεργασία
προσφέρει κάποιου είδους πληροφορίας που θα βοηθήσει τον χρήστη να φτάσει στην
σωστή απάντηση. Υπάρχουν τρία βασικά είδη συνεργασίας που µπορεί να
προσφερθούν στον χρήστη, τα οποία είναι :
•

η συγκεκριµενοποίηση της σωστής απάντησης είτε αποκλείοντας κάποιες
απαντήσεις( σε περίπτωση απαντήσεων πολλαπλής επιλογής) είτε µε
αναδιατύπωση της σωστής απάντησης,

•

η προσφορά οδηγιών, που είτε αφορούν την περαιτέρω επεξήγηση της
ερώτησης, είτε η παραχώρηση ενός παραδείγµατος από το µάθηµα στο
οποίο αναφέρεται η ερώτηση,

•

η χορήγηση περαιτέρω βοήθειας µέσω περισσότερων παραδειγµάτων που
είναι εκτός της ύλης του µαθήµατος.

Στο Evaluate χρησιµοποιείται η συγκεκριµενοποίηση της σωστής µε τον
αποκλεισµό πιθανών απαντήσεων καθώς είναι πιο κατανοητό στους µαθητές( στην
περίπτωση παρουσίασης ενός παραδείγµατος θα µπορούσε το παράδειγµα να τους
µπερδέψει και να τους δυσκολέψει ακόµη περισσότερο). Επιπλέον θα έπρεπε να γίνει
µελέτη παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την µέθοδο και την όλη διαδικασία
παρουσίασης κάποιων παραδειγµάτων, πόσο µάλλον για επιλογή παραδειγµάτων εκτός
σχολικών εγχειριδίων.
Ένας ακόµη βασικός λόγος επιλογής του παραπάνω τύπου συνεργασίας έγκειται
στην ευκολία της υλοποίηση του, από προγραµµατιστικής άποψης. Θα ήταν πολύ πιο
δύσκολο η παρουσίαση παραδειγµάτων, καθώς θα έπρεπε να δηµιουργηθεί ένα
επιπλέον πεδίο το οποίο θα έπρεπε να συνδεθεί κατάλληλα µε τις σωστές ερωτήσεις.
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6. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η εφαρµογή Evaluate "ανέβηκε" στο ιστοσελίδα somee.com, η οποία υποστηρίζει
ASP.NET( Home: The Official Microsoft ASP.NET Site) και SQL server 2008
(Microsoft_SQL_Server). Η εφαρµογή φτιάχτηκε σε visual studio 2010 Express
(Microsoft_Visual_Studio_Express). Είναι ASPX σελίδες γραµµένες σε γλώσσα
προγραµµατισµού VB.NET, ενώ η βάση δεδοµένων φτιάχτηκε µε SQL 2008 Express.
Όλες οι πληροφορίες της βάσης δεδοµένων είναι αποθηκευµένες στον φάκελο Πίνακες
(Tables) που εµφανίζεται στην παρακάτω εικόνα( Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Πίνακες της βάσης

Τα πεδία των πινάκων που θα χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή των
συµπερασµάτων περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Id Date :

Ηµεροµηνία διεξαγωγής του τεστ

Firstname :

Όνοµα µαθητή

Lastname :

Επίθετο µαθητή

Classname :

Τάξη στην οποία φοιτά (Ε' ή ΣΤ)

Qcount :

Αριθµός ερωτήσεων που έχει απαντήσει

Questionid :

Ο κωδικός της ερώτησης

QValue :

Ο βαθµός δυσκολίας της ερώτησης
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Answerid :

Ο κωδικός της απάντησης

isCorrect :

Αν ο µαθητής απάντησε σωστά την ερώτηση

Try :

Πόσες προσπάθειες πραγµατοποίησε

Value :

Η αξία της ερώτησης σε βαθµούς

Πριν την έναρξη του τεστ, ο µαθητής εισέρχεται στο τεστ (login) µόνο αν
συµπληρώσει όνοµα και επίθετο, καθώς αποτελούν υποχρεωτικά πεδία. Σε αντίθεση
περίπτωση του εµφανίζεται το αντίστοιχο µήνυµα. Μετά την είσοδό του, ξεκινάει η
εµφάνιση των ερωτήσεων σε µορφή Combo box .

7. Αξιολόγηση του Evaluate
Η αξιολόγηση της εφαρµογής µπορεί να χωριστεί σε τρία πεδία, όσον αφορά την
εκπαιδευτική, την τεχνική και την οικονοµική της διάσταση όπου και θα εξεταστούν
δεκαπέντε διαφορετικές ιδιότητες (Economides, 2004). Για την αξιολόγηση της
δηµιουργήθηκε ένα ερωτηµατολόγιο3, το οποίο απάντησαν 30 εκπαιδευτικοί
πληροφορικής που διδάσκουν το µάθηµα των Τ.Π.Ε. στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ' και
χρησιµοποίησαν την εφαρµογή Evaluate. Η διαβάθµιση των απαντήσεων περιελάµβανε
τις εξής τιµές: ανεπαρκής-µέτρια-καλή-πολύ καλή-άριστη. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται
να απαντήσουν επιλέγοντας µία απάντηση κάθε φορά, ενώ τους δίνεται και η
δυνατότητα να προσθέσουν και σχόλια για την κάθε απάντηση. Πρέπει να αναφερθεί
πως, πρόκειται για µια εφαρµογή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, µη εµπορική που
συµπληρώνεται διαδικτυακά.

7.1 Εκπαιδευτική διάσταση
Περιλαµβάνει τις ιδιότητες: περιεχόµενο, παρουσίαση, αλληλουχία ερωτήσεων και
ανατροφοδότηση.
Όσον αφορά το περιεχόµενο, οι εκπαιδευτικοί σχολίασαν πως δηµιουργώντας την
εφαρµογή µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα της
αξιολόγησης του µαθητή και µειώνει στο ελάχιστο τον παράγοντα τύχη στις απαντήσεις
των µαθητών. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η κάλυψη όλης της ύλης που πρέπει να διδαχθεί,
σύµφωνα µε το Α.Π.Σ., ενώ το πλήθος των ερωτήσεων κρίνεται επαρκές για την

3

Στο Παράρτηµα παρατίθεται το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της εφαρµογής από τους εκπαιδευτικούς.
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ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων. Τέλος υπάρχει και διαβάθµιση δυσκολίας των
ερωτήσεων, ώστε να υπάρχει πιο ακριβής εκτίµηση σχετικά µε το επίπεδο του µαθητή.
Το 86,7% των εκπαιδευτικών (26 στο σύνολο) αξιολόγησε την εφαρµογή πολύ καλή ως
προς το περιεχόµενο, ενώ το υπόλοιπο 13,3% καλή.
Η ιδιότητα της παρουσίασης της εφαρµογής δίχασε τους εκπαιδευτικούς. Οι 18 από
αυτούς (ποσοστό 60%) την χαρακτήρισαν εύκολη και εύχρηστη, χαρακτηριστικά τα
οποία πρέπει να έχει µια εφαρµογή που απευθύνεται σε µαθητές δηµοτικού. Επιπλέον
θεώρησαν ως πλεονέκτηµα την ύπαρξη εικόνων, τόσο στις ερωτήσεις όσο και στις
απαντήσεις, οι οποίες βοηθούν ακόµη περισσότερο τα παιδιά. Η µη ύπαρξη
περισσοτέρων πολυµέσων, πλην της εικόνας, που θα βοηθούσε περισσότερο στην
κατανόηση των ερωτήσεων από τους µαθητές, ήταν αυτή που οδήγησε τους υπόλοιπους
εκπαιδευτικούς (40%) να χαρακτηρίσουν µέτρια την εφαρµογή ως προς την
παρουσίαση της.
Η αλληλουχία των ερωτήσεων βασίζεται στις απαντήσεις του µαθητή. Οι
εκπαιδευτικοί παρατήρησαν την άµεση σχέση της απάντησης µε την επόµενη ερώτηση,
καθώς πρόκειται µια εφαρµογή προσαρµοστικής µάθησης. Η εµφάνιση πιο δύσκολης
ερώτησης κάθε φορά που απαντάει σωστά ο µαθητής, ή πιο εύκολης ερώτησης σε
περίπτωση που απαντήσει λάθος, και η ύπαρξη βοήθειας παρουσιάζουν την πολύ καλή
αλληλουχία ερωτήσεων που υπάρχει. Αυτή την άποψη ενστερνίστηκε το 90% των
εκπαιδευτικών ενώ το υπόλοιπο 10% υποστήριξε πως η αλληλουχία των ερωτήσεων
είναι άριστη.
Ένα

από

τα

πιο

σηµαντικά

χαρακτηριστικά

της

εφαρµογής

είναι

η

ανατροφοδότηση. Η αµεσότητα και η ακρίβεια στη βαθµολογία βοηθούν τον µαθητή να
ανακαλύψει τις αδυναµίες του, µε απώτερο σκοπό την βελτίωση του (Kapsalis, 2005).
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (90%) θεώρησαν άριστη την ανατροφοδότηση που
παρέχεται στους µαθητές κατά την διάρκεια χρήσης του Evaluate. Τα χαρακτηριστικά
της εφαρµογής που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση ήταν:
•

το γεγονός ότι οι µαθητές ενηµερώνονται µε µήνυµα όταν απαντήσουν
σωστά σε µια ερώτηση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, και µετά την χρήση
της βοήθειας, ενηµερώνονται για την σωστή απάντηση,

•

στο τέλος της αξιολόγησης, µε την συνολική βαθµολογία εµφανίζεται πάλι
µήνυµα ανάλογο της βαθµολογίας, που τους επικροτεί για την καλή τους
επίδοση ή τους ενθαρρύνει να ξαναπροσπαθήσουν σε περίπτωση χαµηλής
απόδοσης.
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Οι υπόλοιποι 3 εκπαιδευτικοί (10%) θεώρησαν πως η έλλειψη πολυµέσων κάνει την
εφαρµογή λιγότερο άµεση προς τον χρήστη, όποτε και την ως πολύ καλή (δεδοµένων
των πλεονεκτηµάτων που παρουσιάστηκαν παραπάνω).
Το σύνολο των παραπάνω αξιολογήσεων των 30 εκπαιδευτικών, αποτυπώνεται
γραφικά στο Γράφηµα 2.
Αξιολόγηση Evaluate: Εκπαιδευτική ∆ιάσταση
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Γράφηµα 4: Η εκπαιδευτική διάσταση της αξιολόγησης

7.2 Τεχνική διάσταση
Περιλαµβάνει τις ιδιότητες: διεπαφή µε τον χρήστη, αξιοπιστία, συντηρησιµότητα,
απόδοση, λειτουργικότητα, συνδεσιµότητα, ασφάλεια και προσαρµοστικότητα.
Το Evaluate περιέχει λίγα κουµπιά τα οποία βρίσκονται στην ίδια θέση ώστε οι
µαθητές να γνωρίζουν πάντα την θέση τους, σχεδιασµός που προβάλλει την συνέπεια
της εφαρµογής( Dennis & Haley-Wixom & Tegarden, 2005). Υπάρχουν εικόνες που
βοηθούν τον µαθητή ώστε να καταλάβει την ερώτηση µε µεγαλύτερη ευκολία( Fischer
& Mandl, 1990; Tergan, 1997). Τα χαρακτηριστικά αυτά, οδήγησαν το 90% των
εκπαιδευτικών να χαρακτηρίσει φιλική την διεπαφή προς των µαθητή, και να την
αξιολογήσει ως πολύ καλή. Από την άλλη, υπήρχε ένα 10% το οποίο θεώρησε την
έλλειψη γραφικά και πολυµέσων σηµαντική, οπότε και αξιολόγησε την διεπαφή προς
τον χρήστη καλή.
Όσον αφορά την αξιοπιστία της εφαρµογής, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών
βασίστηκαν σε κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, στα οποία ο καθένας έδωσε
διαφορετική βαρύτητα. Το 60% θεώρησε σηµαντικό το χαρακτηριστικό ότι οι µη
αναµενόµενες ενέργειες από λάθος του µαθητή είναι περιορισµένες, σηµείο στο οποίο
δόθηκε µεγάλη βαρύτητα κατά τον σχεδιασµό της εφαρµογής, µιας και η εφαρµογή
προορίζεται για παιδιά. ο περιορισµός αυτός επιτυγχάνεται καθώς το

Evaluate

καθοδηγεί τον µαθητή σε συγκεκριµένες ενέργειες και εµποδίζει όλες τις άλλες που
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είναι ανεπιθύµητες. Οπότε και χαρακτήρισε την εφαρµογή, ως προς την αξιοπιστία της,
καλή. Το υπόλοιπο 40% θεώρησε σηµαντικό πως σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής
(ρεύµατος, σύνδεσης στο διαδίκτυο), ναι µεν κρατείται αντίγραφο ασφαλείας όλων των
στοιχείων και των απαντήσεων του µαθητή σε µια βάση δεδοµένων, αλλά ο µαθητής
δεν µπορεί να συνεχίσει το τεστ από το σηµείο που σταµάτησε. Οπότε ο µαθητής
αναγκάζεται να επαναλάβει την αξιολόγηση από την αρχή, ενώ τα στοιχεία που
κρατήθηκαν ως αντίγραφο ασφαλείας, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, καθώς η
διαδικασία αξιολόγησης διακόπηκε πριν την ολοκλήρωση της. Το χαρακτηριστικό
αυτό, οδήγησε την συγκεκριµένη οµάδα εκπαιδευτικών να αξιολογήσουν την
εφαρµογή, ως προς την αξιοπιστία της, µέτρια
Τέλος, όσον αφορά την προσαρµοστικότητα που παρουσιάζει η εφαρµογή, οι
απόψεις των εκπαιδευτικών αποτέλεσε λόγο διαχωρισµού τους σε τρεις οµάδες. Η µία
οµάδα (12 εκπαιδευτικοί) θεώρησε πιο σηµαντική την προσαρµοστικότητα της
εφαρµογής στην ιδιότητα του περιεχοµένου. Το Evaluate κάθε φορά εµφανίζει την
κατάλληλη ερώτηση, ανάλογα µε την απάντηση του µαθητή, χαρακτηριστικό που
οδήγησε την συγκεκριµένη οµάδα εκπαιδευτικών να χαρακτηρίσει την εφαρµογή πολύ
καλή. Η δεύτερη οµάδα (αποτελούµενη από 10 εκπαιδευτικούς) στηρίχθηκε σηµαντικά
στην µη προσαρµοστικότητα της εφαρµογής στην ιδιότητα της παρουσίασης και την
χαρακτήρισε µέτρια. Το Evaluate δεν δίνει περιθώρια επιλογής στον µαθητή να
παρέµβει στην παρουσίαση της εφαρµογής. Επιπλέον, αδυνατεί να προσαρµόσει την
ανάλυση και το µέγεθος µιας εικόνας ανάλογα µε το διαθέσιµο εύρος ζώνης µετάδοσης
και χώρου. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί (στο σύνολο 8), δίνοντας ισότιµη βαρύτητα και
στις

δυο

παραπάνω

ιδιότητες,

χαρακτήρισαν

το

Evaluate,

ως

προς

την

προσαρµοστικότητα του, µια καλή εφαρµογή.
Η απόδοση εξαρτάται από την ταχύτητα της γραµµής που συνδέει στο διαδίκτυο και
από την καθυστέρηση της αποθήκευσης των στοιχείων στην βάση δεδοµένων, η οποία
είναι ξεχωριστή από το τεστ, οπότε και δεν µπορεί να βαθµολογηθεί.
Κάποιες από τις ιδιότητες που περιλαµβάνει η τεχνική διάσταση δεν µπορούν να
εξεταστούν, όπως η συντηρησιµότητα, η λειτουργικότητα, η συνδεσιµότητα και η
ασφάλεια καθώς το evaluate αποτελεί µια µη εµπορική εφαρµογή, για εκπαιδευτικούς
σκοπούς, η οποία συµπληρώνεται διαδικτυακά.
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Γράφηµα 5 : Η τεχνική διάσταση της αξιολόγησης

7.3 Οικονοµική διάσταση
Περιλαµβάνει τις ιδιότητες: δαπάνες, συµβόλαια και χορήγηση αδειών και
αποτελεσµατικότητα δαπανών. Οι ιδιότητες αυτές δεν µπορούν να εξεταστούν, όσον
αφορά την εφαρµογή evaluate καθώς πρόκειται για µια µη εµπορική εφαρµογή,
σχεδιασµένη για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η οποία συµπληρώνεται διαδικτυακά.

8. Αποτελέσµατα & συµπεράσµατα χρήσης του Evaluate
Μετά την συµπλήρωση του τεστ από 33 µαθητές µπορούν να εξαχθούν χρήσιµα
συµπεράσµατα, τόσο για τους µαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Τα
αποτελέσµατα που θα εξετασθούν θα αφορούν την χρήση της βοήθειας από τους
µαθητές, καθώς και τις ενότητες των λογιστικών φύλλων όπου παρουσιάστηκαν τα
περισσότερα λάθη, πληροφορίες που θα είναι ενδιαφέρουσες για τους εκπαιδευτικούς.
Η προσθήκη της βοήθειας µπορεί να επισηµανθεί ως η προστιθέµενη αξία σε αυτό
το σύστηµα αξιολόγησης των µαθητών. Τα αποτελέσµατα της χρήσης της, είναι άκρως
ενδιαφέροντα. Από τις 660 ερωτήσεις που απαντήθηκαν, στις 376 από αυτές
χρησιµοποιήθηκε η βοήθεια, γεγονός που αναπαριστάται γραφικά ως εξής:
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ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

43%

ΝΑΙ
57%

ΌΧΙ

Γράφηµα 6 : Ποσοστό χρήσης της βοήθειας

Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως οι µαθητές θα έχαναν την ευκαιρία να προσπαθήσουν
ξανά να απαντήσουν στην ερώτηση, την οποία µπορεί να µην είχαν διαβάσει σωστά ή
να είχαν µπερδευτεί από την διατύπωση της. Οπότε η παροχή βοήθειας τους δίνει αυτή
την ευκαιρία να σκεφτούν ξανά την απάντηση. Και όπως φαίνεται και από το γράφηµα
που ακολουθεί µια δεύτερη σκέψη βοηθάει.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

27%

ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

73%

Γράφηµα 7 : Αποτελέσµατα παροχής βοήθειας

Μετά την παροχή βοήθειας, από τις 376 λανθασµένες απαντήσεις αρχικά, στις 276
ερωτήσεις οι µαθητές απάντησαν σωστά ενώ, ακόµη και µετά την βοήθεια, στις
υπόλοιπες 100 ερωτήσεις απάντησαν πάλι λάθος. Μέσα σε αυτόν τον αριθµό δεν
µπορεί να αποκλειστεί και ο παράγοντας τύχη, αλλά και µε την τύχη υπολογισµένη, η
διαφορά είναι αξιοπρόσεκτη, και τα οφέλη για τους µαθητές µεγάλα, καθώς µέσα από
την άµεση ανατροφοδότηση, τους δίνεται το έναυσµα για περισσότερη σκέψη και για
περισσότερη θετική πίεση που προβάλλει τον καλύτερο εαυτό τους. Θα πρέπει να
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αναφερθεί και το γεγονός ότι ακόµη και µετά την δεύτερη ευκαιρία που τους δίνεται,
µπορούν να συλλέξουν τους µισούς βαθµούς της ερώτησης και να ανεβάσουν ακόµη
περισσότερο την τελική τους βαθµολογία και παράλληλα την πεποίθηση τους ότι όντως
γνωρίζουν καλά την ενότητα των λογιστικών φύλλων.
Παρατηρώντας τον βαθµό επιτυχίας των µαθητών στις απαντήσεις µε την χρήση
βοήθειας, είναι λογικό, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφηµα, πως όσο πιο
δύσκολη είναι µια ερώτηση τόσο λιγότερη χρήσιµη µπορεί να φανεί η βοήθεια.
Χαρακτηρίζεται ως λογικό καθώς σε κάποια εύκολη ερώτηση µπορεί από κεκτηµένη
ταχύτητα ή από υπερβολική σιγουριά, ο µαθητής να κάνει λάθος, και να έχει την
ευκαιρία στην συνέχεια να το διορθώσει. Ενώ σε µια δύσκολη ερώτηση θα την σκεφτεί
από την αρχή πιο σοβαρά, οπότε η απάντηση που θα δώσει θα αντικατοπτρίζει σε
µεγαλύτερο βαθµό το γεγονός αν ξέρει ή όχι την απάντηση. Το ποσοστό στις σωστές
απαντήσεις σε εύκολες ερωτήσεις είναι υψηλό και φτάνει περίπου το 85,4% (76 από τις
89 απαντήσεις) και όσο ο βαθµός δυσκολίας ανεβαίνει, τόσο πέφτει και το ποσοστό των
σωστών απαντήσεων, έχοντας ως αποτέλεσµα στις µέτριας δυσκολίας ερωτήσεις το
ποσοστό να φτάνει στο 80,3% (102 από τις 127 απαντήσεις) και στις δύσκολες
ερωτήσεις να πέφτει στο 61,3% (98 από τις 160 απαντήσεις).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ∆ΥΣΚΟΛΙΑΣ
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Γράφηµα 8 : Αποτελέσµατα βοήθειας ανάλογα µε τον βαθµό δυσκολίας

Συγκρίνοντας τις επιδόσεις των µαθητών των δύο τάξεων, όσον αφορά την κάθε
υποενότητα που διδάχθηκαν στα πλαίσια της ενότητας των λογιστικών φύλλων, θα
µπορέσουν να βγούνε χρήσιµα συµπεράσµατα και προς όφελος του εκπαιδευτικού,
σχετικά µε τον τρόπο διδασκαλίας της κάθε υποενότητας. Στα παρακάτω γραφήµατα
παρουσιάζονται τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων των µαθητών ανά τάξη (ΣΤ΄1
και ΣΤ΄2) και ανά υποενότητα.
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Γράφηµα 9 : Ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά υποενότητα

Όσον αφορά το ΣΤ΄1, παρατηρείται ότι οι µαθητές του έχουν απαντήσει σωστά
σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν τα γραφήµατα, σε µεγάλο ποσοστό στις
γενικές ερωτήσεις, αρκετά ικανοποιητικά στις ερωτήσεις που αφορούν στις πράξειςσυναρτήσεις, ενώ έχουν σηµειώσει κακές επιδόσεις στις λίστες.
Όσον αφορά το ΣΤ΄2, παρατηρείται ότι οι µαθητές του έχουν απαντήσει σωστά
σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν τα γραφήµατα και τις γενικές ερωτήσεις,
έχουν πάει πολύ καλά στις ερωτήσεις που αφορούν στις πράξεις- συναρτήσεις, ενώ οι
επιδόσεις στην ενότητα µε τις λίστες είναι απογοητευτικές, γεγονός που καταδεικνύει
πως, είτε δεν διδάχθηκαν καθόλου την υποενότητα των λιστών και ο εκπαιδευτικός
έδωσε βαρύτητα στις άλλες υποενότητες (όπως µαρτυρούν και οι επιδόσεις), είτε απλά
αναφέρθηκαν ως ένα ακόµη εργαλείο των λογιστικών φύλλων.
Ανάµεσα στις δυο τάξεις παρατηρούνται οµοιότητες αλλά και διαφορές. Οι
επιδόσεις και των δύο είναι αξιοθαύµαστες στην υποενότητα των γραφηµάτων και αυτό
µπορεί να οφείλεται στο αποτέλεσµα που παρουσιάζουν τα γραφήµατα µε τα διάφορα
σχήµατα και χρώµατα, τα οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον ενός παιδιού. Επιπλέον στις
περισσότερες απαντήσεις, τις οποίες καλούνται να δώσουν οι µαθητές στα γραφήµατα,
υπάρχουν εικόνες που προφανώς τους διευκολύνουν. Ένα άλλο λογικό συµπέρασµα
που προκύπτει από την σύγκριση, είναι η βαρύτητα που έδωσε ο κάθε εκπαιδευτικός
στην κάθε υποενότητα. Το ΣΤ΄2 φαίνεται πως ασχολήθηκε περισσότερο µε τις πράξεις
και τις συναρτήσεις, ενώ ο εκπαιδευτικός του ΣΤ΄1 κάλυψε περισσότερες υποενότητες
των λογιστικών φύλλων καθώς αναφέρθηκε και στις λίστες. Πάντως οι κακές επιδόσεις
των µαθητών και των δύο τάξεων στην υποενότητα των λιστών, µπορεί να φανερώνει
και την δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι µαθητές να συλλάβουν την συγκεκριµένη
26

έννοια, γεγονός που θα πρέπει να προβληµατίσει τους εκπαιδευτικούς και να τους
στρέψει προς άλλες µεθόδους διδασκαλίας και χρήσης διαφορετικών εργαλείων.
Παρατηρώντας το παρακάτω γράφηµα (Γράφηµα 10), όπου παρουσιάζονται
παραστατικά το ποσοστά των σωστών απαντήσεων που έδωσε το κάθε τµήµα στις
ταξινοµηµένες

ερωτήσεις

κατά

Bloom,

µπορούν

να

εξαχθούν

σηµαντικά

συµπεράσµατα.
Σωστές απαντήσεις κατά ταξινόµηση Bloom
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Γράφηµα 10: Ποσοστά σωστών απαντήσεων στις ταξινοµηµένες ερωτήσεις κατά Bloom

Οι εκπαιδευτικοί της πληροφορικής των δυο τάξεων, παρατηρώντας το γράφηµα,
καταλαβαίνουν πως ναι µεν οι µαθητές κατανοούν τις πληροφορίες που τους δίνουν,
και αυτό αναπαριστάται στα καλά ποσοστά που σηµείωσαν στις ερωτήσεις
κατανόησης, αλλά δεν µπορούν να εφαρµόσουν αυτές τις πληροφορίες. Αυτό το
συµπέρασµα απεικονίζεται και στα χαµηλά ποσοστά σωστών απαντήσεων που έδωσαν
οι µαθητές στις ερωτήσεις εφαρµογής. Μια προτεινόµενη λύση σε αυτό το πρόβληµα
θα µπορούσε να είναι η λύση περισσότερων ασκήσεων και προβληµάτων, είτε µέσα
στην τάξη είτε στο σπίτι µε την µορφή εργασίας. Έτσι οι µαθητές θα αποκτήσουν
µεγαλύτερη ευχέρεια και αυτοπεποίθηση στην αξιοποίηση και χρήση της νέας γνώσης
τόσο στο µάθηµα των Τ.Π.Ε. όσο και στα υπόλοιπα µαθήµατα τους.
Στη συνέχεια διεξάγεται µία σειρά από στατιστικούς ελέγχους ώστε να γίνει
αποτίµηση της σηµαντικότητας της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Για κάθε µία
από τις παρακάτω συγκρίσεις πραγµατοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος, µε την χρήση
του µη-παραµετρικού τεστ Wilcoxon-rank sum test4, και ελέγχθηκε για επίπεδο
4

Το Wilcoxon rank-sum test ελέγχει την µηδενική υπόθεση πως τα δεδοµένα µεταξύ δύο κατανοµών x

και y είναι δείγµατα από συνεχείς κατανοµές µε ίσες διάµεσους εναντίον της εναλλακτικής περίπτωσης
του να µην είναι. Τι τεστ υποθέτει πως τα δύο δείγµατα είναι ανεξάρτητα ενώ τα x και y µπορεί να έχουν
διαφορετικό µέγεθος.
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σηµαντικότητας p < 0.01 (τέθηκε σηµαντικό όριο η τιµή 0.01). Από τους ελέγχους που
πραγµατοποιήθηκαν, σύµφωνα µε τα ερωτήµατα που τέθηκαν

προς µελέτη,

αποδείχθηκε πως στις περιπτώσεις όπου αναδείχθηκαν διαφορές, το επίπεδο
σηµαντικότητας ήταν πολύ µικρότερο της αρχικής µας υπόθεσης (p < 0.00001),
δίνοντας έτσι ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα στα συµπεράσµατα της µελέτης.
Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο ερώτηµα του τέθηκε ήταν αν υπάρχει σχέση ανάµεσα
στις µεταβλητές του φύλου του µαθητή και των απαντήσεων που δίνει στις ερωτήσεις
(ταξινοµηµένες κατά Bloom). Η απάντηση µπορεί να δοθεί µε την παρατήρηση των
διαγραµµάτων 2 και 3

∆ιάγραµµα 2

∆ιάγραµµα 3

Τα ζευγάρια των µεταβλητών που εξετάστηκαν ήταν το φύλο µε το πλήθος των
ερωτήσεων ανάκλησης γνώσης και το φύλο µε το πλήθος των ερωτήσεων εφαρµογής.
Παρατηρείται πως τα αγόρια έχουν απαντήσει λιγότερες ερωτήσεις ανάκλησης γνώσης
από τα κορίτσια, σε αντίθεση µε το πλήθος των ερωτήσεων εφαρµογής, όπου
υπερτερούν. Οι δύο παραπάνω συγκρίσεις ήταν σηµαντικές (Wilcoxon Test; p <
0.00001), γεγονός που δείχνει την σηµαντικότητα της πληροφορίας που παρέχουν τα
συγκεκριµένα διαγράµµατα.
Το επόµενο ερώτηµα που τέθηκε ήταν το κατά πόσο υπήρχε σχέση µεταξύ των
µεταβλητών του φύλου, της βοήθειας που προσφέρεται από την εφαρµογή και της
αξιοποίησης της βοήθειας αυτής. Για να απαντηθεί το συγκεκριµένο ερώτηµα, θα
πρέπει να µελετηθούν τα διαγράµµατα 4 και 5.
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∆ιάγραµµα 5

∆ιάγραµµα 4

Τα ζευγάρια των µεταβλητών που εξετάστηκαν ήταν το φύλο µε το ποσοστό
βοήθειας το οποίο προσφέρθηκε στους µαθητές, και το φύλο µε το ποσοστό επιτυχίας
των µαθητών µετά την παροχή της βοήθειας. Παρατηρείται ότι, ενώ τα αγόρια
δέχθηκαν περισσότερη βοήθεια, το ποσοστό επιτυχίας των κοριτσιών στην χρήση
βοήθειας ήταν µεγαλύτερο. Το παραπάνω συµπέρασµα αποτελεί µια σηµαντική
πληροφορία καθώς το επίπεδο σηµαντικός ήταν ιδιαίτερα χαµηλό (Wilcoxon Test; p <
0.00001).
Επίσης, αναζητήθηκε η ύπαρξη σχέσης µεταξύ των απαντήσεων που έδιναν οι
µαθητές σε ερωτήσεις από κάθε υποενότητα και του βαθµού δυσκολίας που παρουσίαζε
κάθε µια από αυτές τις ερωτήσεις.

∆ιάγραµµα 6
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Για την εξακρίβωση της ισχύς της παραπάνω υπόθεσης, εφαρµόσαµε στατιστική
ανάλυση σε κάθε υποενότητα ξεχωριστά µεταξύ των τριών πιθανών συγκρίσεων
σύµφωνα µε τον βαθµό δυσκολίας των ερωτήσεων (εύκολες-µέτριες, µέτριες-δύσκολες,
εύκολες-δύσκολες). Tο επίπεδο σηµαντικότητας ήταν υψηλότερο της αρχικής µας
επιλογής (Wilcoxon Test; p > 0.01) που σηµαίνει πως το παραπάνω διάγραµµα δεν
παρέχει σηµαντικές πληροφορίες, και συνεπάγεται πως δεν υπάρχει σχέση µεταξύ των
ερωτήσεων που αφορούν την κάθε υποενότητα και του βαθµού δυσκολίας που έχει η
καθεµία. Θα πρέπει να σηµειωθεί πως, το παραπάνω συµπέρασµα δεν αφορά την
υποενότητα των λιστών, καθώς εκεί υπήρχαν µόνο δύσκολες ερωτήσεις οπότε δεν
µπορούσε να υπάρξει και δυνατότητα σύγκρισης.
Τέλος, εξετάστηκε το ενδεχόµενο ύπαρξης συσχέτισης του βαθµού δυσκολίας µιας
ερώτησης µε την παροχή βοήθειας. Όσο δηλαδή ανεβαίνει ο βαθµός δυσκολίας των
ερωτήσεων τόσο συχνότερα προσφέρεται η βοήθεια στους µαθητές. Ουσιαστικά
σηµαίνει πως όσο δυσκολότερη γίνεται η ερώτηση τόσο οι µαθητές αδυνατούν να
βρούνε την απάντηση µε την πρώτη φορά. Το διάγραµµα 7 πιστοποιεί την ύπαρξη
συσχέτισης

µεταξύ

αυτών

των

δύο

µεταβλητών.

H

στατιστική

ανάλυση

πραγµατοποιήθηκε στα τρία πιθανά ζεύγη συγκρίσεων µε βάση τον βαθµό δυσκολίας
των ερωτήσεων (εύκολες-µέτριες, µέτριες-δύσκολες, εύκολες-δύσκολες). Και στις τρεις
περιπτώσεις το p < 0.00001 καταδεικνύοντας έτσι την σηµαντικότητα της πληροφορίας
που παρέχει το διάγραµµα.

∆ιάγραµµα 7
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9. Προτάσεις - Μελλοντικοί στόχοι
Ο σχολιασµός των παραπάνω αποτελεσµάτων της χρήσης του Evaluate και τα
χρήσιµα συµπεράσµατα τα οποία εξάχθηκαν, φανερώνει την αξία του προγράµµατος,
την χρησιµότητα και τους λόγους για τους οποίους αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα
χέρια των εκπαιδευτικών.
Ένας από τους βασικούς µελλοντικούς στόχους που µπορούν να πραγµατοποιηθούν
άµεσα, είναι η επέκταση του Evaluate και στις άλλες θεµατικές ενότητες του Α.Π.Σ.,
µε σκοπό να αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγησης της συνολικής
επίδοσης των µαθητών, καθώς και ο εµπλουτισµός της βάσεων δεδοµένων µε
περισσότερες ερωτήσεις.
Παράλληλα µε την αξιολόγηση, οι ερωτήσεις θα µπορούν να αποτελούν οδηγό για
την ύλη που θα πρέπει να καλύψει ο εκπαιδευτικός, ώστε οι µαθητές να είναι σε θέση
να απαντούν µε επιτυχία τις ερωτήσεις του Evaluate.
Απώτερος στόχος αποτελεί η σύνδεση του Evaluate µε την απονοµή κάποιου
κρατικού πιστοποιητικού γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στο τέλος της ΣΤ' τάξης,
που να αποτυπώνει την γνώση που έχουν κατακτήσει, µέχρι την δεδοµένη χρονική
στιγµή, ως απόφοιτοι πλέον της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτό το εγχείρηµα θα
είναι σηµαντικό και για την δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µιας και οι εκπαιδευτικοί θα
γνωρίζουν την γνώση που έχει αποκοµίσει κάθε µαθητής από τα προηγούµενα χρόνια
διδασκαλίας του µαθήµατος των ΤΠΕ. Φυσικά αυτό το εγχείρηµα απαιτεί τον
επανασχεδιασµό του Evaluate, επειδή θα πρέπει να ληφθούν πολλοί περισσότεροι
παράγοντες υπόψη, και θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο, τόσο για την υλοποίηση
του όσο και η αδειοδότηση του από το υπουργείο παιδείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Αποσπάσµατα του κώδικα δηµιουργίας του Evaluate
1. Κώδικας αρχικής σελίδας
Private Sub doLogin(ByVal fname As String, ByVal lname As String, ByVal classname As String)
If ValidateUser(fname, lname, classname) > 0 Then
Dim tkt As FormsAuthenticationTicket
Dim cookiestr As String = ""
Dim ck As HttpCookie
tkt = New FormsAuthenticationTicket(1, fname & lname, DateTime.Now, _
DateTime.Now.AddMinutes(30), True, Session("Userid") & fname & " " & lname)
cookiestr = FormsAuthentication.Encrypt(tkt)
ck = New HttpCookie(FormsAuthentication.FormsCookieName, cookiestr)
ck.Expires = tkt.Expiration
ck.Path = FormsAuthentication.FormsCookiePath
Response.Cookies.Add(ck)
FormsAuthentication.SetAuthCookie(fname & " " & lname, True)
UserInit(Session("Userid"))
Session("CurrentQuestionID") = Session("CurrentQuestionID") + 1
Response.Redirect("~/Questions.aspx")
End If
End Sub
Private Function ValidateUser(ByVal firstname As String, ByVal lastname As String, ByVal classname As
String) As Long
Dim userid As Long = 0
If (("" = firstname) Or (0 = firstname.Length) Or (firstname.Length > 25)) Then
CType(Me, _Default).ShowMsg("Error", ReturnStringValue("WrongName"))
Return 0
End If
If (("" = lastname) Or (0 = lastname.Length) Or (lastname.Length > 25)) Then
CType(Me, _Default).ShowMsg("Error", ReturnStringValue("WrongLastName"))
Return 0
End If
If (("" = classname) Or (0 = classname.Length) Or (classname.Length > 25)) Then
CType(Me, _Default).ShowMsg("Error", ReturnStringValue("WrongClass"))
Return 0
End If
Try
Dim db As New DBClass
Dim sql As String = ""
db.connect()
sql = "select userid from dbo.tblusers where firstname = '" & firstname & "' and lastname = '" &
lastname & "'"
userid = db.execute(sql)
If userid = 0 Then
sql = "insert into dbo.tblusers (firstname, lastname, isadmin, classname) values ('" &
firstname & "','" & lastname & "', 0, '" & classname & "')"
db.execute(sql)
sql = "select userid from dbo.tblusers where firstname = '" & firstname & "' and lastname = '"
& lastname & "'"
userid = db.execute(sql)
End If
' sql = "SELECT COUNT(question) FROM dbo.tblQuestions"
Session("MaxQuestions") = 20 'db.execute(sql)
db.disconnect()
Session("Userid") = userid
Session("FirstName") = firstname
Session("LastName") = lastname
Session("Class") = classname
Catch ex As Exception
CType(Me, _Default).ShowMsg("Error", ReturnStringValue("GeneralError") & ": " & ex.Message)
End Try
Return userid
End Function
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2. Κώδικας υπολογισµού και εµφάνισης της τελικής βαθµολογίας ,των σωστών
ερωτήσεων καθώς και των ερωτήσεων που ο µαθητής χρειάστηκε βοήθεια.
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
If Session("Userid") = 0 Then
Session.Abandon()
FormsAuthentication.RedirectToLoginPage()
Exit Sub
End If
Dim grade As String = ""
Dim epidosh As Double = 0
NameLabel.Text = ReturnStringValue("Name").ToString
NameText.Text = Session("FirstName").ToString
LNameLabel.Text = ReturnStringValue("LastName").ToString
LNameText.Text = Session("LastName").ToString
ClassLabel.Text = ReturnStringValue("Class").ToString
ClassText.Text = Session("Class").ToString()
YourGradeLabel.Text = ReturnStringValue("YourGrade").ToString & " "
grade = usergrade(Session("Userid"), Session("StartID")).ToString()
epidosh = 10 * CDbl(grade) / 57
If epidosh < 5.0 Then
YoudidWellText.Text = "Προσπάθησε ξανά. :-("
ElseIf epidosh >= 5.0 And epidosh < 7.0 Then
YoudidWellText.Text = "Προσπάθησε περισσότερο την επόμενη φορά"
ElseIf epidosh >= 7.0 And epidosh < 8.5 Then
YoudidWellText.Text = "Μπράβο! Τα πηγές καλά"
ElseIf epidosh >= 8.5 Then
YoudidWellText.Text = "Συγχαρητήρια! Τα πηγές πολύ καλά!"
End If
YourGradeText.Text = Math.Round(epidosh, 1).ToString
CorrectAnswersLabel.Text = ReturnStringValue("AnsweredCorrect").ToString
CorrectAnswersText.Text = getCorrectAnswers(Session("Userid"), Session("StartID")).ToString & "/20 " &
ReturnStringValue("Questions").ToString
If ReturnStringValue("AnswersHelped").ToString <> "0" Then
HelpAnswersLabel1.Text = ReturnStringValue("AnswersHelped").ToString
HelpAnswersText1.Text = getAnswersWithHelp(Session("Userid"), Session("StartID")).ToString
HelpAnswersLabel2.Text = ReturnStringValue("AnswersHelpedCorrect").ToString
HelpAnswersText2.Text = getCorrectAnswersWithHelp(Session("Userid"), Session("StartID")).ToString
Else
HelpAnswersLabel1.Text = ReturnStringValue("AnswersHelped").ToString
HelpAnswersText1.Text = "-"
HelpAnswersLabel2.Text = ""
HelpAnswersText2.Text = ""
End If
End Sub
Private Function usergrade(ByVal userid As Long, ByVal startid As Long) As Double
Dim db As New DBClass
Dim grade As Double = 0
db.connect()
Dim sql As String
sql = " select 1*cast( count(distinct h.questionid) as integer) from dbo.tblUsersHistory h,
dbo.tblQuestions q, dbo.tblanswers a " & _
" where h.questionid = q.id and a.questionid = q.id and h.userid = " & userid & " and
h.startid = " & startid & _
" and h.try = 0 and q.QValue = 1 and a.iscorrect = 1 " & _
" union select 2*cast( count(distinct h.questionid) as integer) from dbo.tblUsersHistory h,
dbo.tblQuestions q, dbo.tblanswers a " & _
" where h.questionid = q.id and a.questionid = q.id and h.userid = " & userid & " and
h.startid = " & startid & _
" and h.try = 0 and q.QValue = 2 and a.iscorrect = 1 " & _
" union select 3*cast( count(distinct h.questionid) as integer) from dbo.tblUsersHistory h,
dbo.tblQuestions q, dbo.tblanswers a " & _
" where h.questionid = q.id and a.questionid = q.id and h.userid = " & userid & " and
h.startid = " & startid & _
" and h.try = 0 and q.QValue = 3 and a.iscorrect = 1 " & _
" union select 0.5*cast(count(distinct id) as integer) from
dbo.tblanswers where id in (select h.answerid from dbo.tblUsersHistory h, dbo.tblQuestions q " & _
" where h.questionid = q.id and h.userid = " & userid & " and h.startid = " & startid & _
" and h.try <> 0 and q.QValue = 1) and iscorrect = 1 " & _
" union select 1*cast(count(distinct id) as integer) from dbo.tblanswers where id in (select
h.answerid from dbo.tblUsersHistory h, dbo.tblQuestions q " & _
" where h.questionid = q.id and h.userid = " & userid & " and h.startid = " & startid & _
" and h.try <> 0 and q.QValue = 2) and iscorrect = 1 " & _
" union select 1.5*cast(count(distinct id) as integer) from
dbo.tblanswers where id in (select h.answerid from dbo.tblUsersHistory h, dbo.tblQuestions q " & _
" where h.questionid = q.id and h.userid = " & userid & " and h.startid = " & startid & _
" and h.try <> 0 and q.QValue = 3) and iscorrect = 1 "
Dim dt As New DataTable
Dim row As DataRow
dt = db.executeDT(sql)
Dim i As Integer = 0

33

If dt.Rows.Count > 0 Then
For Each row In dt.Rows
grade = grade + CDbl(Trim(row.Table(i).Item(0)).ToString)
i = i + 1
Next
Else
grade = 0
End If
db.disconnect()
Return grade
End Function
Private Function getCorrectAnswers(ByVal userid As Long, ByVal startid As Long) As Integer
Dim db As New DBClass
db.connect()
getCorrectAnswers = 0
Dim sql As String
sql = " SELECT count(distinct h.questionid) FROM dbo.tblUsersHistory AS h INNER JOIN dbo.tblAnswers
AS a ON h.answerid = a.id " & _
" WHERE
(a.isCorrect = 1) AND h.userid = " & userid & " and h.startid = " & startid
getCorrectAnswers = db.execute(sql)
db.disconnect()
Return getCorrectAnswers
End Function
Private Function getAnswersWithHelp(ByVal userid As Long, ByVal startid As Long) As Integer
Dim db As New DBClass
db.connect()
getAnswersWithHelp = 0
Dim sql As String
sql = " SELECT count(distinct h.questionid) FROM dbo.tblUsersHistory AS h " & _
" WHERE h.userid = " & userid & " and h.startid = " & startid & " and h.try <> 0"
getAnswersWithHelp = db.execute(sql)
db.disconnect()
Return getAnswersWithHelp
End Function
Private Function getCorrectAnswersWithHelp(ByVal userid As Long, ByVal startid As Long) As Integer
Dim db As New DBClass
db.connect()
getCorrectAnswersWithHelp = 0
Dim sql As String
sql = " SELECT count(h.answerid) FROM dbo.tblUsersHistory AS h INNER JOIN dbo.tblAnswers AS a ON
h.answerid = a.id " & _
" WHERE
(a.isCorrect = 1) AND h.userid = " & userid & " and h.startid = " & startid & " and
h.try <> 0"
getCorrectAnswersWithHelp = db.execute(sql)
db.disconnect()
Return getCorrectAnswersWithHelp
End Function

Β. Παραστατική δοµή του Evaluate
Με την χρήση του προγράµµατος Visual Paradigm for UML, κατασκευάστηκε το
παρακάτω διάγραµµα δραστηριότητας (activity diagram) ώστε να παρουσιαστεί
παραστατικά η λειτουργία του Evaluate.
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Γ. Παρουσίαση Evaluate
1. Πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση evaluate.somee.com εµφανίζει η
παρακάτω εικόνα.

2. Ο µαθητής συµπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία "Όνοµα" και "Επίθετο" και επιλέγει
την τάξη στην οποία φοιτά από τις δύο επιλογές που του εµφανίζονται "Ε' Τάξη" ή "ΣΤ'
Τάξη" και εν συνεχεία το κουµπί "Σύνδεση".
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3. Ξεκινάει το τεστ , όπου οι ερωτήσεις που του εµφανίζονται έχουν την παρακάτω
µορφή. Πάνω δεξιά εµφανίζεται τα στοιχεία του µαθητή και ο χρόνος που του αποµένει
για την ολοκλήρωση του τεστ. Μόλις επιλέξει την απάντηση του , επιλέγει "Επόµενη
Ερώτηση"

4. Όταν η ερώτηση έχει απαντηθεί σωστά πηγαίνει στην επόµενη ερώτηση , όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
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5. Σε περίπτωση λάθους απάντησης, εµφανίζεται το µήνυµα "Λάθος απάντηση,
δοκίµασε ξανά! " ενώ παράλληλα µπαίνει σε εφαρµογή η βοήθεια που προσφέρει το
σύστηµα , αφαιρώντας δύο από τις πιθανές απαντήσεις.

6. Αν ο µαθητής απαντήσει ξανά λάθος, τον πληροφορεί για την λάθος απάντηση και
παράλληλα τον ενηµερώνει ποια από τις επιλογές ήταν η σωστή απάντηση. Όλα αυτά
εµφανίζοντας το µήνυµα "Λάθος απάντηση , η σωστή απάντηση στην προηγούµενη
ερώτηση ήταν η Ένα". Εν συνεχεία του εµφανίζει και την επόµενη ερώτηση.
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7. Μόλις απαντήσει και τις 20 ερωτήσεις του εµφανίζει το µήνυµα "Οι Ερωτήσεις
τελειώσανε, ευχαριστούµε για την προσπάθεια! Πάτησε να δεις τον βαθµό σου!" όπου
ζητείται από τον µαθητή να επιλέξει το κουµπί "∆ες τον βαθµό σου!"

8. Μόλις πατήσει το κουµπί "∆ες τον βαθµό σου!" εµφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Σε
αυτή την τελική εικόνα εµφανίζονται τα στοιχεία του µαθητή, η τάξη στην οποία φοιτά,
ο βαθµός τον οποίο πέτυχε και το αντίστοιχο µήνυµα που συνοδεύει τον βαθµό, καθώς
και το πλήθος των ερωτήσεων που απάντησε σωστά ,σε πόσες από αυτές του
προσφέρθηκε βοήθεια και σε πόσες εκµεταλλεύτηκε αυτή την βοήθεια.
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∆. Παραδείγµατα ερωτήσεων του Evaluate
1. Ανάκληση γνώσης

1.1 Επίπεδο δυσκολίας: εύκολο
1) Στα ελληνικά, το excel ονοµάζεται
Α. κειµενογράφος
Β. επεξεργασία

Γ. λογιστικά φύλλα

∆. αριθµοµηχανή

2) Το εικονίδιο που αντιστοιχεί στο πρόγραµµα του excel είναι το
Α.

Β.

Γ.

3) Το excel ανήκει στο ίδιο πακέτο προγραµµάτων µε το
Α. internet explorer
Β. word
Γ. email

∆.
∆. windows

4) Όταν αποθηκεύουµε µια άσκηση στο Excel , το όνοµα αποκτάει στο τέλος την κατάληξη
Α. ppt

B. xls

Γ. doc

∆. db

Γ. πράξεις

∆. διαφάνειες

5) Στις γραφικές παραστάσεις εµφανίζονται
Α. κείµενα

Β. σχήµατα

6) Ο οριζόντιος άξονας ενός γραφήµατος είναι ο άξονας
Α. Χ
Β. Υ
Γ. Ζ

∆. Α

7) Ο κάθετος άξονας ενός γραφήµατος είναι ο άξονας
Α. Χ
Β. Υ

∆. Α

Γ. Ζ

8) Ποια από τις παρακάτω συναρτήσεις υπολογίζει τον µέσο όρο
Α. Timevalue
Β. Sum
Γ. Average

∆. Round

9) Η συνάρτηση MAX µας δίνει το κελί µε την
Α. µικρότερη τιµή
Β. την µεγαλύτερη τιµή

∆.

Γ. την µεσαία τιµή

δεν

συγκεκριµένη

υπάρχει

η

συνάρτηση

στο Excel
10) Η συνάρτηση ΜΙΝ µας δίνει το κελί µε την
Α. µικρότερη τιµή

Β. την µεγαλύτερη τιµή

Γ. την µεσαία τιµή

∆. δεν υπάρχει η
συγκεκριµένη συνάρτηση
στο Excel
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11) Ποια συνάρτηση χρησιµοποιούµε, όταν πατήσουµε το εικονίδιο
Α. µέσο όρο
Β. άθροισµα
Γ. σύνολο

∆. πλήθος

12) Πόσα φύλλα εργασίας περιέχει εξ ορισµού ένα βιβλίο εργασίας του Excel
Α. 2

Β. 3

Γ. 4

∆.5

13) Ποιο κουµπί θα πατήσετε για να δηµιουργήσετε ένα γράφηµα
Α.

Β.

Γ.

∆.

14) Για να κάνουµε µια πράξη µέσα σε ένα κελί θα πρέπει να ξεκινήσουµε πατώντας
Α. enter
Β. =
Γ. το σύµβολο της πράξης ∆. απευθείας τα νούµερα
που θέλουµε να κάνουµε
15) Τα βήµατα στον οδηγό γραφηµάτων είναι
Α. 2
Β. 3

Γ.4

∆.5

1.2 Επίπεδο δυσκολίας: µέτριο
1) To Excel είναι πρόγραµµα, το οποίο ανήκει στο πακέτο
Α. Windows XP
B. Office 2007
Γ. Linux

∆. Office 2004

2) Για το σύµβολο της διαίρεσης χρησιµοποιούµε το σύµβολο
Α. /
Β. \
Γ. :

∆. *

3) Για να προσαρµόσουµε αυτόµατα το πλάτος µιας στήλης , ώστε να χωράει αυτό που γράψαµε, αφού πάµε το
δείκτη στη δεξιά πλευρά της στήλης πατάµε
Α. διπλό κλικ
Β. κλικ
Γ. Ctrl + κλικ
∆. Ctrl+ Enter
4) Στην απόλυτη αναφορά χρησιµοποιούµε το σύµβολο
Α. #
Β. $
Γ. *

∆. !

5) Ο τύπος διαγραµµάτων προεπιλογής στο παράθυρο (κατάλογο) τύπων διαγραµµάτων είναι
Α. δακτύλιος

Β. στήλες

Γ. πίτα

∆. ράβδοι

6) Ποιος από τους παρακάτω τύπους δεν υπάρχει στα διαγράµµατα
Α. στήλες(Column)
Β. άξονες (Axes)
Γ. πίτα(Pie)

∆. ράβδοι(Bar)

7) Ποια από τις παρακάτω συναρτήσεις υπολογίζει το πλήθος των κελιών
Α. Average
Β. Sum
Γ. Count

∆. Max

8) Με ποιο από τα παρακάτω εικονίδια µειώνουµε τον αριθµό των δεκαδικών ψηφίων σε έναν δεκαδικό αριθµό
Α.

Β.

Γ.

∆.

9) Με ποιο από τα παρακάτω εικονίδια , µεταφέρουµε τις ίδιες ακριβώς µορφοποιήσεις -αλλαγές από ένα κελί
σε άλλο

Α.

Β.

Γ.

∆.

10) Επιλέγοντας "αποθήκευση ως" ώστε να αποθηκεύσουµε την εργασία µας , το όνοµα αρχείου που βγάζει το
excel είναι
Α. εργασία 1.xls
Β. φύλλο 1.xls
Γ. βιβλίο 1.xls
∆. δεν βγάζει κανένα όνοµα
11) Για να εισάγουµε το σύµβολο του € (ευρώ)από το πληκτρολόγιο , πατάµε τα πλήκτρα
Α. Ctrl + Shift
Β. Ctrl+Enter
Γ. Ctrl+ Alt
∆. Alt + Shift
12) Στο 1ο βήµα του οδηγού γραφήµατος, επιλέγουµε
Α. τον τύπος γραφήµατος
Β. την θέση του
Γ. τις τιµές των κελιών
γραφήµατος
που θέλουµε να βάλουµε
13) Στο 4ο και τελευταίο βήµα του οδηγού γραφήµατος, επιλέγουµε
Α. τον τύπος γραφήµατος
Β. την θέση του
Γ. τις τιµές των κελιών
γραφήµατος
που θέλουµε να βάλουµε

∆. τίποτα από τα παραπάνω

∆. τίποτα από τα παραπάνω

1.3 Επίπεδο δυσκολίας: δύσκολο
1) Το σύµβολο του πολλαπλασιασµού στο excel είναι
Α. /
Β. επί

Γ. x

2) Χρησιµοποιούµε την απόλυτη αναφορά για τα κελιά που όταν τα αντιγράφουµε
Α. δεν θέλουµε να
Β. θέλουµε να αλλάξουν
Γ. θέλουµε να αλλάξουν
αλλάξουν
την τιµή τους

∆. *
∆. θέλουµε να αλλάξουν
την µορφοποίηση τους
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3) Όταν διαγραφεί η γραµµή της οποίας ένα κελί περιέχεται σε έναν τύπο εµφανίζεται
Α. ###
Β. ???
Γ. τίποτα
∆. #ΑΝΑΦ!
4) Το υπόµνηµα σε ένα γράφηµα µας δείχνει
Α. ονόµατα στις σειρές Β. ονόµατα κατηγοριών
Γ. τιµές άξονα
∆. δείκτες δεδοµένων
δεδοµένων
5) Ποια συνάρτηση επιστρέφει την τρέχουσα ηµεροµηνία και την ανανεώνει κάθε φορά που κάνουµε
υπολογισµό
Α. Now
Β. Today
Γ. Date
∆. Count
6) Για να επιλέξουµε µεµονωµένα κελιά , κάνουµε διαδοχικά κλικ στα κελιά κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο
Α. shift
Α. shift
Γ. Alt
∆. tab
7) To excel µας δίνει την δυνατότητα να ταξινοµήσουµε τα κελιά
Α. από το µικρότερο στο
Β. από το µεγαλύτερο στο
Γ. αλφαβητικά
µεγαλύτερο
µικρότερο

∆. όλα τα παραπάνω

8)Για να ορίσουµε την περιοχή εργασίας µεταξύ των κελιών A2 και C6 θα πρέπει να βάλουµε ανάµεσα στα
κελιά το σύµβολο
Α. +
Β. :
Γ. ;
∆. -

2. Κατανόηση

2.1 Επίπεδο δυσκολίας: εύκολο
1) Το Excel, δεν το χρησιµοποιούµε για
Α. πράξεις
Β. παρουσιάσεις
2) Στο Excel
Α. µπορούµε να
πληκτρολογήσουµε κείµενο

Γ. συναρτήσεις

Β. δεν µπορούµε να
πληκτρολογήσουµε κείµενο

Γ. µπορούµε να
πληκτρολογήσουµε κείµενο
αν κάνουµε κάποιες
ρυθµίσεις στο Excel
3) Από την τοµή µιας σειράς και µιας στήλης δηµιουργείται
Α. περιοχή
Β. πίνακας
Γ. κελί

∆. γραφικές παραστάσεις
∆. µπορούµε να
πληκτρολογήσουµε κείµενο
αν συνδέσουµε το Excel µε
το Word
∆. γράφηµα

4) Για να εισάγουµε µια γραµµή στο Φύλλο εργασίας κάνουµε κλικ στο µενού

Α. Αρχείο

Β. Επεξεργασία

Γ. Εισαγωγή

∆. Μορφή

5) Για να βάλουµε µια συνάρτηση στο φύλλο εργασίας κάνουµε κλικ στο µενού

Α. Αρχείο

Β. Επεξεργασία

6) Το όρισµα µιας συνάρτησης µπορεί να είναι
Α. µια περιοχή
Β. ένα κελί

Γ. Εισαγωγή

∆. Μορφή

Γ. δύο αριθµοί

∆. οποιοδήποτε από τα
προηγούµενα

7) Για να διαγράψουµε µια στήλη, την επιλέγουµε και πατάµε
Α. διπλό κλικ
Β.Delete
Γ. ανακοπή

∆. Ctrl+Enter

8) Η συνάρτηση που υπολογίζει την µέγιστη τιµή µιας περιοχής κελιών ονοµάζεται
Α. Max
Β. Average
Γ. Sum

∆. Min

9) Η συνάρτηση που υπολογίζει την ελάχιστη τιµή µιας περιοχής κελιών ονοµάζεται
Α. Max
Β. Average
Γ. Sum

∆. Min

10) Ποιος από τους παρακάτω τύπους γραφηµάτων αντιστοιχεί στην πίτα
Α.

Β.

Β.

∆. κανείς από τους
προηγούµενους

11) Για να αποθηκεύσουµε ένα φύλλο εργασίας κάνουµε κλικ στο µενού
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Α. Αρχείο

Β. Επεξεργασία

12) Το Excel, το χρησιµοποιούµε για
Α. αποστολή email
Β. παρουσιάσεις

Γ. Εισαγωγή

∆. Μορφή

Γ. εισαγωγή συναρτήσεων

∆. πληκτρολόγηση
επιστολής

2.2 Επίπεδο δυσκολίας: µέτριο
1) Ποια εντολή σας επιτρέπει να δείτε πως θα εκτυπωθεί το φύλλο εργασίας
Α . διαµόρφωση σελίδας
Β. προεπισκόπηση σελίδας
Γ. εκτύπωση
2) Για να ταξινοµήσουµε τα δεδοµένα επιλέγουµε αρχικά από το µενού

∆. περιοχή εκτύπωσης

Α. Επεξεργασία
Β. Μορφή
Γ. Εργαλεία
∆. ∆εδοµένα
3) Η συνάρτηση που υπολογίζει τον µέσο όρο των τιµών µιας περιοχής κελιών ονοµάζεται
Α. SumIf
Β. Average
Γ. Sum
∆. Count
4) Στο excel µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
Α. γραφήµατα
Β. συναρτήσεις
5) Ενεργό ονοµάζεται ένα κελί το οποίο
Α. περιέχει το
Β. έχουµε κάνει κλικ και
αποτέλεσµα µιας
έχει γύρω του ένα έντονο
συνάρτησης
περίγραµµα
6) Μια περιοχή εργασίας σχηµατίζεται όταν
Α. δηµιουργηθεί ένα
Β. υπολογιστεί το
γράφηµα
αποτέλεσµα µιας
συνάρτησης
7) Τα φύλλα εργασίας µπορούµε να τα
Α. διαγράψουµε
Β. µετονοµάζουµε

Γ. σύµβολα

∆. όλα τα προηγούµενα

Γ. λαµβάνει µέρος στην
δηµιουργία ενός
γραφήµατος

∆. κανένα από τα
παραπάνω

Γ. επιλέξουµε πολλά κελιά
µαζί, σύροντας το ποντίκι

∆. ταξινοµήσουµε κάποια
δεδοµένα

Γ. µετακινήσουµε ή να τα
αντιγράψουµε

∆. όλα τα προηγούµενα

8) Στον οδηγό γραφηµάτων, θα πρέπει να επιλέξουµε
Α. τα δεδοµένα του
Β. τον τύπο γραφήµατος
Γ. τα χαρακτηριστικά του
γραφήµατος
γραφήµατος
9) Ποιος από τους παρακάτω τύπους γραφηµάτων αντιστοιχεί στις στήλες
Α.

Β.

Γ.

10) Για να δηµιουργήσουµε ένα γράφηµα
Α. υπάρχει µια σειρά
Β. υπάρχει µια σειρά
Γ. ο αριθµός βηµάτων
βηµάτων που
βηµάτων που ακολουθούµε, αλλάζει ανάλογα µε το τι
ακολουθούµε, ίδια κάθε
διαφορετική κάθε φορά
γράφηµα θέλουµε να
φορά
φτιάξουµε
11) Για να δηµιουργήσουµε ένα γράφηµα, κάνουµε κλικ στο µενού

Α. Αρχείο

Β. Επεξεργασία

Γ. Εισαγωγή

∆. όλα τα παραπάνω

∆.
∆. δεν υπάρχει καµία σειρά
βηµάτων

∆. Μορφή

2.3 Επίπεδο δυσκολίας: δύσκολο
1) Για να διαγράψουµε όλο το φύλλο εργασίας κάνουµε κλικ στο µενού
Α. Αρχείο
Β. Επεξεργασία
Γ. Μορφή

∆. Προβολή

2) Για να αλλάξουµε τα περιθώρια της σελίδας επιλέγουµε "διαµόρφωση σελίδας" από το µενού
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Α. Αρχείο
Β. Επεξεργασία
Γ. Εισαγωγή
∆. Παράθυρο
3) Η συνάρτηση που υπολογίζει το άθροισµα των τιµών µιας περιοχής κελιών που ικανοποιούν συγκεκριµένο
κριτήριο ονοµάζεται
Α. SumIf
Β. Average
Γ. Sum
∆. Count
4) Για να µπορέσουµε να κάνουµε κάποιες αλλαγές στα κελιά, όπως η γραµµατοσειρά και η στοίχιση θα πρέπει να
επιλέξουµε αρχικά

Α. Αρχείο
Β. Επεξεργασία
Γ. Εισαγωγή
5) Η συνάρτηση COUNT µας επιστρέφει το πλήθος το κελιών που περιέχουν
Α. γράµµατα
Β. αριθµούς
Γ. σύµβολα

∆. Μορφή
∆. όλα τα προηγούµενα

6)Στο excel, όταν υπάρχει πρόβληµα µε τον υπολογισµό ενός τύπου ή µιας συνάρτησης
Α. συνεχίζει, αγνοώντας το Β. εµφανίζεται µήνυµα
Γ. δεν κάνει τον
∆. εµφανίζεται µια
πρόβληµα
λάθους, που περιέχει το
υπολογισµό και δεν
περιγραφή του προβλήµατος
σύµβολο # και µια
εµφανίζει κάτι
και πιθανές λύσεις
περιγραφή λάθους
7) Για την δηµιουργία ενός γραφήµατος η σειρά των βηµάτων που ακολουθούνται είναι η εξής
Β. Επιλογή τύπος
Γ. Επιλογή τύπος
∆. Επιλογή τύπος
Α. Θέση γραφήµατοςγραφήµατος-επιλογή
γραφήµατος- θέση
επιλογή δεδοµένων
γραφήµατος-επιλογή
δεδοµένων προέλευσηςγραφήµατος- επιλογή
δεδοµένων προέλευσης προέλευσης- επιλογές
επιλογές γραφήµατος- θέση
γραφήµατος- επιλογή
θέση γραφήµατος- επιλογές δεδοµένων προέλευσης γραφήµατος
επιλογές γραφήµατος
γραφήµατος
τύπος γραφήµατος

3. Εφαρµογή

3.1 Επίπεδο δυσκολίας: εύκολο
1) Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αποδεκτό όνοµα κελιού
Α. ΑΕ 4
Β. f4
Γ. Aε34
2) Ποιο από τα παρακάτω είναι αποδεκτό όνοµα στήλης
Α. Α
Β. 2
Γ. Γ
3) Ποιο από τα παρακάτω είναι αποδεκτό όνοµα γραµµής
Α. 2Α
Β. 2
Γ. Γ

∆. Α4

4) Για να προσθέσουµε το 5 µε το 10 θα πρέπει να γράψουµε στο κελί
Α. 5&10=
Α. 5&10=
Γ. 5+10=

Γ. 5+10=

∆. AB99
∆. Α4

5) Για να αφαιρέσουµε το 5 από το 10 θα πρέπει να γράψουµε στο κελί
Α. =10-5
Β. 10-5=
Γ. 10-5
Γ. 10-5
6) Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις αποτελεί τύπο υπολογισµού που είναι ορθά διατυπωµένος και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σε ένα υπολογιστικό φύλλο
Α. =(B1*D1)/5
Β. (B1*D1)/5=
Β. (B1*D1)/5=
∆. =(B1*D1)/2=
7) Στην παρακάτω εικόνα, το αποτέλεσµα της συνάρτησης SUM( A1:B2) θα είναι

Α. 4
Β. 6
Γ. 10
8) Στην παρακάτω εικόνα, το αποτέλεσµα της συνάρτησης MIN( A1:B2) θα είναι

∆. 0

Α. 4
Α. 4
Γ. 1
∆. 0
9) Αν στο 2ο βήµα του οδηγού γραφήµατος εµφανιστεί η παρακάτω εικόνα, σηµαίνει πως στο 1ο βήµα έχουµε
επιλέξει ως τύπο γραφήµατος
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Α. στήλες

Β. ράβδοι

Γ. γραµµές

∆. πίτα

10) Στην παρακάτω εικόνα, το αποτέλεσµα της συνάρτησης MAX( A1:B2) θα είναι

Α. 4

Α. 4

Γ. 1

∆. 0

3.2 Επίπεδο δυσκολίας: µέτριο
1) Για να πολλαπλασιάσουµε το 5 µε το 10 θα πρέπει να γράψουµε στο κελί
Α. 5x6=
Β. =5x6
Γ. =5*6
2) Για να διαιρέσουµε το 10 µε το 2 θα πρέπει να γράψουµε στο κελί
Α. 5\6=
Β. =5/6
Γ. =5\6
3) Η αναφορά κελιών για την περιοχή Β1 έως G10 είναι
Α. B1-G10
Β.B1;G10
Γ.B1:G10

∆. 5*6=
∆. 5/6=
∆.B1.G10

4) Με την συνάρτηση average (C5:C12) βρίσκω τον µέσο όρο των αριθµών που υπάρχουν
Α. στα κελία C5 και C12
Β. στην περιοχή C5 έως
Γ. στην περιοχή C5 έως
∆. εκτός της περιοχής C5
C12 χωρίς τα C5,C12
C12 συµπεριλαµβανοµένων έως C12
των κελιών C5 και C12
5) Η έκφραση $A$10 είναι
Α. σχετική αναφορά
Β. απόλυτη αναφορά
Γ. µικτή αναφορά
∆. αναφορά
6) Όταν φτιάχνουµε ένα γράφηµα µε τον οδηγό γραφήµατος, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, επιλέγοντας
την" Τιµή" το γράφηµα που θα εµφανιστεί θα είναι το

Β.

Γ.

∆.

Α.
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7) Όταν φτιάχνουµε ένα γράφηµα µε τον οδηγό γραφήµατος, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα,
πληκτρολογώντας τον τίτλο "ΑΣΚΗΣΗ 1", ο τίτλος θα εµφανιστεί όπως στο γράφηµα

Α.

Β.

Γ.

∆.

8) Στο τελευταίο βήµα του οδηγού γραφήµατος, µε την παρακάτω επιλογή µας, το "Γράφηµα 1" θα τοποθετηθεί

Α. σε ένα νέο φύλλο
Β. στο "Φύλλο 1"
Γ. σε ένα νέο φύλλο
εργασίας µε όνοµα "Φύλλο
εργασίας µε όνοµα
4"
"Γράφηµα 1"
9) Στην παρακάτω εικόνα, το αποτέλεσµα της συνάρτησης COUNT( A1:B2) θα είναι

∆. σε ένα νέο φύλλο
εργασίας µε όνοµα "Φύλλο
1"

Α. 1

∆. 4

Β. 2

Γ. 3

10) Αν στο 2ο βήµα του οδηγού γραφήµατος εµφανιστεί η παρακάτω εικόνα, σηµαίνει πως στο 1ο βήµα έχουµε
επιλέξει ως τύπο γραφήµατος
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Α. στήλες

Β. περιοχή

Γ. γραµµές

∆. πίτα

11) Στην παρακάτω εικόνα, το αποτέλεσµα της συνάρτησης MIN( A1:B3) θα είναι

Α. 0
Β. A
Γ. 3
12) Στην παρακάτω εικόνα, το αποτέλεσµα της συνάρτησης MAX( A1:B3) θα είναι

∆. 1

Α. 0

∆. 4

Β. D

Γ. F

3.3 Επίπεδο δυσκολίας: δύσκολο
1) Με ποιον από τους παρακάτω τύπους θα υπολογίσουν το άθροισµα C2+C3+C4
Α. =sum(C2::C4)
Β. =sum(C2,C4)
Γ.=sum(C2:C4)

∆. =add(C2-C4)

2) Η συνάρτηση µε την οποία θα προσθέσουµε τις τιµές των κελιών Α1 και Β2 και µετά θα το διαιρέσουµε µε την
τιµή του κελιού C3 είναι
Α. (Α1+Β2)/C3
B. Α1+Β2/C3
Γ. =(Α1+Β2)/C3
∆. = Α1+Β2/C3
3) Σε ένα κελί είναι γραµµένη η λέξη κόκκινο. Αν σύρετε τη λαβή συµπλήρωσης προς τα κάτω, ποιο όνοµα
χρώµατος θα εµφανιστεί
Α. κόκκινο
Β. κίτρινο
Γ. κανένα
∆. πράσινο
4) Σε ένα κελί είναι γραµµένη η µέρα ∆ευτέρα και ακριβώς στο από κάτω κελί είναι γραµµένη η µέρα Τρίτη. Αν
µαρκάρετε αυτά τα δύο κελία και σύρετε τη λαβή συµπλήρωσης προς τα κάτω, τότε εµφανίζεται
Α. συνεχώς ∆ευτέρα- Τρίτη Β. µόνο η ∆ευτέρα
Γ. όλες οι υπόλοιπες µέρες
∆. µόνο Τρίτη
της εβδοµάδος
5) Σε ένα κελί είναι γραµµένος ο αριθµός 1 και ακριβώς στο από κάτω κελί είναι γραµµένος ο αριθµός 2. Αν
µαρκάρετε αυτά τα δύο κελία και σύρετε τη λαβή συµπλήρωσης προς τα κάτω, τότε εµφανίζεται
Α. συνεχώς 1-2
Β. οι υπόλοιποι αριθµοί,
Γ. µόνο ο αριθµός 1
∆. µόνο ο αριθµός 2
δηλαδή 3, 4, 5...
6) Σε ένα κελί είναι γραµµένη ο µήνας Ιανουάριος και ακριβώς στο από κάτω κελί είναι γραµµένη ο µήνας
Φεβρουάριος. Αν µαρκάρετε αυτά τα δύο κελία και σύρετε τη λαβή συµπλήρωσης προς τα κάτω, τότε
εµφανίζεται
Α. όλοι οι υπόλοιποι µήνες
Β. µόνο ο Φεβρουάριος
Γ. συνεχώς Ιανουάριος∆. µόνο ο Ιανουάριος
του χρόνου
Φεβρουάριος
7) Σε ένα κελί είναι γραµµένος ο αριθµός 1 και ακριβώς στο από κάτω κελί είναι γραµµένος ο αριθµός 3. Αν
µαρκάρετε αυτά τα δύο κελία και σύρετε τη λαβή συµπλήρωσης προς τα κάτω, τότε εµφανίζεται
Α. συνεχώς 1-3
Β. οι υπόλοιποι αριθµοί,
Γ. µόνο ο αριθµός 1
∆. οι αριθµοί 5, 7, 9, 11...
δηλαδή 4, 5, 6...
8) Στην παρακάτω εικόνα, το αποτέλεσµα της συνάρτησης COUNT( A1:B3) θα είναι
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Α. 1
Β. 3
Γ. 4
9) Στην παρακάτω εικόνα, το αποτέλεσµα της συνάρτησης SUM( A1:B3) θα είναι

∆. 6

Α. 4

∆. 0

Β. 6

Γ. 6A

Ε. Θεµατικές ενότητες του Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών της Ε'
τάξης και ΣΤ' τάξης
Ε΄ ΤΑΞΗ
Στόχοι
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή
ως αυτόνοµο σταθµό εργασίας ή
ως µονάδα ενός ευρύτερου
δικτύου.
Να περιγράφουν τα οφέλη που
προκύπτουν από τη χρήση των
δικτύων.
Να αναζητούν πληροφορίες σε
µια ποικιλία πηγών.
Να αναφέρουν τις πηγές των
πληροφοριών τους και να
αιτιολογούν την επιλογή τους.
Να κρίνουν και να αξιολογούν τις
εργασίες τους καθώς και εργασίες
άλλων.
Να συµβάλλουν στην τελική
διαµόρφωση µιας εργασίας
καταθέτοντας ιδέες, προτάσεις,
υποδείξεις κλπ., αναπτύσσοντας
ταυτόχρονα αναστοχαστικές
δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες
επιχειρηµατολογίας.
Να εκφράζονται δηµιουργικά και
πρωτότυπα.
Να ενισχύουν την επιτυχία των
στόχων τους εισάγοντας video
στις παρουσιάσεις τους από
διαφορετικές πηγές αξιοποιώντας,
συγχρόνως, τις ρυθµίσεις κίνησης
των αντικειµένων.
Να δικαιολογούν τις επιλογές
τους και να τηρούν στις
παρουσιάσεις τους κανόνες
προστασίας των πνευµατικών
δικαιωµάτων.
Να διατυπώνουν και να
συντάσσουν τα διερευνητικά
ερωτήµατα για την οργάνωση και
διεξαγωγή µιας έρευνας µε τη
χρήση του επεξεργαστή κειµένου.

Θεµατικές Ενότητες
Γνωρίζω τον υπολογιστή
Η έννοια του δικτύου.

Παίζω και µαθαίνω µε τον
υπολογιστή

Ανακαλύπτω και αξιοποιώ
νέες λειτουργίες των
προγραµµάτων εφαρµογών.

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
Στόχοι
Θεµατικές Ενότητες
Οι µαθητές επιδιώκεται:
Γνωρίζω τον
Να αντιλαµβάνονται τις επιπτώσεις υπολογιστή
των ΤΠΕ στην καθηµερινή τους
ζωή και να προβληµατίζονται για Οι ΤΠΕ και οι
το µέλλον.
επιπτώσεις τους στην
κοινωνία.

Να εξοικειωθούν µε πρόγραµµα
επεξεργασίας video.
Να δηµιουργούν, να αξιολογούν
και να δηµοσιοποιούν µια
συνθετική εργασία.

Παίζω και µαθαίνω µε
τον υπολογιστή

∆ηµιουργική
αξιοποίηση των
εφαρµογών των ΤΠΕ.
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Να εξοικειωθούν σταδιακά µε
εφαρµογές ηλεκτρονικής
αξιολόγησης προκειµένου να
συνθέτουν παιχνίδια
(σταυρόλεξα, ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής, αντιστοιχίας
κλπ.).
Να εξοικειωθούν σταδιακά µε
προγράµµατα επεξεργασίας video
και ήχου.
Να αναπτύξουν δεξιότητες
τυφλού συστήµατος
δακτυλογράφησης.
Να αναπτύξουν δεξιότητες
διεξαγωγής έρευνας.
Να εξοικειωθούν µε το
περιβάλλον της εφαρµογής
επεξεργασίας αριθµητικών
δεδοµένων µε λογιστικά φύλλα.
Να κατανοούν την έννοια του
κελιού, της γραµµής, της στήλης.
Να δηµιουργούν απλά λογιστικά
φύλλα στα οποία καταχωρούν τα
δεδοµένα της έρευνάς τους και να
τα µορφοποιούν.
Να επιλέγουν περιοχές κελιών, να
αντιγράφουν, µεταφέρουν και
διαγράφουν τα περιεχόµενα των
κελιών.
Να εισάγουν απλούς τύπους στα
κελιά των λογιστικών φύλλων.
Να αντιγράφουν τύπους.
Να αντιλαµβάνονται την έννοια
της σχετικής και της απόλυτης
αναφοράς σε κελί.
Να εξοικειωθούν στη χρήση
απλών συναρτήσεων στα
λογιστικά φύλλα που
εξυπηρετούν την ερευνητική τους
δραστηριότητα (άθροισµα, µέσος
όρος, µέγιστο, ελάχιστο).
Να δηµιουργούν γραφήµατα για
την γραφική απεικόνιση των
δεδοµένων και των
αποτελεσµάτων τους.
Να αντιλαµβάνονται την
αναγκαιότητα της γραφικής
απεικόνισης.
Να αναγνωρίζουν και να
επιλέγουν το κατάλληλο γράφηµα
για την παρουσίαση των
στοιχείων.
Να αξιοποιούν του
εννοιολογικούς χάρτες για την
εµβάθυνση και κατανόηση
πληροφοριακού υλικού.
Να εµπλουτίζουν τη βιβλιοθήκη
της εφαρµογής µε εικόνες και να
εξοικειωθούν µε τις λειτουργίες
του ήχου.
Να αντιµετωπίζουν τη χρήση του
∆ιαδικτύου µε ευαισθησία σε
θέµατα προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων, των
πνευµατικών δικαιωµάτων, της
ασφάλειας των πληροφοριών κτλ.
Να κατανοούν ότι στο ∆ιαδίκτυο
µπορεί να βρουν υλικό
(πληροφορίες και εικόνες) άσχετο

Οργανώνω, ταξινοµώ και
επεξεργάζοµαι πληροφορίες
µε λογιστικά φύλλα.

Να αξιοποιούν το περιβάλλον της
εφαρµογής επεξεργασίας µε
λογιστικά φύλλα και να
δηµιουργούν καταλόγους
(ονοµάτων, γεγονότων κλπ.) να
τους ταξινοµούν, να αναζητούν
στοιχεία και να τους εκτυπώνουν.
Να αξιοποιούν το περιβάλλον για
συλλογή δεδοµένων και τη
στατιστική επεξεργασία τους.

Επικοινωνώ ηλεκτρονικά

Να δηµιουργούν ιστολόγιο (blog). Επικοινωνώ
Να κατανοήσουν την έννοια και το ηλεκτρονικά
σκοπό δηµιουργίας ενός
ιστολογίου και να αναπτύξουν
καλές πρακτικές αξιοποίησης του
µέσου.

Οργανώνω, ταξινοµώ
και επεξεργάζοµαι
πληροφορίες µε
λογιστικά φύλλα.
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µε το θέµα τους, ακατάλληλο για
την ηλικία τους και παράνοµο. Να
αποφεύγουν την επίσκεψη
τέτοιων ιστοσελίδων και να
ενηµερώνουν το σχολείο και τους
γονείς τους.
Να ενηµερωθούν σε θέµατα
σχετικά µε τους ιούς και τις
κακόβουλες επιθέσεις τρίτων.
Να γνωρίζουν τρόπους
αντιµετώπισης ανεπιθύµητης
αλληλογραφίας.
Να χρησιµοποιούν στις
αναζητήσεις τους λέξεις κλειδιά.
Να αξιολογούν τις πληροφορίες
που βρίσκουν και να κατανοούν
τη σηµασία της προέλευσής τους.
Να κάνουν σύνθετες αναζητήσεις
και να µπορούν να χρησιµοποιούν
µε επιτυχία τους τελεστές
«ΚΑΙ/and» και «΄Η/or». Να
αναγνωρίζουν την προέλευση των
πληροφοριών από τις επεκτάσεις
των διευθύνσεων των
ιστοσελίδων (org, edu κλπ.).
Να σχεδιάζουν και να επεξεργάζονται Προγραµµατίζω και ελέγχω
δικές τους ζωγραφιές σε ένα Logo like
προγραµµατιστικό περιβάλλον.
Να εισάγουν και να επεξεργάζονται
έτοιµα σχήµατα.
Να εισάγουν έτοιµες εικόνες και
ζωγραφιές.
Να εισάγουν χελώνα και να αλλάζουν
τις διαστάσεις της.
Να αλλάζουν τη µορφή της χελώνας
χρησιµοποιώντας τα έτοιµα σχήµατα.
Να γνωρίζουν τις βασικές εντολές
κίνησης της χελώνας (µπροστά, πίσω
δεξιά, αριστερά, περίµενε, πάνω –pen
up-, κάτω – pen down- κλπ.).
Να σχεδιάζουν απλά γεωµετρικά
σχήµατα (τετράγωνο,
παραλληλόγραµµο, κ.ά.) µε τη
γραφίδα της χελώνας.

Να συντάσσουν απλές διαδικασίες Προγραµµατίζω και
σε ένα Logo like
ελέγχω
προγραµµατιστικό περιβάλλον.
Να κατανοήσουν την έννοια της
µεταβλητής. Να χρησιµοποιούν
διαδικασίες µε συνθήκη,
παραµετρικές και αναδροµικές
διαδικασίες.

ΣΤ. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης µαθητών στο χαρτί
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
ΟΝΟΜΑ : …………….…………… ΕΠΙΘΕΤΟ : ….……………………………
1) Στα ελληνικά, το excel ονοµάζεται
Α. κειµενογράφος
Β. επεξεργασία

Γ. λογιστικά φύλλα

∆. αριθµοµηχανή

2) Το εικονίδιο που αντιστοιχεί στο πρόγραµµα του excel είναι το
Α.

Β.

Γ.

3) Το excel ανήκει στο ίδιο πακέτο προγραµµάτων µε το
Α. internet explorer
Β. word
Γ. email

∆.
∆. windows

4) Όταν αποθηκεύουµε µια άσκηση στο Excel , το όνοµα αποκτάει στο τέλος την κατάληξη
Α. ppt

B. xls

Γ. doc

∆. db

Γ. πράξεις

∆. διαφάνειες

5) Στις γραφικές παραστάσεις εµφανίζονται
Α. κείµενα

Β. σχήµατα

6) Η συνάρτηση που υπολογίζει την µέγιστη τιµή µιας περιοχής κελιών ονοµάζεται
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Α. Max

Β. Average

Γ. Sum

∆. Min

7) Η συνάρτηση που υπολογίζει την ελάχιστη τιµή µιας περιοχής κελιών ονοµάζεται
Α. Max
Β. Average
Γ. Sum
∆. Min
8) Ποιος από τους παρακάτω τύπους γραφηµάτων αντιστοιχεί στην πίτα
Α.

Β.

∆. κανείς από τους
προηγούµενους

Β.

9) Για να αποθηκεύσουµε ένα φύλλο εργασίας κάνουµε κλικ στο µενού

10) Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις αποτελεί τύπο υπολογισµού που είναι ορθά διατυπωµένος και µπορεί
να χρησιµοποιηθεί σε ένα υπολογιστικό φύλλο
Α. =(B1*D1)/5
Β. (B1*D1)/5=
Β. (B1*D1)/5=
∆. =(B1*D1)/2=
11) Στην παρακάτω εικόνα, το αποτέλεσµα της συνάρτησης SUM( A1:B2) θα είναι

Α. 4
Β. 6
Γ. 10
∆. 0
12) Στην παρακάτω εικόνα, το αποτέλεσµα της συνάρτησης MIN( A1:B2) θα είναι

Α. 4
Α. 4
Γ. 1
∆. 0
13) Αν στο 2ο βήµα του οδηγού γραφήµατος εµφανιστεί η παρακάτω εικόνα, σηµαίνει πως στο 1ο βήµα
έχουµε επιλέξει ως τύπο γραφήµατος

Α. στήλες

Β. ράβδοι

Γ. γραµµές

∆. πίτα

14) Για να εισάγουµε το σύµβολο του € (ευρώ)από το πληκτρολόγιο , πατάµε τα πλήκτρα
Α. Ctrl + Shift
Β. Ctrl+Enter
Γ. Ctrl+ Alt
∆. Alt + Shift
15) Στο 1ο βήµα του οδηγού γραφήµατος, επιλέγουµε
Α. τον τύπος γραφήµατος Β. την θέση του
Γ. τις τιµές των κελιών
γραφήµατος
που θέλουµε να βάλουµε
Α. Αρχείο
Β. Επεξεργασία
Γ. Εισαγωγή

∆. τίποτα από τα
παραπάνω
∆. Μορφή

16) Για να ταξινοµήσουµε τα δεδοµένα επιλέγουµε αρχικά από το µενού

Α. Επεξεργασία

Β. Μορφή

Γ. Εργαλεία

∆. ∆εδοµένα
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17) Η συνάρτηση που υπολογίζει τον µέσο όρο των τιµών µιας περιοχής κελιών ονοµάζεται
Α. SumIf
Β. Average
Γ. Sum
∆. Count
18) Το σύµβολο του πολλαπλασιασµού στο excel είναι
Α. /
Β. επί
Γ. x

∆. *

19) Η συνάρτηση COUNT µας επιστρέφει το πλήθος το κελιών που περιέχουν
Α. γράµµατα
Β. αριθµούς
Γ. σύµβολα

∆. όλα τα προηγούµενα

20) Σε ένα κελί είναι γραµµένη η µέρα ∆ευτέρα και ακριβώς στο από κάτω κελί είναι γραµµένη η µέρα
Τρίτη. Αν µαρκάρετε αυτά τα δύο κελία και σύρετε τη λαβή συµπλήρωσης προς τα κάτω, τότε εµφανίζεται
Α. συνεχώς ∆ευτέραΒ. µόνο η ∆ευτέρα
Γ. όλες οι υπόλοιπες µέρες
∆. µόνο Τρίτη
Τρίτη
της εβδοµάδος

Ζ. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της εφαρµογής Evaluate από
εκπαιδευτικούς
Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της εφαρµογής Evaluate από εκπαιδευτικούς
Α. Ως προς την εκπαιδευτική διάσταση της εφαρµογής
1.Πώς θα κρίνατε την εφαρµογή Evaluate ως προς το περιεχόµενο (ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής, αντικειµενικότητα αξιολόγησης, κάλυψη ύλης Α.Π.Σ.);
ανεπαρκής

µέτρια

καλή

πολύ καλή

άριστη

ΣΧΟΛΙΟ: ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2.Πώς θα κρίνατε την εφαρµογή Evaluate ως προς την παρουσίαση (χρήση
πολυµέσων, ευχρηστία, ευκολία );
ανεπαρκής

µέτρια

καλή

πολύ καλή

άριστη

ΣΧΟΛΙΟ: ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3.Πώς θα κρίνατε την εφαρµογή Evaluate ως προς την αλληλουχία των ερωτήσεων
(σχέση ερώτησης-απάντησης);
ανεπαρκής

µέτρια

καλή

πολύ καλή

άριστη

ΣΧΟΛΙΟ: ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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4.Πώς θα κρίνατε την εφαρµογή Evaluate ως προς την ανατροφοδότηση που
παρέχει στους µαθητές ;
ανεπαρκής

µέτρια

καλή

πολύ καλή

άριστη

ΣΧΟΛΙΟ: ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Β. Ως προς την τεχνική διάσταση της εφαρµογής
1.Πώς θα κρίνατε την εφαρµογή Evaluate ως προς την διεπαφή προς τον µαθητή
(ευκολία, ευχρηστία, φιλικότητα);
ανεπαρκής

µέτρια

καλή

πολύ καλή

άριστη

ΣΧΟΛΙΟ: ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2.Πώς θα κρίνατε την εφαρµογή Evaluate ως προς την αξιοπιστία της (απώλεια
δεδοµένων, µη αναµενόµενες ενέργειες);
ανεπαρκής

µέτρια

καλή

πολύ καλή

άριστη

ΣΧΟΛΙΟ: ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3.Πώς θα κρίνατε την εφαρµογή Evaluate ως προς την προσαρµοστικότητα της
(στην ιδιότητα του περιεχοµένου, στην ιδιότητα της παρουσίασης);
ανεπαρκής

µέτρια

καλή

πολύ καλή

άριστη

ΣΧΟΛΙΟ: ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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