Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού ςλικού
ηηρ Πληποθοπικήρ
ζηην Επαγγελμαηική Εκπαίδεςζη – ΕΠΑ.Λ.
Aναγνώζηος Παν.1 M.Sc, Dr. Grigorof Alexander2, Δπ. Μπαηζωλάκη Μαπ.3
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΤΔΙ Πάηξαο
pananagnostou@yahoo.gr
2
University of Sofia, Faculty of Mathematics & Informatics.
alexander_grigorov@fmi.uni-sofia.bg
3
Σρνιή Ννζειεπηηθήο ΑΤΔΙ Πάηξαο

1

Πεπίληψη:
Η Πιεξνθνξηθή θαη νη Νέεο Τερλνινγίεο αλαπηύρζεθαλ παξάιιεια θαη ζπληζηνύλ ζήκεξα ηνλ
ςεθηαθό θόζκν, θαζηεξώλνληαο κηα λέα θνηλσλία ηελ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» , ε νπνία
αληηθεηκεληθά έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ εθπαίδεπζε. Μέζα ζηελ εμέιημε απηή όκσο, ν ξόινο
ηνπ βηβιίνπ ζαλ κέζν εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο αλαπηύμεσο, ηερληθήο θαηεπζύλζεσο θαη
επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ είλαη θαη ζα παξακείλεη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο.
Η Δξεπλεηηθή απηή εξγαζία ζθνπεύεη λα αμηνινγήζεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ησλ ΔΠΑ.Λ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηα βηβιία ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο.
Λέξειρ κλειδιά: βηβιία, εθπαηδεπηηθό πιηθό , αμηνιόγεζε

Abstract
The IT and new technologies developed in parallel and are now the digital world, establishing a new
society, the "Information Society" which deals with important consequences for education. Through
this evolution, however, the role of books as a means of moral and intellectual development, technical
direction and guidance is and will remain paramount.
This research work intends to evaluate the educational material of Vocational Education (EPAL)
particular books in the field of Information technology in relation to students.
Keywords: Books, educational materials, appraisal

Ειζαγωγή
Η δεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνβιέπεη ζηνλ ζπλδπαζκό ηεο Γεληθήο
παηδείαο κε ηελ Τερληθή επαγγεικαηηθή γλώζε κε ηδηαίηεξνπο ζθνπνύο.(Οδεγόο ΔΠΑ.Σ.ΔΠΑ.Λ) . Γίλεηαη ινηπόλ ζήκεξα ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ
επάξθεηα ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ. Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζηνρεύεη ζην λα αμηνινγεζνύλ ηα
Σρνιηθά Βηβιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε
(ΔΠΑ.Λ.) , όπσο επίζεο λα πξνζδηνξηζζνύλ θαη λα αλαδεηρζνύλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη
δπζθνιίεο απηώλ , κέζα από πιήξε εξσηεκαηνιόγηα κε ηα νπνία αμηνινγήζεθαλ νη ζεκαηηθέο
ελόηεηεο (καζήκαηα) πνπ δηδάζθνληαη ζηα ΔΠΑ.Λ..

Μεθοδολογία
Η έξεπλα δηεμήρζε ην δηδαθηηθό έηνο 2009 – 2010 ζ’ έλα δείγκα 300 καζεηώλ ΔΠΑ.Λ.
ζηελ Αζήλα θαη ηελ Πάηξα, γηα λα ππάξρεη πνηθηινκνξθία ζηνπο καζεηέο.
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Πξνθεηκέλνπ λα απνθνκηζζνύλ ζσζηέο απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ καζεκάησλ
πιεξνθνξηθήο ζηα ΔΠΑ.Λ., δηεμήρζε κηα έξεπλα εηο βάζνο κε ηελ ρξήζε πιήξνπο
θαηαξηηζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε εξσηεκαηνιόγηα - έλα γηα θάζε βηβιίν - ηα νπνία
πεξηείραλ (10) εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ ζρεηηθά κε ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ όζνλ αθνξά
ηελ πνηόηεηα ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ, θαηά πόζν απηά είλαη έλα βαζηθό βνήζεκα ζηελ
εκπέδσζε ηνπ καζήκαηνο θαη πνηα πξνβιήκαηα απνξξένπλ από ην Δθπαηδεπηηθό πιηθό ησλ
καζεκάησλ ηνπο.
Τα καζήκαηα –βηβιία πάλσ ζηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ νη εξσηήζεηο ηνπ θάζε
εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ:1)Βαζηθέο αξρέο Πιεξνθνξηθήο θαη Χεθηαθήο Τερλνινγίαο,
2)Βαζηθέο Υπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ, 3) Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Ι (Β΄ Τάμε – Τνκέαο),
4)Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα ΙΙ, 5) Bάζεηο Γεδνκέλσλ (Γ΄ Τάμε – Δηδηθόηεηεο) .
Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία όισλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ
έγηλε κε ην πξόγξακκα SPSS.

Αποηελέζμαηα - Σσμπεράζμαηα
Γηα θάζε κάζεκα- βηβιίν , δόζεθαλ ζηνπο καζεηέο 10 εξσηήζεηο . Μειεηήζεθαλ ινηπόλ 5
εξσηεκαηνιόγηα κε ζθνπό λα αμηνινγήζνπλ 5 ζεκαηηθέο ελόηεηεο (5 καζήκαηα- βηβιία ) πνπ
δηδάζθνληαη ζην ΕΠΑ.Λ.
Σηα εξσηεκαηνιόγηα απηά δηαθξίλνληαη νκάδεο εξσηήζεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην
ζρνιηθό βηβιίν θαη θαηά πόζν απηό είλαη έλα βαζηθό βνήζεκα ζηελ εκπέδσζε ηνπ
καζήκαηνο.
Σηελ 1ε εξώηεζε νη καζεηέο βαζκνιόγεζαλ από ην 1 (θαζόινπ) έσο ην 10 (απόιπηα) θαλ ην
θάζε βηβιίν βνεζά ζηελ απόθηεζε ηθαλνηήησλ θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ ζε
δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο.
Εξση.: Σε ηη βαζκό ζεσξείηε όηη ην ζρνιηθό βηβιίν πνπ ζαο έρεη παξαδνζεί σο βαζηθό βνήζεκα
ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Λεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα», ζαοa. Βνεζά λα θαηαλνήζεηε ην ξόιν
θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Λεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ
Τν 42,1 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ην ζρνιηθό βηβιίν πνπ ηνπο δόζεθε ζην
κάζεκα «Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα» ηνπο βνήζεζε κέηξηα, ζην λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ξόιν θαη
ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ. Τν 36,8 % όηη ηνπο βνήζεζε πνιύ,
ην 15,8% όηη ηνπο βνήζεζε ιίγν θαη κόιηο ην 5.3 % όηη ηνπο βνήζεζε απόιπηα.
β. Βνεζά λα απνθηήζεηε γλώζεηο αλαθνξηθά κε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ
Τν 52,6 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ην ζρνιηθό βηβιίν πνπ ηνπο δόζεθε ζην
κάζεκα «Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα» ηνπο βνήζεζε κέηξηα, ζην λα απνθηήζνπλ γλώζεηο
αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ. Τν 26,3 % όηη ηνπο βνήζεζε πνιύ, ην
10,5% όηη ηνπο βνήζεζε ιίγν, ην 5.3 % όηη δελ ηνπο βνήζεζε θαζόινπ θαη κόιηο ην 5,3 % όηη
ηνπο βνήζεζε απόιπηα,
γ. Βνεζά λα απνθηήζεηε γλώζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο κλήκεο
Τν 31,6 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ην ζρνιηθό βηβιίν πνπ ηνπο δόζεθε ζην
κάζεκα «Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα» ηνπο βνήζεζε κέηξηα ή πνιύ, ζην λα απνθηήζνπλ γλώζεηο
αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηεο κλήκεο. Τν 21,1 % όηη ηνπο βνήζεζε ιίγν, ην 10,5% όηη δελ
γλσξίδνπλ αλ ηνπο βνήζεζε, ην 5.3 % όηη δελ ηνπο βνήζεζε θαζόινπ θαη θαλείο όηη ηνπο
βνήζεζε απόιπηα.
δ. Βνεζά λα απνθηήζεηε γλώζεηο αλαθνξηθά κε δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπώλ εζόδνπ – εμόδνπ
Τν 47,4 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ην ζρνιηθό βηβιίν πνπ ηνπο δόζεθε ζην
κάζεκα «Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα» ηνπο βνήζεζε κέηξηα, ζην λα απνθηήζνπλ γλώζεηο
αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπώλ εηζόδνπ - εμόδνπ. Τν 15,8 % όηη ηνπο βνήζεζε
ιίγν ή πνιύ, ην 10,5% όηη ηνπο βνήζεζε απόιπηα, ελώ ην 5.3 % όηη δελ ηνπο βνήζεζε
θαζόινπ ή δελ γλσξίδνπλ αλ ηνπο βνήζεζε.
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ε. Βνεζά λα απνθηήζεηε γλώζε θαη εκπεηξία ώζηε λα ρεηξίδεζηε θαη λα ζπληεξείηε ζύγρξνλα
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα
Τν 42,1 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ην ζρνιηθό βηβιίν πνπ ηνπο δόζεθε ζην
κάζεκα «Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα» ηνπο βνήζεζε πνιύ, ζην λα απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη
εκπεηξία ώζηε λα ρεηξίδνληαη θαη λα ζπληεξνύλ ζύγρξνλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Τν 31,6 %
όηη ηνπο βνήζεζε κέηξηα, ην 15,8 % όηη ηνπο βνήζεζε ιίγν, ελώ ην 5.3 % όηη ηνπο βνήζεζε
απόιπηα ή δελ γλσξίδνπλ αλ ηνπο βνήζεζε.
Η πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ην ζρνιηθό βηβιίν πνπ ηνπο δόζεθε
ζην κάζεκα «Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα» ηνπο βνήζεζε κέηξηα ζην λα θαηαλνήζνπλ,
εμνηθεησζνύλ θαη λα απνθηήζνπλ γλώζεηο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν. Πνιύ κηθξό πνζνζηό (
0 – 5,3 %) όηη δελ ηνπο βνήζεζε θαζόινπ ή όηη ηνπο βνήζεζε απόιπηα.
Οη παξαπάλσ εξσηήζεηο – κεηαβιεηέο (εξώηεζε 1) έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζεηηθέο
ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθόινπζν Πίνακα 1

Pearson
Correlation
1b
1c
1d
1e
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r  0.252
p  value  0.298
r  0.520
p  value  0.023

r  0.335
p  value  0.161
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p  value  0.022

r  0.560
p  value  0.013

r  0.430
p  value  0.066

r  0.436
p  value  0.062

r  0.639
p  value  0.003

1d

r  0.758
p  value  0.01

r  0.921
p  value  0.01

Σηελ 2ε εξώηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη καζεηέο απνθαιύπηνπλ πνηεο ελόηεηεο θαη
θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ ζεσξνύλ ζεκαληηθά.
Εξση.: Πνηεο από ηηο ελόηεηεο / θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ βαζηθέο αξρέο ηεο Ψεθηαθήο
Τερλνινγίαο ζεσξείηε πην ζεκαληηθέο;
Τν 30.6% πηζηεύεη όηη πην ζεκαληηθό θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ είλαη ε Χεθηαθή Τερλνινγία.
Με πνζνζηό 22.2 % πηζηεύεηαη όηη πην ζεκαληηθό είλαη ην θεθάιαην Δθαξκνγέο ηεο
Χεθηαθήο Τερλνινγίαο. Έπεηαη ην θεθάιαην Αλαπαξάζηαζε Γεδνκέλσλ κε πνζνζηό 13,9%.
Αθνινπζνύλ ηα θεθάιαηα Βαζηθέο έλλνηεο ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ θαη Γηαρείξεζε
θεληξηθήο κλήκεο κε πνζνζηό 11,1 %.
Πίνακας 2: απνηειέζκαηα.
Δλόηεηεο / Κεθάιαηα

Σπρλόηεηα

Πνζνζηό (%)

Αλαπαξάζηαζε Γεδνκέλσλ

25

13.9

Χεθηαθή Τερλνινγία

55

30.6

Δθαξκνγέο ηεο Χεθηαθήο Τερλνινγίαο

40

22.2

Υιηθό Υπνινγηζηώλ

20

11.1

Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ

20

11.1

Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ

0

0

Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα

5

2.8

Χεθηαθή Τερλνινγία θαη Κνηλσλία

10

5.6

3

Γελ γλσξίδσ / δελ έρσ άπνςε

5

2.8

Σύλνιν

180

100

Σηελ 3ε εξώηεζε ηα παηδηά βαζκνινγνύλ από ην 1 (θαζόινπ) έσο ην 10 (πάξα πνιύ) ηελ
ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ηελ ππνθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ
καζεηή κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ βηβιίνπ, ηελ ππνβνήζεζε ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο
θαη ηέινο ηελ επάξθεηα ηεο επεμήγεζεο ησλ αγγιηθώλ θαη ηερληθώλ όξσλ πνπ ην θάζε βηβιίν
παξέρεη.
Εξση.: Βαζκνινγείζηε a. Τε ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (θαηά πόζν
δε ρξεζηκνπνηνύληαλ δύζθνιεο ιέμεηο θαη εθθξάζεηο πνπ λα ζπγρύδνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ από ην καζεηή)
Τν 47,4 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ε ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ είλαη κέηξηα. Τν 42,1 % όηη ην πεξηερνκέλνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
είλαη πνιύ ζαθέο, ην 5,3% όηη είλαη ιίγν ζαθέο, ελώ ην 5.3 % όηη δελ είλαη θαζόινπ ζαθέο.
b. Τελ ππνθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ καζεηή (θαηά πόζν ην βηβιίν κε ηα παξαδείγκαηα ηνπ
θαη ηηο εηθόλεο ηνπ ηα θείκελα ηνπ ηηο αζθήζεηο ηνπ θξαηάεη ζε εγξήγνξζε ην καζεηή)
Τν 42,1 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ε ππνθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ
καζεηή είλαη πνιύ. Τν 31,6 % όηη είλαη κέηξηα, ην 15,8% όηη είλαη απόιπηε. Τν 5,3% όηη
είλαη ιίγε θαη ην ίδην πνζνζηό όηη είλαη αλύπαξθηε.
c. Τελ ππνβνήζεζε ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο (αλ ην βηβιίν βνεζά ην καζεηή κέζσ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, ησλ θεηκέλσλ, ησλ εηθόλσλ θαη ησλ αζθήζεσλ λα κάζεη ή θαη λα κελ ππήξρε
θαζόινπ απηό ην βηβιίν αιιά κόλν ν θαζεγεηήο ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ ην ίδην)
Τν 52,6 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ε ππνβνήζεζε ηνπ καζεηή ζηελ πνξεία
ηεο κάζεζεο είλαη πνιύ ππαξθηή. Τν 31,5 % όηη είλαη κέηξηα, ην 5,3% όηη δελ ππάξρεη
ππνβνήζεζε, ηα ίδην πνζνζηό όηη είλαη ιίγε ή απόιπηε.
d. Τελ επάξθεηα ηεο επεμήγεζεο ησλ αγγιηθώλ θαη ηερληθώλ νξνινγηώλ πνπ ππάξρνπλ ζε πνιιά
ζεκεία ηνπ βηβιίνπ
Τν 52,6 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ε επάξθεηα ηεο επεμήγεζεο ησλ
αγγιηθώλ θαη ηερληθώλ νξνινγηώλ πνπ ππάξρνπλ ζε πνιιά ζεκεία ηνπ βηβιίνπ είλαη κέηξηα.
Τν 31,6 % όηη είλαη πνιύ θαιή, θαη κε πνζνζηό 5,3% όηη είλαη ιίγε , απόιπηε θαη
αλύπαξθηε.
Οη παξαπάλσ εξσηήζεηο – κεηαβιεηέο (εξώηεζε 3) έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζεηηθέο
ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθόινπζν Πίνακα 3
Pearson
4a
4b
4c
Correlation
4b

r  0.888
p  value  0.01

4c

r  0.582
p  value  0.009

r  0.530
p  value  0.019

4d

r  0.687
p  value  0.001

r  0.758
p  value  0.01

r  0.678
p  value  0.001

Όζν πην ζαθέο είλαη ην πεξηερόκελν ηνπ βηβιίνπ θαη πην επαξθήο είλαη ε επεμήγεζε ησλ
αγγιηθώλ θαη ηερληθώλ νξνινγηώλ ηόζν ππνθηλείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη
ππνβνεζάηε ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο ηνπ.

4

Σηελ 4ε εξώηεζε αμηνινγνύληαη από ηνπο καζεηέο από ην 1 ( θαζόινπ) έσο ην 10
(πάξα πνιύ) ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ θάζε βηβιίνπ
Εξση.: Αμηνινγείζηε ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ Βαζηθέο
αξρέο ηεο Ψεθηαθήο Τερλνινγίαο
a. Ωο πξνο ηελ δηεπθόιπλζε ηεο θαηαλόεζεο ηεο ζεσξίαο
Τν 57,8 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ γηα ην κάζεκα «Βαζηθέο αξρέο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο» ηνπο
βνήζεζαλ πνιύ, ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζεσξίαο. Τν 26,3 % όηη ηνπο βνήζεζαλ κέηξηα, κε
πνζνζηό 5,3% όηη ηνπο βνήζεζαλ ιίγν, θαζόινπ, ή απόιπηα.

Πίνακας 4: απνηειέζκαηα.
Σπρλόηεηα

Πνζνζηό (%)

Καζόινπ

10

5.3

Λίγν

10

5.3

Μέηξηα

50

26.3

Πνιύ

110

57.8

Απόιπηα

10

5.3

Γελ γλσξίδσ

0

0

Σύλνιν

190

100

b. Ωο πξνο ηελ αλάπηπμε ηξόπνπ ζθέςεο
Τν 47,4 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ γηα ην κάζεκα «Βαζηθέο αξρέο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο» ηνπο
βνήζεζαλ πνιύ, ζηελ αλάπηπμε ηξόπνπ ζθέςεο. Τν 36,8 % όηη ηνπο βνήζεζαλ κέηξηα, ην
5,3% όηη δελ ηνπο βνήζεζαλ, ελώ ην 10,5 % δελ γλσξίδνπλ αλ ηνπο βνήζεζαλ.
Πίνακας 5: απνηειέζκαηα.

Καζόινπ
Λίγν
Μέηξηα
Πνιύ
Απόιπηα
Γελ γλσξίδσ
Σύνολο

Σπρλόηεηα
10
0
70
90
0
20
190

Πνζνζηό (%)
5.3
0
36.8
47.4
0
10.5
100

Η 5ε εξώηεζε βάδεη ηα παηδηά λα βαζκνινγήζνπλ από ην 1 (θαζόινπ) έσο ην 10 (απόιπηα)
δηάθνξεο παξακέηξνπο όπσο ηεο ζπκβνιήο ηεο αλαθνξάο ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ζηελ αξρή
θάζε θεθαιαίνπ ηελ ρξεζηκόηεηα ησλ ηκεκάησλ αλαθεθαιαίσζεο ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο,
ηε ρξεζηκόηεηα ησλ “εξσηήζεσλ” θαη “αζθήζεσλ” θαη ην θαηά πόζν νη δξαζηεξηόηεηεο ζην
ηέινο θάζε εξώηεζεο ππνθηλνύλ ζεηηθά θαη θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ.
Εξση.: Βαζκνινγείζηε ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο

a. Τε ζπκβνιή ηεο αλαθνξάο ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ζηελ αξρή θάζε θεθαιαίνπ, ζηελ
ππόδεημε ησλ ζεκείσλ πνπ πξέπεη λα πξνζέμεηε, λα δώζεηε ζεκαζία
Τν 73,6 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ε αλαθνξά ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ ζηελ
αξρή θάζε θεθαιαίνπ ζπλέβαιαλ κέηξηα, ζηελ ππόδεημε ησλ ζεκείσλ πνπ έπξεπε λα
πξνζέμνπλ. Τν 21,1 % όηη ζπλέβαιαλ πνιύ, , ελώ ην 5,3 % όηη δελ ζπλέβαιαλ θαζόινπ.
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b. Τε ρξεζηκόηεηα ησλ ηκεκάησλ «αλαθεθαιαίσζε» ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο ζηελ δηεπθόιπλζε
ηεο εκπέδσζεο ηεο ύιεο
Τν 52,6 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ε ρξεζηκόηεηα ησλ ηκεκάησλ
«αλαθεθαιαίσζε» ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο ζπλέβαιαλ πνιύ, ζηελ εκπέδσζε ηεο ύιεο. Τν
31,6 % όηη ζπλέβαιαλ κέηξηα, θαη κόιηο ην 5,3% όηη ζπλέβαιαλ ιίγν. Τν ίδην πνζνζηό
πηζηεύεη όηη δελ ζπλέβαιαλ θαζόινπ, ελώ επίζεο ην ίδην πνζνζηό όηη ζπλέβαιαλ απόιπηα.
c. Τε ρξεζηκόηεηα ησλ «εξσηήζεσλ» ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ ζηελ εκπέδσζε ησλ βαζηθώλ
ζεκείσλ ηνπ
Τν 63,2 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ γισζζάξηνπ ζην
ηέινο θάζε ελόηεηαο ζπλέβαιαλ πνιύ, ζηελ θαηαλόεζε θαη ρξήζε ηεο νξνινγίαο. Τν 15,8 %
όηη ζπλέβαιαλ κέηξηα, ην ίδην πνζνζηό όηη ζπλέβαιαλ ιίγν θαη κόιηο ην 5,2% όηη ζπλέβαιαλ
απόιπηα.
d. To θαηά πόζν ε αλαγξαθή βηβιίσλ θαη ειεθηξνληθώλ δηεπζύλζεσλ ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο
ζαο ππνθίλεζε λα ςάμεηε πεξηζζόηεξν ηα ζέκαηα πνπ ζαο θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ
Τν 57,9% ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ε αλαγξαθή βηβιίσλ θαη ειεθηξνληθώλ
δηεπζύλζεσλ ζην ηέινο θάζε ελόηεηαο ζπλέβαιαλ κέηξηα, ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζε
αλαδήηεζε ζεκάησλ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο. Τν 21,1 % όηη ζπλέβαιαλ πνιύ, θαη ην 10,5%
όηη ζπλέβαιαλ ιίγν. Τν ππόινηπν 10,5% πνζνζηό πηζηεύεη όηη δελ ζπλέβαιαλ θαζόινπ.
Οη παξαπάλσ εξσηήζεηο – κεηαβιεηέο (εξώηεζε 5) έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζεηηθέο
ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθόινπζν Πίνακα 6
Pearson
6a
6b
6c
Correlation
6b
r  0.658

p  value  0.002
6c
6d

r  0.589
p  value  0.008
r  0.599
p  value  0.007

r  0.864
p  value  0.01
r  0.698
p  value  0.001

r  0.618
p  value  0.005

Όζν πην ρξήζηκεο είλαη ε «αλαθεθαιαίσζε» νη «εξσηήζεηο», ε αλαθνξά ησλ δηδαθηηθώλ
ζηόρσλ ζηελ αξρή ησλ θεθαιαίσλ θαη ε αλαγξαθή βηβιίσλ θαη ειεθηξνληθώλ δηεπζύλζεσλ ,
ηόζν δηεπθνιύλνπλ ηελ εκπέδσζε ηεο ύιεο.
Εξση. 6ε:Η δηαδνρή ησλ ελνηήησλ είλαη ζσζηή ή θάπνηεο ελόηεηεο έπξεπε λα παξνπζηάδνληαη
πην κεηά θαη άιιεο λσξίηεξα;
Τν 78,9 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ε δηαδνρή ησλ ελνηήησλ είλαη ζσζηή,
ελώ ην 15,8% πηζηεύεη όηη είλαη ιάζνο θαη όηη θάπνηεο ζα έπξεπε λα παξνπζηάδνληαη
κεηέπεηηα ή λσξίηεξα από άιιεο. Τν 5,3 % δελ γλσξίδεη.
Εξση. 7ε: Γίλεηαη παξαπνκπή θαη δηαζύλδεζε κε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο θαη πξνεγνύκελεο
γλώζεηο, ρσξίο επηθαιύςεηο θαη πεξηηηέο επαλαιήςεηο ηεο ύιεο;
Τν 36,8 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη γίλεηαη ζύλδεζε ηεο παιηάο κε ηελ
θαηλνύξγηα γλώζε. Τν 31,6% όηη δελ γίλεηαη θακηά ζύλδεζε θαη ην 26,3% πηζηεύεη όηη λαη
κελ γίλεηαη ζύλδεζε αιιά ππάξρνπλ επαλαιήςεηο . Τν ππόινηπν 5,3 % δελ γλσξίδεη.
Εξση.8ε: Υπάξρεη ζπλνρή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ (δειαδή ηα θείκελα, νη εηθόλεο, νη πίλαθεο,
ηα δηαγξάκκαηα, νη εξσηήζεηο είλαη ζρεηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ελόηεηεο ηνπ βηβιίνπ).
Τν 52,6 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη ζπλνρή ησλ επηκέξνπο
ζηνηρείσλ, ην 42,1% πηζηεύεη όηη δελ ππάξρεη ζπλνρή θαη ην ππόινηπν 5,3 % δελ γλσξίδεη.

Πίνακας 7: απνηειέζκαηα.
Σπρλόηεηα

6

Πνζνζηό (%)

Ναη, ππάξρεη ζπλνρή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ

100

52.6

Όρη, δελ ππάξρεη ζπλνρή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ

80

42.1

Γελ γλσξίδσ

10

5.3

Σύλνιν

190

100

Η εξώηεζε 6 έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπζρεηίζεηο κε ηηο εξσηήζεηο 7 θαη 8.
Pearson
Correlation

7

8

6

r  0.999
p  value  0.01

r 1
p  value  0.01

Η δηαδνρή ησλ ελνηήησλ ζρεηίδεηαη απόιπηα κε ηηο παξαπνκπέο θαη ηηο ζπλδέζεηο ζε
πξνεγνύκελεο ελόηεηεο (εξσηήζεηο 6 θαη 7). Γει. ππάξρεη απόιπηε ηαύηηζε απόςεσλ
κεηαμύ απηώλ πνπ απάληεζαλ κε ΝΑΙ ή ΟΦΙ ζηηο δύν απηέο εξσηήζεηο. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη
κεηαμύ ησλ εξσηήζεσλ 6 θαη 8.
Οκνίσο

νη

εξσηήζεηο

7

θαη

Pearson Correlation_ r  0.999 , p- value  0.01.

8

ζρεηίδνληαη

ζεηηθά

όπνπ

Εξση. 9ε:. Αμηνινγείζηε a. Τελ αηζζεηηθή παξνπζία θαη ειθπζηηθόηεηα ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ
Τν 47,4 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. πηζηεύνπλ όηη ε αηζζεηηθή παξνπζία θαη ε
ειθπζηηθόηεηα ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ είλαη κέηξηα. Τν 5,3% όηη είλαη θάησ ηνπ κεηξίνπ,
θαη ην ππόινηπν 47,3% όηη είλαη πάλσ ηνπ κεηξίνπ.
Η εξώηεζε 9 έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπζρεηίζεηο κε ηηο εξσηήζεηο 6, 7 θαη 8.
Pearson
6
Correlation
9

r  0.664
p  value  0.002

7

8

r  0.66
p  value  0.002

r  0.667
p  value  0.002

Η αηζζεηηθή παξνπζία ηνπ βηβιίνπ έρεη ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ δηαδνρή ησλ
ελνηήησλ, κε ηηο παξαπνκπέο θαη ηηο ζπλδέζεηο ζε πξνεγνύκελεο ελόηεηεο θαη κε ηελ ζπλνρή
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ. Μηθξέο ηηκέο ζηηο εξσηήζεηο 6, 7, θαη 8, (Ναη ππάξρεη ζσζηή
δηαδνρή, ζπλδέζεηο θαη ζπλνρή) αληηζηνηρνύλ ζε πςειέο ηηκέο ηεο εξώηεζεο 9, δει. ε
αηζζεηηθή παξνπζία θαη ειθπζηηθόηεηα ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ αμηνινγνύληαη σο πνιύ
θαιέο.
Εξση. 10ε: Τν πεξηερόκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ θξίλεηαη, γεληθά, σο θαηάιιειν γηα ην
επίπεδν ζαο (κε βάζε ηηο γλώζεηο από ηηο πξνεγνύκελεο ηάμεηο);
Τν 78,9 % ησλ καζεηώλ ηνπ ΔΠΑ.Λ. θξίλεη ην πεξηερόκελν ηνπ βηβιίνπ θαηάιιειν γηα ην
επίπεδν ηνπο. Τν 15,8% όηη είλαη πςειόηεξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, θαη ην ππόινηπν 5,3%
όηη είλαη ρακειόηεξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο .

Πίνακας 8: απνηειέζκαηα.
Σπρλόηεηα

Πνζνζηό (%)

Υςειόηεξν ησλ δπλαηνηήησλ ζαο

30

15.8

Καηάιιειν

150

78.9

7

Φακειόηεξν ησλ δπλαηνηήησλ ζαο

10

5.3

Γελ κπνξώ λα θξίλσ

0

0

Σύλνιν

190

100

Η εξώηεζε 10 έρεη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπζρεηίζεηο κε ηηο εξσηήζεηο 7, 8 θαη 9.
Pearson
7
Correlation
13

r  0.466
p  value  0.044

8

9

r  0.472
p  value  0.041

r  0.475
p  value  0.04

Γενικά Σσμπεράζμαηα
Η πξώηε εξώηεζε έρεη ζθνπό λα αμηνινγήζεη ην θαηά πόζν νη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα
εθαξκόζνπλ ζηελ πξάμε ηα όζα έρνπλ δηδαρζεί.H πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ δειώλεη όηη ηα
ζρνιηθά βηβιία ηνπο έρνπλ βνεζήζεη από κέηξηα έσο πνιύ ζην λα θαηαλνήζνπλ θαη λα
αλαπηύμνπλ ηελ εθάζηνηε ζεκαηηθή ελόηεηα.
Η δεύηεξε αληρλεύεη ηελ ζπνπδαηόηεηα ησλ θεθαιαίσλ ησλ εθάζηνηε καζεκάησλ.
Η ηξίηε εξώηεζε αμηνινγεί ηελ ζαθήλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ θαη ην πόζν είλαη ζε
ζέζε λα δξαζηεξηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ. Η πιεηνςεθία βαζκνιόγεζε σο
κέηξηα ηα παξαπάλσ βηβιία.
Η ηέηαξηε εξώηεζε έρεη ζθνπό λα αμηνινγήζεη ηα παξαδείγκαηα ησλ βηβιίσλ θαη ην θαηά
πόζν απηά δηεπθνιύλνπλ ηελ κάζεζε. Η πιεηνςεθία δήισζε όηη ηα παξαδείγκαηα βνεζνύλ
πνιύ ηελ δηδαζθαιία.
Η πέκπηε εξώηεζε αληρλεύεη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ εξσηήζεσλ, αζθήζεσλ,
δηδαθηηθώλ ζηόρσλ, αλαθεθαιαηώζεσλ θαη άιισλ ελνηήησλ ησλ βηβιίσλ ζηελ θαηαλόεζε
θαη εκπέδσζε ηεο ύιεο από ηνπο καζεηέο. Η πιεηνςεθία έθξηλε από κέηξηα έσο πνιύ
ρξήζηκε ηελ παξνπζία ησλ ελνηήησλ απηώλ.
Η έθηε, έβδνκε θαη όγδνε εξώηεζε αμηνινγνύλ ηελ δνκή ησλ βηβιίσλ. Η πιεηνςεθία έθξηλε
πνιύ θαιή ηελ δνκή ηνπο.
Η έλαηε εξώηεζε έρεη ζθνπό λα αμηνινγήζεη ηελ αηζζεηηθή παξνπζία θαη ειθπζηηθόηεηα ησλ
βηβιίσλ. Δδώ ε πιεηνςεθία βαζκνιόγεζε ηα βηβιία σο πνιύ θαιά .
Η ηειεπηαία εξώηεζε παξνπζηάδεη ηελ γεληθή εηθόλα ησλ βηβιίσλ. Η πιεηνςεθία έθξηλε όηη
όια ηα βηβιία είλαη θαηάιιεια θαη ήηαλ ειάρηζηνη απηνί πνπ έθξηλαλ όηη θάπνην βηβιίν ήηαλ
πςειόηεξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Τα βηβιία θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηδάζθεηαη ε
πιεξνθνξηθή ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο
θαηαλόεζεο από ηνπο καζεηέο.
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