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Περίληψη 
Η ικανοποίηση του συνόλου των συναισθηματικών και νοητικών αναγκών και ενδιαφερόντων 
του μαθητών/τριών είναι ζητούμενο στη σχολική εκπαίδευση. Η πληροφορική ως ένα 
σύγχρονο και χρήσιμο αντικείμενο ανήκει στα ενδιαφέροντα των μαθητών και διδάσκεται στο 
Γυμνάσιο. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών καθορίζει τους σκοπούς και τους στόχους της 
διδασκαλίας της Πληροφορικής. Η διδασκαλία συνοδεύεται με ένα νέο διδακτικό πακέτο που 
έρχεται να συνεισφέρει στην εφαρμογή του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος 
Σπουδών. Στην εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης που 
πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, οι οποίοι χρησιμοποιούν το νέο διδακτικό 
εγχειρίδιο. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 285 μαθητές/τριες, όπου ερωτήθηκαν για την 
ικανοποίησή τους σε τέσσερα κριτήρια: εμφάνιση, περιεχόμενο, ευκολία ανάγνωσης και 
οργάνωση του βιβλίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα φάνηκε ότι η συνολική ικανοποίηση 
των μαθητών μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέτρια, ενώ ο μέσος δείκτης συνολικής 
ικανοποίησης, όπως υπολογίζεται από τη μέθοδο MUSA, ανέρχεται στο 75%. 

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, στατιστική, μέθοδος MUSA, βιβλίο Πληροφορικής Γυμνασίου, 
διαθεματικότητα 

1. Εισαγωγή 
Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), 
«σκοπός της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο είναι να αποκτήσουν οι 
μαθητές μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών 
λειτουργιών του υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού και 
αναγνώρισης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, αναπτύσσοντας 
παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής 
συμπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και δημιουργία τόσο σε ατομικό 
επίπεδο όσο και σε συνεργασία με άλλα άτομα ή ως μέλη μιας ομάδας» (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2003). 

Για την εφαρμογή του Δ.Ε.Π.Π.Σ., εκδόθηκε το 2006, νέο διδακτικό πακέτο στο 
μάθημα της Πληροφορικής Γυμνασίου. Το διδακτικό πακέτο με τίτλο 
«Πληροφορική» απευθύνεται στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και αποτελείται από 
βιβλίο Μαθητή, βιβλίο Καθηγητή και συνοδευτικό ψηφιακό υλικό. Το παραπάνω 
βιβλίο διανεμήθηκε το σχολικό έτος 2007 - 2008 στους μαθητές/τριες της Α΄ 
Γυμνασίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), 
το νέο εκπαιδευτικό υλικό θα αξιολογηθεί μέσω της Πράξης «Αξιολόγηση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης». 



Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης 285 
μαθητών/τριών της Α΄ Γυμνασίου από το βιβλίο μαθητή του μαθήματος 
Πληροφορικής. 

2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003), το σχολείο καλείται να συμβάλλει στη 
διαμόρφωση προσωπικοτήτων με στέρεες ηθικές αρχές και ισχυρή αυτοαντίληψη και 
να δώσει βαρύτητα στην ικανοποίηση του συνόλου των συναισθηματικών και 
νοητικών αναγκών και ενδιαφερόντων του μαθητή.  

Η ικανοποίηση των μαθητών αποτελεί ένα σημαντικό άξονα για την επίτευξη των 
στόχων της εκπαίδευσης. Η ικανοποίηση αναπαριστά μία πολύπλοκη συνάθροιση 
γνωσιακών, συναισθηματικών και συμπεριφοριστικών τάσεων (Aldemir C. & Gülcan 
Y., 2004). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Harvey, 2001; Donald & Denison, 1996; 
Morrison, 1999; Marsh, 1991), η έρευνα ικανοποίησης μαθητών καλύπτει τέσσερις 
περιοχές: 1) το σχολείο που πηγαίνουν οι μαθητές, 2) το τμήμα που ανήκουν οι 
μαθητές, 3) το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχουν οι μαθητές, 4) τα μαθήματα που 
παρακολουθούν οι μαθητές. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των 
μαθητών είναι: 1) οι παράγοντες του σχολείου, 2) οι παράγοντες του προγράμματος 
σπουδών, 3) οι προσδοκίες των μαθητών και 4) τα δημογραφικά στοιχεία των 
μαθητών. Οι παράγοντες του σχολείου κατανέμονται στους ακαδημαϊκούς 
παράγοντες και στη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι ακαδημαϊκοί 
παράγοντες περιλαμβάνουν: α) την ποιότητα της εκπαίδευσης, β) την επικοινωνία με 
τους εκπαιδευτικούς εντός και εκτός τάξης, γ) το πρόγραμμα σπουδών, δ) τα 
διδακτικά εγχειρίδια και το υπόλοιπο διδακτικό υλικό και ε) την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών από τους μαθητές. 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε έναν από τους παραπάνω παράγοντες 
ικανοποίησης των μαθητών, ο οποίος είναι το διδακτικό εγχειρίδιο. Το διδακτικό 
εγχειρίδιο, είναι ίσως το περισσότερο χρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό υλικό που 
υπάρχει στην εκπαίδευση. Επικοινωνεί το περιεχόμενό του στον εκπαιδευτικό και το 
μαθητή και αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της επίτευξης των στόχων ενός μαθήματος. 
Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα (Solomon, 1978), σε μαθητές ηλικίας 12 έως 15 
ετών, το 80 % της γνώσης που αποκτούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, 
προέρχεται από τα διδακτικά εγχειρίδια. 

3. Μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας 
3.1. Σχεδιασμός της έρευνας 
Η διαδικασία σχεδιασμού της έρευνας αποτελείται από τα επόμενα 4 βασικά στάδια 
τα οποία σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν διαδοχικά (Γρηγορούδης. Ε. και Σίσκος, 
Γ., 2000). 

α) Προκαταρκτική έρευνα. Σε αυτό το πρώτο στάδιο έγινε η αναγνώριση και ο 
καθορισμός του προβλήματος. Ακολούθησε μια προκαταρκτική ανάλυση της 
συμπεριφοράς των μαθητών, ενώ έγινε και έρευνα του περιβάλλοντος. Έτσι, 



λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη διεθνή  βιβλιογραφία καθορίστηκαν οι διαστάσεις 
ποιότητας, καθώς και οι κλίμακες ικανοποίησης. 

β) Σύνταξη ερωτηματολογίου και δημοσκόπηση. Στο στάδιο αυτό καθορίσθηκε ο 
τρόπος διεξαγωγής της έρευνας και έγινε η κωδικοποίηση των απαιτούμενων 
πληροφοριών σε ερωτήσεις. Ακολούθησε η διεξαγωγή της έρευνας. 

γ) Αναλύσεις. Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία των δεδομένων 
με τη χρήση εργαλείων περιγραφικής και εκτιμητικής στατιστικής, καθώς και με τη 
μεθοδολογία MUSA (MUlticreteria Satisfaction Analysis). 

δ) Αποτελέσματα. Στο τελευταίο στάδιο της μελέτης έγινε εκτίμηση και αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη συλλογή και επεξεργασία των 
ερωτηματολογίων και καταγράφηκαν τα συμπεράσματα. 

3.2. Καθορισμός κριτηρίων ικανοποίησης 
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Newton, D.P. & Newton, L.D., 2007; Miekley 
J., 2005), τα κριτήρια ικανοποίησης των μαθητών από τη χρήση ενός διδακτικού 
εγχειριδίου διακρίνονται σε τέσσερις διαστάσεις (κριτήρια) ποιότητας. Την εμφάνιση, 
το περιεχόμενο, την ευκολία ανάγνωσης και την οργάνωση του βιβλίου.  
• Περιεχόμενο: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Chmel S., 1999) κατά την 

αξιολόγηση ενός βιβλίου τη μεγαλύτερη βαρύτητα έχει το ίδιο το περιεχόμενο 
του. Ο μαθητής ανταποκρίνεται θετικά σε βιβλία που το περιεχόμενό τους είναι 
ενημερωμένο, σύγχρονο και αυξάνει το ενδιαφέρον του για το αντικείμενο. 

• Οργάνωση: Στην κατηγορία αυτή αξιολογείται η ανάπτυξη των μαθημάτων σε 
ενότητες και κεφάλαια καθώς και οι ασκήσεις, οι ερωτήσεις, οι δραστηριότητες 
και τα κριτήρια αξιολόγησης που έχει στη διάθεσή του ο μαθητής. Η σωστή 
οργάνωση του βιβλίου ενισχύει την ενεργή συμμετοχή του μαθητή, τονώνει το 
ενδιαφέρον του για το μάθημα και διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης. Αντίθετα 
ένα μη ικανοποιητικά οργανωμένο βιβλίο με σκόρπιες αναφορές στο ίδιο θέμα σε 
διαφορετικές ενότητες δημιουργεί σύγχυση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

• Ευκολία ανάγνωσης: Η ευκολία ανάγνωσης του βιβλίου είναι ιδιαίτερα σημαντική 
για την αξιολόγηση του διδακτικού πακέτου. Είναι απαραίτητο ο μαθητής 
διαβάζοντας το βιβλίο να μπορεί να κατανοεί τις έννοιες καθώς και να 
αφομοιώνει την απορρέουσα γνώση. Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν μπορεί να 
διαβάσει εύκολα το βιβλίο, η διαδικασία μάθησης γίνεται κουραστική και η 
κατανόηση ελλιπής. 

• Εμφάνιση: Είναι γεγονός ότι οι μαθητές προϊδεάζονται για ένα βιβλίο μόνο και 
μόνο από την αισθητική του. Το εξώφυλλο του βιβλίου, το μέγεθος, το βάρος και 
γενικότερα η συνολική του εμφάνιση, οι εικόνες και τα σκίτσα αποτελούν 
σημαντικό κριτήριο για την ικανοποίηση των μαθητών. 

Κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια χωρίστηκε σε υποκριτήρια, τα οποία φαίνονται 
στον πίνακα 3. 

3.3. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου 
Με βάση τις προηγούμενες διαστάσεις ικανοποίησης σχεδιάστηκε ένα δισέλιδο 
αρκετά αναλυτικό ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει δύο μέρη. 



α) Στοιχεία μαθητή/τριας. Στο μέρος αυτό υπάρχουν ερωτήσεις δημογραφικού και 
προσωπικού χαρακτήρα (φύλο, είδος σχολείου (δημόσιο, ιδιωτικό) βαθμός α΄ 
τριμήνου, συχνότητα χρήσης Η/Υ και επίπεδο γνώσης θεμάτων πληροφορικής). 

β) Ερωτήσεις ικανοποίησης. Στο κύριο αυτό μέρος του ερωτηματολογίου 
συμπεριλήφθησαν ερωτήσεις σχετικά με το βαθμό συμφωνίας και την ικανοποίηση 
των μαθητών από τα επιμέρους κριτήρια και υποκριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο 
μαθητής κλήθηκε να διατυπώσει το βαθμό ικανοποίησής του για κάθε ένα από τα 
τέσσερα κριτήρια (Εμφάνιση, Περιεχόμενο, Ευκολία ανάγνωσης και Οργάνωση) 
καθώς και για τα υποκριτήρια αυτών, όπως επίσης και συνολικά για το βιβλίο. 

Για τις ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στην αξιολόγηση της ικανοποίησης των 
μαθητών από τα 20 υποκριτήρια χρησιμοποιήθηκε μια 5βάθμια κλίμακα Likert (από 
συμφωνώ απόλυτα έως διαφωνώ απόλυτα). Για τις ερωτήσεις που αποσκοπούσαν 
στην αξιολόγηση της ικανοποίησης των μαθητών από τα 4 κριτήρια και τη μέτρηση 
της συνολικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε η 5βάθμια κλίμακα Likert (από 
πλήρως ικανοποιημένος έως πλήρως δυσαρεστημένος). Ταυτόχρονα για την 
ευκολότερη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
γραφικές αναπαραστάσεις συναισθημάτων και γνώμης (☺  ). 

3.4. Διεξαγωγή της έρευνας 
Στην έρευνα έλαβαν μέρος 285 μαθητές/τριες από 4 σχολεία, δύο της περιφέρειας 
Αττικής και δύο της περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στα οποία διδάσκουν 8 εκπαιδευτικοί 
(4 γυναίκες και 4 άντρες). Το 45% των συμμετεχόντων είναι αγόρια ηλικίας 12 έως 13 
ετών και το 55% κορίτσια της ίδιας ηλικίας. Όλοι είναι μαθητές/τριες της Α΄ 
Γυμνασίου κατά το τρέχον σχολικό έτος 2007 - 2008. Σύμφωνα με την έρευνα το 77% 
χρησιμοποιεί από πολύ έως πάρα πολύ τον υπολογιστή και το 64% θεωρεί το επίπεδο 
των γνώσεών του σε θέματα πληροφορικής υψηλό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Συχνότητα χρήσης Η/Υ και επίπεδο γνώσεων θεμάτων πληροφορικής 

Η βαθμολογία των μαθητών κυμαίνεται από 9 έως 20, με το μεγαλύτερο ποσοστό των 
μαθητών (82% περίπου) να έχει λάβει στο πρώτο τρίμηνο βαθμό μεγαλύτερο του 15. 

3.5. Προκαταρκτικές επεξεργασίες 
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Τα στοιχεία των ερωτηματολογίων καταχωρήθηκαν σε υπολογιστή. Προς τούτο 
χρησιμοποιήθηκε το πακέτο Excel, στο οποίο σε όλα τα πεδία υπήρχε αυτόματος 
έλεγχος ορθότητας (validation). Αρχικά έγινε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος 
ορθότητας, απ' όπου διαπιστώθηκε εξαιρετικά μικρή πιθανότητα λαθών 
πληκτρολόγησης. Κατόπιν αυτού δεν κρίθηκε απαραίτητος περαιτέρω έλεγχος. 
Εντοπίστηκαν και αποσύρθηκαν μερικά ερωτηματολόγια με πολλά ελλιπή στοιχεία. 

Με το τεστ του 2X ελέγχθηκε η συνάφεια κάθε μίας από τις παρακάτω μεταβλητές 
(φύλο, βαθμός πρώτου τριμήνου, συχνότητα χρήσης, επίπεδο γνώσεων θεμάτων 
πληροφορικής) με τη συνολική ικανοποίηση και βρέθηκε ότι είναι ανεξάρτητες. 
Επίσης, ελέγχθηκε η συνάφεια του βαθμού με τη συχνότητα χρήσης και το επίπεδο 
γνώσεων θεμάτων πληροφορικής, όπου είναι επίσης ανεξάρτητες. Τέλος, ελέγχθηκε η 
συνάφεια του είδους του σχολείου με τη συνολική ικανοποίηση, όπου παρατηρείται 
μια μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών των δημοσίων και των ιδιωτικών 
σχολείων η οποία όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική. Για την εσωτερική συνέπεια 
των στοιχείων του ερωτηματολογίου διενεργήθηκε μέτρηση της εσωτερικής 
συνάφειας με τον υπολογισμό του δείκτη Cronbach's alpha, ο οποίος στα δύο από 
τέσσερα κριτήρια έχει τιμή μεγαλύτερη του 0.8, ενώ στα άλλα δύο τιμή μεγαλύτερη 
του 0.7. Στη συνέχεια έγινε έρευνα των ελλιπουσών τιμών (missing values). Έγινε 
αντιπαραβολή με τα ερωτηματολόγια προκειμένου να βρεθεί, αν όντως δεν 
συμπληρώθηκαν από τους μαθητές. Διαπιστώθηκε ότι γενικά ο αριθμός των τιμών 
αυτών είναι μικρός. Αν η τιμή που έλειπε ήταν σε κριτήριο ή στη συνολική 
ικανοποίηση, τότε το ερωτηματολόγιο αυτό αποσύρθηκε. 

4. Αποτελέσματα μέτρησης ικανοποίησης 
4.1 Κατά κριτήριο και συνολικά 
Οι συχνότητες των απαντήσεων παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 1. Συχνότητες συνολικής και μερικής ικανοποίησης 

 Συμφωνώ 
απόλυτα 

Κάπως 
συμφωνώ 

Ούτε συμφωνώ/ 
ούτε διαφωνώ 

Κάπως 
διαφωνώ 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Συνολική 
Ικανοποίηση 17% 30% 29% 12% 12% 

Εμφάνιση 11% 32% 32% 13% 11% 
Περιεχόμενο 16% 33% 28% 15% 8% 

Αναγνωσιμότητα 27% 31% 21% 13% 8% 
Οργάνωση 18% 29% 29% 13% 10% 

Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα εμφανίζουν ποικιλία. Στη συνολική 
ικανοποίηση οι θετικές γνώμες είναι το 47%, ενώ οι αρνητικές το 24%. Έτσι η 
συνολική ικανοποίηση που εκφράζουν οι μαθητές μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέτρια. 

Στην εμφάνιση του βιβλίου το 43% των μαθητών δηλώνει λίγο ή πολύ ικανοποιημένο, 
ενώ δυσαρεστημένο δηλώνει το 24%. Στο περιεχόμενο οι θετικές γνώμες είναι 43%. 
Στην αναγνωσιμότητα οι θετικές γνώμες αυξάνονται στο 58%, ενώ στην οργάνωση 
του βιβλίου επανέρχονται στο 47%. 



Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα βάρη των κριτηρίων, καθώς και οι μέσοι 
δείκτες ικανοποίησης, απαιτητικότητας και αποτελεσματικότητας, τόσο για τη 
συνολική ικανοποίηση, όσο και για τη μερική ικανοποίηση, όπως υπολογίζονται από 
τη μέθοδο MUSA (Γρηγορούδης. Ε. και Σίσκος, Γ., 2000; Siskos Y., Grigoroudis E., 
2002; Koilias C., 2005). 

Πίνακας 2. Μέσοι δείκτες ικανοποίησης, βαρών και απαιτητικότητας κριτηρίων 

 Βάρος Ικανοποίηση Απαιτητικ. Αποτελεσματικ. 
Συνολική Ικανοποίηση  75 -58  

Εμφάνιση 15 40 33 8,9 
Περιεχόμενο 25 78 -60 5,5 

Αναγνωσιμότητα 25 81 -60 4,7 
Οργάνωση 35 81 -71 6,8 

Πιο σημαντικό υποκριτήριο είναι η οργάνωση του βιβλίου (35%), ενώ λιγότερο 
σημαντικό είναι η εμφάνιση (15%). 

Ο μέσος δείκτης συνολικής ικανοποίησης, όπως υπολογίζεται από τη μέθοδο, 
ανέρχεται στο 75%. Από τα κριτήρια μερικής ικανοποίησης η εμφάνιση του βιβλίου 
παρουσιάζει το μικρότερο δείκτη ικανοποίησης (40%), ενώ τα άλλα τρία κριτήρια 
έχουν παρόμοια τιμή (78% - 81%). 

Η απαιτητικότητα εκφράζει τη μέση απόκλιση των συναρτήσεων ικανοποίησης από 
μια κανονική ή ουδέτερη (γραμμική) συνάρτηση αξιών. Έτσι, 

• Ουδέτεροι μαθητές χαρακτηρίζονται αυτοί που όσο περισσότερο ικανοποιημένοι 
δηλώνουν ότι είναι, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των προσδοκιών τους που 
εκπληρώνεται. 

• Απαιτητικοί μαθητές είναι αυτοί που δηλώνουν ικανοποιημένοι, μόνο αν τους 
προσφέρεται το βέλτιστο επίπεδο υπηρεσιών. 

• Μη-απαιτητικοί μαθητές είναι αυτοί που δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι, 
παρόλο που ένα μικρό ποσοστό των προσδοκιών τους εκπληρώνεται. 

Από τον πίνακα 2 φαίνεται ότι μόνο στην εμφάνιση του βιβλίου οι μαθητές 
παρουσιάζονται ως απαιτητικοί, ενώ στα υπόλοιπα κριτήρια ως μη απαιτητικοί. 
Συνδυάζοντας τα βάρη των κριτηρίων ικανοποίησης με τους μέσους δείκτες 
ικανοποίησης είναι δυνατή η δημιουργία μιας σειράς διαγραμμάτων δράσης (action 
diagrams), τα οποία μπορούν να προσδιορίσουν ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα 
σημεία της ικανοποίησης των μαθητών, καθώς και το που πρέπει να στραφούν οι 
προσπάθειες βελτίωσης. 

Κάθε διάγραμμα δράσης (βλ. σχ. 2) χωρίζεται σε τεταρτημόρια ανάλογα με την 
απόδοση (μέσοι δείκτες ικανοποίησης) και τη σημαντικότητα (βάρη) των κριτηρίων. 
Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατός ο προσδιορισμός των απαιτούμενων ενεργειών για 
τη βελτίωση ή τη διατήρηση του επιπέδου ικανοποίησης των μαθητών, καθώς και η 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων από πλευράς Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 



I) Περιοχή ισχύουσας κατάστασης-status quo (χαμηλή απόδοση και χαμηλή 
σημαντικότητα). Η περιοχή αυτή παρουσιάζει τα αδύνατα σημεία, δεδομένου ότι οι 
συγκεκριμένες διαστάσεις ικανοποίησης δεν θεωρούνται σημαντικές από τους 
μαθητές. 

II) Περιοχή δράσης (χαμηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα). Στο 
τεταρτημόριο αυτό ανήκουν τα πλέον κρίσιμα χαρακτηριστικά που πρέπει να 
βελτιωθούν οπωσδήποτε, ώστε να αυξηθεί το επίπεδο ικανοποίησης των μαθητών. 

III) Περιοχή ισχύος (υψηλή απόδοση και υψηλή σημαντικότητα). Τα 
χαρακτηριστικά που ανήκουν σε αυτό το τεταρτημόριο είναι τα δυνατά σημεία και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως το συγκριτικό πλεονέκτημα του βιβλίου σε σχέση με 
άλλα. 

IV) Περιοχή μεταφοράς πόρων (υψηλή απόδοση και χαμηλή σημαντικότητα). Οι 
πόροι και γενικότερα η προσπάθεια που απαιτείται για τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο (π.χ. βελτίωση 
των διαστάσεων ικανοποίησης που ανήκουν στην περιοχή δράσης). 

Το διάγραμμα του σχήματος 2 μπορεί επιπρόσθετα να καθορίσει την ιεράρχηση της 
σπουδαιότητας των ενεργειών βελτίωσης για τις κρίσιμες διαστάσεις ικανοποίησης. Η 
περιοχή δράσης είναι προφανώς η πρώτη προτεραιότητα δεδομένου ότι στο 
συγκεκριμένο τεταρτημόριο ανήκουν σημαντικά κριτήρια για τα οποία οι μαθητές δεν 
είναι ικανοποιημένοι. Η δεύτερη προτεραιότητα θα πρέπει να επικεντρωθεί στις 
διαστάσεις ικανοποίησης που ανήκουν στην περιοχή ισχύος, ειδικά όταν υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης (ο δείκτης ικανοποίησης είναι κοντά στον κάθετο άξονα). Η 
περιοχή της ισχύουσας κατάστασης είναι η τρίτη κατά σειρά προτεραιότητα. Παρόλο 
που οι συγκεκριμένες διαστάσεις ικανοποίησης δεν είναι ιδιαίτερα κρίσιμες την 
περίοδο της ανάλυσης, ενδέχεται να γίνουν σημαντικές στο μέλλον, ενώ δεν πρέπει να 
λησμονείται το γεγονός ότι η ικανοποίηση των μαθητών είναι χαμηλή για τα 
συγκεκριμένα κριτήρια. Η τελευταία προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η περιοχή 
μεταφοράς πόρων, διότι περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τα οποία αφενός δεν είναι 
σημαντικά για τους μαθητές και αφετέρου η απόδοση είναι υψηλή. 

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται το σχετικό διάγραμμα δράσης των κριτηρίων και 
υποκριτηρίων. Από το διάγραμμα φαίνεται ότι κανένα κριτήριο δεν βρίσκεται στην 
περιοχή δράσης, ενώ η οργάνωση του βιβλίου τοποθετείται στην περιοχή ισχύος. Έτσι 
οι προσπάθειες βελτίωσης πρέπει να επικεντρωθούν στα κριτήρια με χαμηλή 
απόδοση, δηλαδή στην εμφάνιση του βιβλίου. Στο σχήμα 2 έχουν επίσης απεικονιστεί 
και τα σπουδαιότερα υποκριτήρια (βλ. επόμενη παράγραφο). 

Ένα άλλο αποτέλεσμα που παρέχει η μέθοδος MUSA είναι η αποτελεσματικότητα. Ο 
δείκτης αυτός εκτιμά το αποτέλεσμα των ενεργειών βελτίωσης που απαιτούνται, 
δεδομένου ότι αυτές εξαρτώνται τόσο από τη σημαντικότητα του κριτηρίου, όσο και 
από τη συνεισφορά του στη μη-ικανοποίηση. Έτσι οι προσπάθειες για τη βελτίωση 
του βιβλίου πρέπει να επικεντρωθούν στις διαστάσεις ποιότητας που έχουν μεγάλη 
αποτελεσματικότητα, ενώ οι μαθητές δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα απαιτητικοί. 



 
Σχήμα 2. Διάγραμμα δράσης κριτηρίων και υποκριτηρίων 

Συνδυάζοντας την απαιτητικότητα με την αποτελεσματικότητα κατασκευάζεται το 
διάγραμμα βελτίωσης (βλ. σχ. 3). Στο ίδιο διάγραμμα έχουν απεικονιστεί και τα 
σπουδαιότερα υποκριτήρια (βλ. επόμενη παράγραφο). 

Στο διάγραμμα αυτό η οργάνωση του βιβλίου τοποθετείται έστω και οριακά στο 
τεταρτημόριο πρώτης προτεραιότητας. Αυτό σημαίνει ότι η οργάνωση του βιβλίου, 
παρά την υψηλή σημαντικότητα και ικανοποίηση, επειδή έχει και υψηλή 
αποτελεσματικότητα, μπορεί να συνεισφέρει στη συνολική βελτίωση της εικόνας του 
βιβλίου. Αντίθετα η εμφάνιση του βιβλίου έχει και αυτή υψηλή αποτελεσματικότητα 
(8,9) αλλά επειδή έχει και υψηλή απαιτητικότητα που σημαίνει μεγάλο μέγεθος 
προσπάθειας, τοποθετείται σε τεταρτημόριο δεύτερης προτεραιότητας. 

 
Σχήμα 3.  Διάγραμμα βελτίωσης κριτηρίων και υποκριτηρίων 

4.2 Κατά υποκριτήριο 
Οι σχετικές συχνότητες των απαντήσεων, καθώς και οι μέσοι δείκτες βάρους, 
ικανοποίησης, απαιτητικότητας και αποτελεσματικότητας των υποκριτηρίων 
παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 

 



Πίνακας. 3. Όλα τα αποτελέσματα των υποκριτηρίων 

 
4.2.1. Εμφάνιση 
Πιο σημαντικό υποκριτήριο είναι η γραμματοσειρά (32%), το οποίο έχει και τον πιο 
υψηλό δείκτη ικανοποίησης (88%). Τα αποτελέσματα αυτά τοποθετούν το 
υποκριτήριο αυτό στην περιοχή ισχύος (σχ. 2). Το λιγότερο σημαντικό υποκριτήριο 
είναι η ανθεκτικότητα (14%). Το εξώφυλλο του βιβλίου έχει συγκεντρώσει τις πιο 
πολλές αρνητικές απαντήσεις (58%), ενώ ταυτόχρονα έχει την πιο υψηλή 
απαιτητικότητα (+40%). Αυτά τα αποτελέσματα τοποθετούν το εξώφυλλο στην 
περιοχή δράσης του διαγράμματος δράσης (σχ. 2). Ας σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό 
υποκριτήριο που εμφανίζεται στην περιοχή δράσης. 

4.2.2. Περιεχόμενο 



Στο περιεχόμενο του βιβλίου πιο σημαντικό υποκριτήριο αναδεικνύεται η ενημέρωση 
αυτού (31%), ενώ παρουσιάζει και τον πιο υψηλό δείκτη ικανοποίησης (88%). Τα 
αποτελέσματα αυτά τοποθετούν το υποκριτήριο αυτό στην περιοχή ισχύος (σχ. 2). Τα 
λιγότερο σημαντικά υποκριτήρια είναι η σύνδεση των θεμάτων του βιβλίου με άλλα 
μαθήματα (13%) και η αύξηση του ενδιαφέροντος που προκαλεί αυτό (13%). Αυτά τα 
υποκριτήρια παρουσιάζουν επίσης και τους χαμηλότερους δείκτες ικανοποίησης (36% 
και 43% αντίστοιχα). 

4.2.3. Αναγνωσιμότητα 
Πιο σημαντικό υποκριτήριο είναι η ευκολία ανάγνωσης (25%), ενώ το λιγότερο 
σημαντικό είναι οι λέξεις - κλειδιά (15%). Όλα τα υποκριτήρια της αναγνωσιμότητας 
παρουσιάζουν μάλλον υψηλούς δείκτες ικανοποίησης (από 75% μέχρι 84%) με 
υψηλότερο αυτόν της γλώσσας του βιβλίου (84%). Ακόμη σε όλα τα υποκριτήρια οι 
μαθητές εμφανίζονται ως μη απαιτητικοί. Λόγω υψηλής αποτελεσματικότητας και 
χαμηλής απαιτητικότητας τα τρία από τα πέντε υποκριτήρια εμφανίζονται στο 
τεταρτημόριο πρώτης προτεραιότητας του διαγράμματος βελτίωσης (σχ. 3). 

4.2.4. Οργάνωση 
Τα υποκριτήρια του κριτηρίου αυτού παρουσιάζονται μάλλον ισοβαρή, με 
χαμηλότερο αυτό των θεμάτων για συζήτηση (16%). Αυτό το υποκριτήριο μαζί με το 
τελευταίο έχουν και τους χαμηλότερους δείκτες ικανοποίησης (57% και 37%). 
Φαίνεται ότι τελικά οι μαθητές κατά 40% δεν θα πρότειναν αυτό το βιβλίο σε κάποιον 
που δεν γνωρίζει πληροφορική. 

5. Συμπεράσματα - Προτάσεις 
Το διδακτικό πακέτο αποτελεί μία από τις παραμέτρους για την επίτευξη των στόχων 
του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Η χρήση του επαφίεται τόσο στη διάθεση 
αυτών που καλούνται να το χρησιμοποιήσουν, όσο και από το δείκτη ικανοποίησής 
τους σε ορισμένα κριτήρια που οι ίδιοι (εκπαιδευτικοί και μαθητές) θέτουν. Το νέο 
βιβλίο της πληροφορικής Γυμνασίου, έρχεται να υποστηρίξει το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τη 
φιλοσοφία του. Από την πραγματοποιηθείσα έρευνα φάνηκε ότι εκτός από το 
εξώφυλλό του, το οποίο βέβαια σε προϊδεάζει θετικά ή αρνητικά για να «ανοίξεις» 
ένα βιβλίο, το βιβλίο έχει καλή εμφάνιση. Το περιεχόμενο, το οποίο είναι και το πιο 
ουσιαστικό, έχει λάβει υψηλό δείκτη ικανοποίησης. Ωστόσο, φαίνεται οι μαθητές να 
μη βλέπουν σύνδεση των θεμάτων που πραγματεύεται το βιβλίο με άλλα μαθήματα, 
κάτι που δεν προάγει και την ιδέα της διαθεματικότητας. Στην πραγματικότητα, το 
βιβλίο περιλαμβάνει αρκετά θέματα διαθεματικότητας, αλλά φαίνεται ότι η έλλειψη 
επιτυχούς εφαρμογής των προβλεπόμενων για τη διαθεματικότητα, αναδεικνύει την 
ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις με σκοπό να εφαρμοστεί η διαθεματικότητα 
στην πράξη. 

Στο κριτήριο της αναγνωσιμότητας, το βιβλίο έχει υψηλούς δείκτες ικανοποίησης, 
ενώ στην οργάνωση οι μαθητές αναζητούν πιθανώς πιο ενδιαφέροντα θέματα για 
συζήτηση από αυτά που διαθέτει το βιβλίο. Ο ρόλος τους εκπαιδευτικού είναι 
σημαντικός σε αυτό το σημείο για να διερευνά και να θέτει θέματα για συζήτηση που 
είναι σύγχρονα και ελκυστικά για τους μαθητές. 



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 
οργάνωση του βιβλίου και στην εμφάνισή του. 

Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι παρά την υποχρέωση χρήσης και διάθεσης σε όλους 
τους μαθητές κάθε τάξης, του επίσημου διδακτικού πακέτου που εκδίδεται από τον 
Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.), το βιβλίο της Πληροφορικής 
Γυμνασίου εμφανίζεται συνολικά ικανοποιητικό από τους ίδιους τους μαθητές. 

Αυτό που απαιτείται είναι να πραγματοποιηθεί μία έρευνα σε εκπαιδευτικούς που 
διδάσκουν το μάθημα της Πληροφορικής, για να προκύψουν στοιχεία για το δείκτη 
ικανοποίησής τους από το διδακτικό πακέτο (βιβλίο μαθητή, βιβλίο καθηγητή και 
συνοδευτικό ψηφιακό υλικό).  
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