ΛΗΣΤΕΙΕΣ
Δρώτηση 1: ΛΗΣΤΔΙΔΣ
Σε έλα ηειενπηηθό θαλάιη, έλαο δεκνζηνγξάθνο ζρνιίαζε ηελ παξαθάησ γξαθηθή
παξάζηαζε σο εμήο:
«Η γξαθηθή παξάζηαζε δείρλεη όηη ζεκεηώζεθε ηεξάζηηα αύμεζε ζηνλ αξηζκό ησλ
ιεζηεηώλ από ην έηνο 1998 κέρξη ην έηνο 1999.»

Ννκίδεηε όηη ν δεκνζηνγξάθνο εξκήλεπζε ζσζηά ηελ παξαπάλσ γξαθηθή
παξάζηαζε; Να γξάςεηε έλα επηρείξεκα πνπ λα ηεθκεξηώλεη ηελ απάληεζή ζαο.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Σεκείσζε 1. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ - PISA (ζει. 258), από Κέληξν
Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Επηάινθνο Α.Β.Ε.Ε.
Σεκείσζε 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000, 2003, 2006 (θπξίσο
έξεπλα)
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ΛΗΣΤΕΙΕΣ
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΡΩΤΗΣΗ 1
Αποδεκηή απάνηηζη
Όρη, δελ είλαη ζσζηή ε εξκελεία. Εζηηάδεηαη ζην γεγνλόο όηη βιέπνπκε
κόλν έλα μικρό μέρος ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο.
 Δελ είλαη ζσζηή. Θα έπξεπε λα εκθαληδόηαλ νιόθιεξε ε γξαθηθή παξάζηαζε.
 Δελ λνκίδσ όηη είλαη κηα ζσζηή εξκελεία ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο, δηόηη,
αλ παξνπζίαδαλ νιόθιεξε ηε γξαθηθή παξάζηαζε, ζα βιέπακε όηη ππάξρεη
κόλν κηα κηθξή αύμεζε ζηηο ιεζηείεο.
 Όρη, γηαηί ρξεζηκνπνίεζε κόλν ηελ πάλσ άθξε ηεο παξάζηαζεο θαη αλ ηελ
θνηηάμεηε νιόθιεξε από ην 0 έσο ην 520, δελ έρεη ηόζε κεγάιε αύμεζε.
 Όρη, επεηδή εθ πξώηεο όςεσο, ε γξαθηθή παξάζηαζε δείρλεη όηη ζεκεηώζεθε
κεγάιε αύμεζε, αλ όκσο θνηηάμνπκε ηνπο αξηζκνύο ζα δνύκε όηη δελ ππάξρεη
ζεκαληηθή αύμεζε.

Όρη, δελ είλαη ζσζηή ε εξκελεία. Η απάληεζε πεξηιακβάλεη ζσζηά
επηρεηξήκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ ιόγν ή κε ην πνζνζηό ηεο αύμεζεο.
 Όρη, δελ είλαη ζσζηή ε εξκελεία. Τν 10 δελ απνηειεί κηα πάξα πνιύ κεγάιε
αύμεζε ζπγθξηλόκελν κε ην 500.
 Όρη, δελ είλαη ζσζηή. Σύκθσλα κε ην πνζνζηό, ε αύμεζε είλαη κόλν 2 %
πεξίπνπ.
 Όρη, 8 ιεζηείεο αληηπξνζσπεύνπλ κόλνλ κηα αύμεζε ηνπ 1,5%. Όρη ηεξάζηηα,
θαηά ηελ άπνςή κνπ!
 Όρη, έρνπλ γίλεη κόλν 8 ή 9 παξαπάλσ απηή ηε ρξνληά. Σπγθξηλόκελεο κε ην
507, δελ είλαη κεγάινο αξηζκόο.

Πξόζθαηα δεδνκέλα απαηηνύληαη πξηλ θάλνπκε νπνηαδήπνηε θξίζε.
 Δελ κπνξνύκε λα πνύκε αλ ε αύμεζε είλαη ηεξάζηηα ή όρη. Αλ ην 1997, ν
αξηζκόο ησλ ιεζηεηώλ ήηαλ ίδηνο κε απηόλ ηνπ 1998, ηόηε ζα κπνξνύζακε λα
πνύκε όηη ππάξρεη ηεξάζηηα αύμεζε ην 1999.
 Δελ ππάξρεη ηξόπνο λα μέξνπκε ηη ελλνεί κε ηε ιέμε «ηεξάζηηα» γηαηί
ρξεηαδόκαζηε ηνπιάρηζηνλ δύν παξαδείγκαηα κεηαβνιώλ γηα λα έρνπκε
αληίιεςε κηαο ηεξάζηηαο ή κηαο κηθξήο κεηαβνιήο.

Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη
[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επεηδή ε θιίκαθα ζηε γξαθηθή παξάζηαζε δελ είλαη μεθάζαξε ζα δερζείηε ηηκέο
κεηαμύ 5 θαη 15 γηα ηελ αύμεζε ηνπ αθξηβνύο αξηζκνύ ησλ ιεζηεηώλ.]

Όρη, δελ είλαη ζσζηή ε εξκελεία, αιιά ε εμήγεζή ηνπ δελ παξέρεη
ιεπηνκέξεηεο.
 Εζηηάδεηαη MONO ζε κηα αύμεζε πνπ βαζίδεηαη ζηνλ αθξηβή αξηζκό ησλ
ιεζηεηώλ, ρσξίο λα ηε ζπγθξίλεη κε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό.
 Όρη, δελ είλαη ζσζηή ε εξκελεία. Απμήζεθε θαηά 10 ιεζηείεο.
Ο ραξαθηεξηζκόο "ηεξάζηηα" δελ εμεγεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηελ αύμεζε ηνπ
αξηζκνύ ησλ ιεζηεηώλ. Η αύμεζε ήηαλ κόλν 10 πεξίπνπ θαη δελ ζα ηελ έιεγα
«ηεξάζηηα».
 Από 508 κέρξη 515 δελ έρνπκε κεγάιε αύμεζε.
 Όρη, γηαηί 8 ή 9 δελ είλαη κεγάιε πνζόηεηα.
 Σρεηηθό. Από 507 σο ην 515 είλαη κηα αύμεζε, αιιά όρη ηεξάζηηα.
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Όρη, δελ είλαη ζσζηή. Χξεζηκνπνηεί ζσζηή κέζνδν, αιιά κε κηθξά ιάζε
ζηνπο ππνινγηζκνύο.
 Σσζηή κέζνδνο θαη ζπκπέξαζκα, αιιά ην ππνινγηζκέλν πνζνζηό είλαη
0,03%.

Μη αποδεκηή απάνηηζη
Όρη, κε αλεπαξθή ή ιαλζαζκέλε εμήγεζε.
 Όρη, δελ ζπκθσλώ.
 Ο δεκνζηνγξάθνο δελ έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ιέμε «ηεξάζηηα».
 Όρη, δελ είλαη ινγηθό. Οη δεκνζηνγξάθνη πάληα ππεξβάιινπλ.

Ναη, εζηηάδεηαη ζηελ εκθάληζε ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο θαη παξαηεξεί
όηη ν αξηζκόο ησλ ιεζηεηώλ δηπιαζηάζηεθε.
 Ναη, δηπιαζηάδεηαη ην ύςνο ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο.
 Ναη, ν αξηζκόο ησλ ιεζηεηώλ έρεη ζρεδόλ δηπιαζηαζηεί.

Ναη, ρσξίο θακία εμήγεζε ή δίλεη εμεγήζεηο δηαθνξεηηθέο από απηέο πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηελ ακέζσο πξνεγνύκελε πεξίπησζε.
Άιιεο απαληήζεηο.

Σεκείσζε. Από Δηεζλέο Πξόγξακκα γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ Μαζεηώλ - PISA (ζει.321-323), από
Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Επηάινθνο Α.Β.Ε.Ε. (πξνζαξκνγή)

3

