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Θέμα: Ανάλυση ερωτήσεων γραπτής δοκιμασίας
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αν θέλετε κάντε μια ανάλυση ερωτήσεων των γραπτών δοκιμασιών που δώσατε στους μαθητές σας. Στόχος
μας είναι να βελτιωθούμε στη κατασκευή γραπτών δοκιμασιών και να δημιουργήσουμε την προσωπική τράπεζα ερωτήσεων μας.
Τα χαρακτηριστικά μιας γραπτής δοκιμασίας είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα.
Στα πλαίσια της κλασσικής θεωρίας μέτρησης, η ανάλυση ερωτήσεων απαρτίζεται από τρία είδη στατιστικής
ανάλυσης. Αυτά είναι:
α) ανάλυση εσφαλμένων εναλλακτικών απαντήσεων
Η ανάλυση εσφαλμένων εναλλακτικών απαντήσεων αφορά τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής . Ο αριθμός

εξεταζομένων που αναμένεται να επιλέξουν κάθε μια εσφαλμένη εναλλακτική απάντηση ισούται με
τον αριθμό των εξεταζομένων που έδωσαν εσφαλμένη εναλλακτική απάντηση δια του αριθμού των εσφαλμένων εναλλακτικών απαντήσεων .
β) ανάλυση δεικτών δυσκολίας
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•
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Ο δείκτης δυσκολίας δείχνει το ποσοστό των εξεταζομένων που απάντησαν σωστά στην ερώτηση.
Ο δείκτης δυσκολίας κυμαίνεται από μηδέν μέχρι 1
Είναι προτιμότερο να έχουμε δείκτη δυσκολίας 0.50, εφόσον ο στόχος των γραπτών δοκιμασιών είναι να
μετρούν διαφορές μεταξύ των εξεταζομένων

γ) ανάλυση δεικτών διαφοροποίησης (διακριτικότητας)
Για να προσδιοριστεί ο βαθμός διακριτικότητας μιας ερώτησης, η ικανότητα της δηλαδή να διακρίνει τους μαθητές που πήραν μέρος σε μια εξέταση ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Λαμβάνουμε το 27% των γραπτών των μαθητών που πήραν μέρος στην εξέταση, τα οποία έχουμε βάλει σε φθίνουσα αξιολογική σειρά, αρχίζοντας από εκείνο που έχει το μεγαλύτερο βαθμό και σταματώντας σε εκείνο, με
το οποίο συμπληρώνεται ο αριθμός των ατόμων που αντιπροσωπεύει το παραπάνω ποσοστό επί του συνολικού
δείγματος. Έτσι σχηματίζεται η ομάδα Α, η οποία λέγεται ανώτερη ομάδα. Στη συνέχεια, λαμβάνουμε ίσο αριθμό γραπτών, αρχίζοντας από το τέλος, από εκείνο, δηλαδή, που έχει το μικρότερο βαθμό. Έτσι σχηματίζεται η
ομάδα Β (κατώτερη ομάδα). Υπολογίζουμε τον αριθμό των ατόμων από κάθε ομάδα που απάντησαν σωστά
στην ερώτηση, η οποία μας ενδιαφέρει. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών αριθμών διαιρείται δια του πλήθους
των ατόμων που αντιστοιχούν στο 27% του δείγματος. Το πηλίκο της διαίρεσης αντιπροσωπεύει το βαθμό διακριτικότητας (D) της αντίστοιχης ερώτησης.
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α) Δείκτες διαφοροποίησης 0.40 και μεγαλύτεροι δείχνουν ότι οι ερωτήσεις είναι πολύ κατάλληλες
β) Δείκτες διαφοροποίησης 0.30 έως 0.39 δείχνουν κατάλληλες ερωτήσεις, αλλά που χρειάζονται πιθανώς βελτίωση
γ) Δείκτες διαφοροποίησης 0.20 έως 0.29 σημαίνουν ότι οι ερωτήσεις είναι οριακής καταλληλότητας
δ) Δείκτες διαφοροποίησης κάτω του 0.19 φανερώνουν ότι οι ερωτήσεις είναι ανεπαρκείς και χρειάζονται αναθεώρηση μεγάλης έκτασης ή πρέπει να απορριφθούν

Τα παραπάνω θέματα συζητήθηκαν διεξοδικά στο πιλοτικό σεμινάριο «Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών – Περιγραφική αξιολόγηση». Το σεμινάριο αυτό θα επεκταθεί και θα επαναληφθεί βελτιωμένο το επόμενο σχολικό έτος. Επίσης το θέμα θα συζητηθεί στις ενδοσχολικές και διασχολικές συγκεντρώσεις μας.
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