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Εισαγωγή στη Στατιστική 



Τι είναι Στατιστική;

• Στατιστική είναι η επιστήμη της συλλογής, 
οργάνωσης, ανάλυσης και ερμηνείας 
δεδομένων

• Περιγράφει και εξηγεί την αβεβαιότητα

• Βρίσκει (αιτιώδεις)σχέσεις μεταξύ 
μεταβλητών



‘Διάσημες’ εφαρμογές Στατιστικής
Ο Ιπποκράτης αφάνισε το λοιμό της Αττικής παρατηρώντας 
ότι οι σιδηρουργοί δεν αρρώσταιναν! (Πατέρας της 
Αποδεικτικής Ιατρικής)

Ο John Snow ανακάλυψε μέσω
παρατήρησης ότι η χολέρα οφείλεται
σε κακές συνθήκες υγιεινής και στην
ποιότητα του νερού (επιδημιολογία)

O Δαρβίνος διεξήγαγε πολλά πειράματα όπου
παρατηρούσε την ανάπτυξη διαφόρων φυτών
όταν γονιμοποιούνται μόνα τους ή όταν
διασαυρώνονται
(Πειραματικός σχεδιασμός-μεταβλητότητα) Ο Jean Piaget διεξήγαγε πλήθος

πειραμάτων και μελετών για να
διερευνήσει σε ποιά ηλικία τα παιδιά
κατακτούν συγκεκριμένες μαθηματικές
έννοιες (στάδια ανάπτυξης)



Εργασία

• Δίνει η μέθοδος με τη χρήση ΤΠΕ καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία όσον αφορά στην 

κατανόηση των μαθηματικών;

• Δοκιμάζουμε για 3 μήνες τη διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ σε 10 άτομα 

και την παραδοσιακή διδασκαλία σε άλλα 10 και μετράμε τη βελτίωση 

χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο τεστ

• Χρειαζόμαστε την ομάδα ελέγχου (παραδοσιακή διδασκαλία) γιατί 

επιθυμούμε να δούμε αν οι μαθητές βελτιώθηκαν σε σχέση με αυτό 

που τυπικά διδάσκεται

• Υπολογίζουμε το μέσο όρο στις 2 ομάδες (μτ και μπ αντίστοιχα) και τη 

διαφορά Δ=μτ-μπ



Εκτίμηση

• Πάρτε ένα δείγμα από 10 άτομα με τη χρήση ΤΠΕ , 10 

άτομα με την παραδοσιακή διδασκαλία και μετρήστε τη 

μέση διαφορά στη βελτίωση

• Φυσικά, αυτή δεν είναι η μέση βελτίωση όλων των 

μαθητών που διδάσκονται με τη χρήση ΤΠΕ σε σχέση με 

αυτούς που διδάσκονται με την παραδοσιακή 

διδασκαλία αλλά ελπίζουμε να είναι κάτι πολύ κοντά του

• Δ=1.6
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Αληθινή διαφορά = 2 (1 εκατομμύριο)

Εκτίμηση α= 4.5 (10 μετρήσεις)

Εκτίμηση γ= 2.7 (1000 μετρήσεις)

Εκτίμηση β= 1.1 (100 μετρήσεις)
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10 μετρήσεις

1000 μετρήσεις

100 μετρήσεις

Όσο πιο πολλούς ανθρώπους μετράμε, τόσο 
βεβαιότεροι είμαστε για την εκτίμηση της 
‘αληθινής’ διαφοράς ανάμεσα στις 2 
μεθόδους

Ο βαθμός της βεβαιότητας μας 
εκφράζεται στο 

Διάστημα Εμπιστοσύνης ΔΕ

Confidence Interval (95% CI)

Το διάστημα εμπιστοσύνης υπολογίζεται 
με βάση
• το μέγεθος δείγματος 
• τα μέτρα διασποράς των μετρήσεων



• Lies, damned lies, and statistics (Υπάρχουν 
ψέμματα, καταραμένα ψέμματα και 
στατιστική)



Παραπλανητικά γραφήματα



Αμερικάνικες εκλογές 2012







Τα πιο θερμά έτη



Πρόθεση ψήφου



Προβολή στο μέλλον





Μελέτη παρατήρησης

• Παίρνουμε μια τάξη στην οποία 
εφαρμόζεται η μέθοδος 
διδασκαλίας Α (ΤΠΕ) και μια άλλη 
στην οποία εφαρμόζεται η 
μέθοδος διδασκαλίας Β 
(παραδοσιακή)

• Οι μαθητές δίνουν εξετάσεις και 
βάσει των αποτελεσμάτων τους 
βλέπουμε ποιά μέθοδος είναι 
καλύτερη.



Θέλω να μελετήσω την επίδραση ενός 
συμπληρώματος βιταμινών/πρωτεινών στην ταχύτητα

Ομάδα Α : άτομα που δεν παίρνουν
το συμπλήρωμα

Ομάδα Β : άτομα που παίρνουν
το συμπλήρωμα



Μελέτες παρατήρησης (Observational 
studies)

• Παίρνουμε μια ομάδα ατόμων που έχουν ένα 
κοινό χαρακτηριστικό (π.χ. κάπνισμα, άνδρες, 
δίαιτα πλούσια σε ασβέστιο) σε σχέση με μια 
ομάδα ατόμων που δεν έχουν αυτό το 
χαρακτηριστικό (π.χ. μη καπνιστές, γυναίκες, 
δίαιτα μη πλούσια σε ασβέστιο) και 
παρατηρούμε την εξέλιξή τους ως προς 
κάποιο αποτέλεσμα (θάνατος, αύξηση ύψους, 
προβλήματα υγείας)



Μελέτη

ΤΠΕ παραδοσιακή

Μέσος όρος 18 Μέσος όρος 15

70% εξοικείωση με υπολογιστές
80% καλοί μαθητές

90% εύποροι μαθητές

40% εξοικείωση με υπολογιστές
60% καλοί μαθητές

50% εύποροι μαθητές



Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές 
(Randomized Control Trials)

• Τα άτομα χωρίζονται τυχαία σε 2 ομάδες, στη 
μια ομάδα γίνεται κάποια παρέμβαση Α ενώ 
στη δεύτερη ομάδα γίνεται μια παρέμβαση Β 
ή μια εικονική παρέμβαση (placebo)

• Αφού τα άτομα έχουν κατανεμηθεί τυχαία 
στις 2 ομάδες, η όποια διαφορά σε κάποιο 
αποτέλεσμα οφείλεται στη διαφορετική 
παρέμβαση που χρησιμοποιήθηκε



Τυχαιοποίηση

ΤΠΕ

παραδοσιακή

Ρίχνουμε 1 ζάρι, αν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από 3 ο 

συμμετέχων παρακολουθεί μάθημα με ΤΠΕ, διαφορετικά με 

παραδοσιακή διδασκαλία



Μελέτη

ΤΠΕ παραδοσιακή

Μέσος όρος 16 Μέσος όρος 16

50% εξοικείωση με υπολογιστές
65% καλοί μαθητές

60% εύποροι μαθητές

50% εξοικείωση με υπολογιστές
65% καλοί μαθητές

60% εύποροι μαθητές



Εμβόλια και αυτισμός

• Σε ένα επιστημονικό άρθρο σε μεγάλου κύρους 
ιατρικό περιοδικό (Lancet) δημοσιεύτηκε μια 
μελέτη όπου ‘έδειχνε’ σχέση μεταξύ MMR
εμβολίου (ερυθρά/ιλαρά/παρωτίτιδα) και 
αυτισμού



Τι πήγε στραβά

• Η αύξηση στις διαγνώσεις για αυτισμό και στη χρήση του εμβολίου MMR
συνέπεσαν χρονικά (μετά το 1980)

• Ο αυτισμός διαγιγνώσκεται περίπου την ίδια εποχή που τα παιδιά εμβολιάζονται 
με MMR (μετά τον πρώτο χρόνο ζωής τους)

• Το άρθρο στο Lancet (1998) που υποστήριζε την σχέση μεταξύ αυτισμού και MMR
βασίστηκε σε 12 γονείς παιδιού με αυτισμό

• Το άρθρο κατέληγε ότι το MMR εμβόλιο προκαλεί αυτισμό και γαστροεντερικά 
προβλήματα

• Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν αλλά απέτυχαν να επιβεβαιώσουν τις θεωρίες 
του άρθρου (πάνω από 60 μελέτες)

• η επιστημονική κοινότητα έχει αποφανθεί ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξυ ΜΜR και 
αυτισμού

• Αποδείχτηκε ότι είχαν φαλκιδευτεί τα δεδομένα και ότι υπήρχε σύγκρουση 
συμφερόντων των συμμετεχόντων στη μελέτη και απαγορεύτηκε στον συγγραφέα 
να ασκήσει ιατρική ξανά, το Lancet απέσυρε το άρθρο το 2010 

• Παρά τα παραπάνω, η εν λόγω θεωρία είχε διαφημιστεί τόσο πολύ που ακόμα 
πολλοί την πιστεύουν






