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Εξαγωγή στοιχείων επιλέξιμων μαθητών από το σύστημα ΑΒΑΚΙΟ (Γραμματείες) 

για την έρευνα PISA 2021 

 

Σας έχουν δοθεί δύο αρχεία EXCEL, το Έντυπο Επιλέξιμων Μαθητών/τριών 

(CY8_1911_OPS_FTCBAStudentList.xlsx) το οποίο περιέχει 3 φύλλα εργασίας, τα School Information, List 

of Students και Codes και o Κατάλογος Αναφοράς (KatalogosAnaforas.xlsx), ο οποίος περιέχει μόνο ένα 

φύλλο εργασίας, το School Information. 

Και στα δύο αρχεία, στην επικεφαλίδα του φύλλου εργασίας School Information θα πρέπει να 

καταχωρήσετε τα στοιχεία του σχολείου σας, όπως φαίνεται στο παράδειγμα της Εικόνας 1. Ο κωδικός 

«PISA School No.» σας έχει δοθεί από το Εθνικό Κέντρο PISA (αν δεν τον έχετε επικοινωνήστε με το Κέντρο). 

Βεβαιωθείτε ότι τον έχετε καταχωρήσει  στο κελί Β2. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι στο κελί Ι3, αφού ο 

αριθμός των μαθητών/τριών θα υπολογιστεί αυτόματα (Εικόνα 1). 

 

 

Εικόνα 1 

 

H εξαγωγή των στοιχείων των μαθητών/τριών, μπορεί να γίνει με τη δημιουργία ενός ερωτήματος (query) 

στο Αβάκιο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.  

Εικόνα 2 
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Σε περίπτωση που υπάρχει δυσκολία, μπορεί να ζητηθεί η βοήθεια των συναδέλφων Στήριξης  του Αβακίου. 

Αφού εκτελεστεί το πιο πάνω ερώτημα (τα πεδία πρέπει να βρίσκονται ακριβώς στην ίδια σειρά, όπως 

φαίνεται στο πιο πάνω παράδειγμα), τα στοιχεία μπορούν να αντιγραφούν, με την ίδια ακριβώς σειρά, και 

στα δύο αρχεία EXCEL που σας έχουν δοθεί, στο φύλλο εργασίας School Information ως εξής:  

1. Αντιγράψτε τα στοιχεία από το Αβάκιο. 

2. Ανοίξετε το Έντυπο Επιλέξιμων Μαθητών/τριών (CY8_1911_OPS_FTCBAStudentList.xlsx), 

βεβαιωθείτε ότι είστε στο φύλλο εργασίας School Information, κάντε δεξί κλικ στo κελί Α6, 

επιλέξετε paste special και  από το παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξετε το values.  

3. Ανοίξετε τον Κατάλογο Αναφοράς (katalogosAnaforas.xlsx), βεβαιωθείτε ότι είστε στο φύλλο 

εργασίας School Information, κάντε δεξί κλικ στο κελί Α6, επιλέξετε paste special και  από το 

παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξετε το values.  

Τα αρχεία σας θα πρέπει να έχουν την πιο κάτω μορφή:  

 

Έντυπο Επιλέξιμων Μαθητών/τριών: 

Εικόνα 3 

 

Σημείωση:  Για σκοπούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών, τα πεδία Επώνυμο, 

Όνομα και Όνομα Πατέρα δεν θα εμφανίζονται στο Έντυπο Επιλέξιμων Μαθητών/τριών. Δεν έχετε κάνει 

κάποιο λάθος. 
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Κατάλογος Αναφοράς: 

 

Εικόνα 4 

 

Σημείωση: Ο Κατάλογος Αναφοράς δημιουργείται για να μπορεί το σχολείο να αντιστοιχεί τους/τις 

μαθητές/μαθήτριές του με τα ψευδώνυμα τους κατά την διάρκεια της εξέτασης, αφού στο Έντυπο Επιλέξιμων 

Μαθητών/τριών που θα σταλεί στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης δεν θα φαίνονται 

πουθενά τα ονόματα των μαθητών/τριών, πάρα μόνο τα Ψευδώνυμα τους. Φυλάξετε το αρχείο αυτό στον 

υπολογιστή σας. Θα το χρειαστείτε κατά την διάρκεια της εξέτασης PISA. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! 

1. Με την αντιγραφή των στοιχείων στο φύλλο Εργασίας School Information, του Εντύπου Επιλέξιμων 

Μαθητών/τριών, δημιουργείται αυτόματα λίστα με κωδικούς για τους/τις μαθητές/μαθήτριες στο 

επόμενο φύλλο Εργασίας (List of Students), όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.  

 

 

Εικόνα 5 
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Σε περίπτωση που τα στοιχεία στο φύλλο εργασίας School Information δεν συνάδουν με αυτά που 

φαίνονται στην Εικόνα 5  ή τα πεδία είναι κενά, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει σωστά η μεταφορά των 

στοιχείων των μαθητών/τριών από το Αβάκιο. Θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία.  

2. Στην συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε την τελευταία στήλη Special Educational Needs (SEN) 

σύμφωνα με τους κωδικούς που βρίσκονται στο τελευταίο φύλλο εργασίας (Codes) στο ίδιο αρχείο. 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει όλες τις αλλαγές. 

3. Ανεβάστε το Έντυπο Επιλέξιμων Μαθητών/τριών (CY8_1911_OPS_FTCBAStudentList.xlsx) στην 

ιστοσελίδα keea-pisa.pi.ac.cy/pisa (σχετικές οδηγίες υπάρχουν στον Οδηγό Συντονιστή/Συντονίστριας 

Σχολείου) 

 

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις/διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με την Χριστιάνα Νικολάου (22402470) 

στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 


