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Περίληψη 

 Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αξιολόγηση στον τομέα της εκπαίδευσης είχε 

επικεντρωθεί κυρίως στα τεστ που γινόταν με μολύβι και χαρτί. Από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, όταν άρχισε η μεγάλης κλίμακας διάδοση των υπολογιστών στην 

εκπαίδευση, εμφανίστηκε η ηλεκτρονική αξιολόγηση. Η τεχνολογία σήμερα, προσφέρει 

νέες ευκαιρίες για καινοτομία στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, μέσω μηχανισμών άμεσης 

ανατροφοδότησης, βαθμολόγησης και μέσω νέων παρεχόμενων εργαλείων. Η παρούσα 

λοιπόν ερευνητική μελέτη, διερευνά την έννοια της Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης (ΗΑ), 

αλλά και της σημασίας της στην εκπαίδευση. Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση της 

χρήσης των συστημάτων ΗΑ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το κατά πόσο δηλαδή 

αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και η συμβολή τους σε αυτή. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που δόθηκε σε 

εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη χρήση συστημάτων ΗΑ, 

αλλά και οι αντιλήψεις τους για την ΗΑ. Προέκυψε λοιπόν ως γενικό αποτέλεσμα, το 

γεγονός ότι υπήρξαν μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, καθώς υπήρξε αυξημένη 

χρήση συστημάτων ΗΑ. Βέβαια, η πιθανή έλλειψη τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, 

καθιστά σχετικά αργή την πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην έρευνα υπογραμμίζουν τη μεγάλη σημασία της ΗΑ, παρόλα αυτά, 

είναι εμφανής η δυσκολία στην αλλαγή της νοοτροπίας από τις παραδοσιακές μεθόδους 

αξιολόγησης, στην αξιολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα. Τα πρώτα βήματα όμως έχουν 

γίνει. Τα συστήματα ηλεκτρονικής αξιολόγησης έχουν να προσφέρουν πολλά στον τομέα 

της εκπαίδευσης, αρκεί να υπάρξει ενημέρωση και έλλειψη δισταγμού για αλλαγή.  

 

Λέξεις Κλειδιά: ηλεκτρονική αξιολόγηση, σύστημα ηλεκτρονική αξιολόγησης, 

έρευνα 
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Abstract 

 For a long time, educational assessment has focused mainly on paper-and-pencil 

tests. Since the late 1980s, when the large-scale dissemination of computers in education 

began, electronic assessment showed up. Technology today offers many new 

opportunities for innovation in educational assessment, through mechanisms of direct 

feedback, scoring and through new provided tools. So, this investigative study, explores 

the meaning of e-Assessment, and its importance on education. The aim of this study is 

to investigate the use of e-assessment systems in Greece and abroad, whether they are 

part of educational process, and also, their contribution to this. The survey was conducted 

by means of a questionnaire given to educators, in order to determine the potential use of 

e-assessment systems, but also their perceptions of e-assessment. The overall result was 

the fact that there have been major changes in recent years, as the use of e-assessment has 

increased. Of course, the possible lack of technology and expertise makes progress in 

education slow. Educators who participated in the survey underscore the importance of e-

assessment; nevertheless, there is an obvious difficulty in changing their mentality from 

traditional evaluation methods to evaluation by electronic means. First steps have been 

made yet. E-assessment systems have much to offer in the field of education, so long as 

there is guidance and lack of hesitation for change. 

 

Keywords: e-assessment, e-assessment systems, research 
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1 

 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι εμφανής στον τομέα της εκπαίδευσης και η 

χρήση της είναι σχεδόν αναπόφευκτη στην παράδοση του εκπαιδευτικού υλικού. Το e-

learning, δηλαδή η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών 

τεχνολογιών, όπως οι υπολογιστές και το διαδίκτυο, έχει αποκτήσει δεσπόζουσα θέση 

στην εκπαίδευση. Ένας από τους τομείς του e-learning, η ηλεκτρονική αξιολόγηση (e-

assessment), προτιμάται σταδιακά όλο και περισσότερο από την παραδοσιακή μέθοδο 

της αξιολόγησης με στυλό και χαρτί (pen and paper method of assessment). 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι ο προσδιορισμός της έννοιας της 

Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης (ΗΑ), αλλά και της σημασίας της στην εκπαίδευση. Στόχος 

της μελέτης είναι επίσης η διερεύνηση της χρήσης των συστημάτων ΗΑ στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό, το κατά πόσο δηλαδή αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

αλλά και η συμβολή τους σε αυτή. 

Όπως αναφέρεται στο σχετικό προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ 8/1995) «Αξιολόγηση 

είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, κατά τρόπο συστηματικό και 

αντικειμενικό, το αποτέλεσμα ορισμένης δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους τους 

οποίους αυτή επιδιώκει και την καταλληλότητα των μέσων και μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη τους» (άρθρ. 1, παρ. 1). 

Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι ένας από τους βασικότερους τομείς κάθε χώρας, γι’ 

αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι ΤΠΕ εφαρμόζονται προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες 

της εκπαίδευσης, μία από τις οποίες είναι και η αξιολόγηση. Η ένταξη των ΤΠΕ, 

αποτελεί γενικευμένη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική στην εκπαιδευτική μαθησιακή 

και διδακτική διαδικασία. Όλο και περισσότερες χώρες ασχολούνται με την εισαγωγή 

και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, γεγονός που δείχνει το 

σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

 1.3  Συνεισφορά 

Οι παρακάτω ενέργειες παρουσιάζουν τη συνεισφορά της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας:  
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 Γίνεται παρουσίαση των εννοιών της αξιολόγησης και της ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης. 

 Διερευνάται το περιεχόμενο των δύο εννοιών που προαναφέρθηκαν. 

 Παρουσιάζονται τα εργαλεία της αξιολόγησης, αλλά και τα βασικά στοιχεία 

της ηλεκτρονικής αξιολόγησης. 

 Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα της ΗΑ και η αξία της 

ανατροφοδότησης σε αυτή. 

 Παράλληλα, περιγράφονται οι τύποι ερωτήσεων, τα πλεονεκτήματα, ο τρόπος 

λειτουργίας και η παιδαγωγική αξία των συστημάτων ΗΑ. 

 Αναλύονται ορισμένα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και στοιχεία 

κόστους. 

 Υπάρχουν αξιόλογα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των 

συστημάτων ηλεκτρονικής αξιολόγησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 Γίνεται έρευνα για τη χρήση και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γύρω από 

το θέμα που μελετάται, απ’ όπου προκύπτουν και τα συμπεράσματα της 

παρούσας έρευνας. 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 

Αρχικά στο Κεφάλαιο 2 ορίζεται η έννοια της αξιολόγησης και παρουσιάζεται το 

περιεχόμενό της. Αναλυτικότερα, γίνεται λόγος για τον ρόλο της, τους σκοπούς, αλλά 

και τα εργαλεία αξιολόγησης. 

Το Κεφάλαιο 3 συζητά την έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά – στοιχεία της 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας και οι βασικές της 

συνιστώσες, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και 

διαφαίνεται η αξία της ανατροφοδότησης στην ΗΑ. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται 

ακόμα ορισμοί σχετικοί με την ΗΑ, όπως η Μηχανογραφημένη Προσαρμοστική 

Εξέταση. 

Στο Κεφάλαιο 4 αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με τα συστήματα ΗΑ. 

Μελετώνται οι τύποι ερωτήσεων, τα πλεονεκτήματά τους, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται 

η βαθμολόγηση ανάλογα με τους τύπους ερωτήσεων. Αναλύονται ακόμη ζητήματα 

software, ζητήματα που αφορούν το κόστος των συστημάτων αυτών, ενώ παράλληλα 

περιγράφεται η διδακτική τους χρήση και η παιδαγωγική τους αξία. 

Το Κεφάλαιο 5 στη συνέχεια, διερευνά τη χρήση συστημάτων ΗΑ από 

οργανισμούς, εταιρίες κ.ά. και παρουσιάζει σχετικά στατιστικά στοιχεία. Γίνεται ακόμα 
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λόγος για το Ελεύθερο Λογισμικό και το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα που παρέχεται 

από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση 

των βασικών προγραμμάτων που παρέχει η δικτυακή ηλεκτρονική του πύλη, 

προγράμματα τα οποία σαφέστατα σχετίζονται με την ηλεκτρονική αξιολόγηση. 

Στο Κεφάλαιο 6 αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα 

έρευνα, αφότου παρουσιαστούν στοιχεία σχετικά με τις μεθόδους σχεδιασμού και 

έρευνας. Αναλύονται δηλαδή στοιχεία που αφορούν το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, 

το μέγεθος, τη διάρκεια, τα βήματα σχεδιασμού της έρευνας. Πέρα από αυτά, γίνεται 

αναφορά στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, το SPSS και το Microsoft Excel. 

Στο Κεφάλαιο 7 αναπτύσσονται τα αποτελέσματα και τα ευρήματα της έρευνας, 

μέσα από την παρουσίαση διαγραμμάτων που δημιουργήθηκαν με τα προαναφερθέντα 

εργαλεία. Γίνεται ανάλυση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, αλλά και συσχετισμός 

των ερωτήσεων αυτού. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 8, υπάρχει ο επίλογος της διπλωματικής αυτής μελέτης. 

Πιο αναλυτικά, στο κεφάλαιο αυτό βρίσκεται η σύνοψη και τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν, τα όρια και οι περιορισμοί της έρευνας, αλλά και οι μελλοντικές προτάσεις 

και επεκτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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 2 Αξιολόγηση: Ορισμός και περιεχόμενο 

 2.1  Τι είναι αξιολόγηση (assessment) και ποιος ο ρόλος της 

 Έχουν δοθεί κατά καιρούς πολλοί ορισμοί της αξιολόγησης, όσον αφορά στον 

ρόλο που διαδραματίζει στη διδασκαλία και τη μάθηση. Σύμφωνα με έναν από αυτούς, η 

αξιολόγηση περιλαμβάνει τη χρήση εμπειρικών δεδομένων σχετικά με την εκπαίδευση 

των φοιτητών προκειμένου να υπάρξει βελτίωση στα προγράμματα και στη μάθηση των 

μαθητών (Allen, 2004). 

 Ένας άλλος ορισμός υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση είναι η διαδικασία 

συγκέντρωσης και συζήτησης των πληροφοριών που προκύπτουν από πολλαπλές και 

ποικίλες πηγές, προκειμένου να αναπτυχθεί μια βαθιά κατανόηση του τι γνωρίζουν οι 

μαθητές, τι κατανοούν, και μπορούν να κάνουν με τις γνώσεις τους, με βάση τις 

εκπαιδευτικές τους εμπειρίες. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την επακόλουθη μάθηση (Huba and 

Freed, 2000). 

 Η αξιολόγηση όμως, είναι σύμφωνα με τον Erwin, η συστηματική βάση για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών. Είναι η 

διαδικασία καθορισμού, επιλογής, σχεδιασμού, συλλογής, ανάλυσης, ερμηνείας και 

χρήσης των πληροφοριών ώστε να αυξηθεί η μάθηση και η ανάπτυξη των μαθητών 

(Erwin, 1991). 

 Τέλος, οι Palomba and Banta υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση είναι η 

συστηματική συλλογή, κριτική και χρήση των πληροφοριών που σχετίζονται με τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που αναλαμβάνονται, με σκοπό τη βελτίωση της μάθησης 

των μαθητών και την ανάπτυξή τους (Palomba and Banta, 1999). 

 Η αξιολόγηση μπορεί να επικεντρωθεί στον ίδιο τον μαθητή, την εκπαιδευτική 

κοινότητα (τάξη, εργαστήριο, ή άλλη οργανωμένη ομάδα των εκπαιδευομένων), το 

ίδρυμα ή το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί πως 

ο τελικός σκοπός των πρακτικών αξιολόγησης στην εκπαίδευση, εξαρτάται από το 

θεωρητικό πλαίσιο των επαγγελματιών και των ερευνητών, τις παραδοχές και τις 

πεποιθήσεις τους σχετικά με τη φύση του ανθρώπινου νου, την προέλευση της γνώσης 

και τη διαδικασία της μάθησης. 

 Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η αξιολόγηση μπορεί να παίξει έναν ισχυρό και 

θετικό ρόλο στην κινητοποίηση των μαθητών και την ενθάρρυνσή τους στο να ελέγξουν 

καλύτερα τη μάθηση τους. Η ιδέα ότι η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
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στην αποτελεσματική μάθηση και τη δημιουργία κινήτρων, στηρίζει τις προσπάθειες 

μεγιστοποίησης των εκπαιδευτικών ωφελειών της και αποσαφήνισης των διαφορετικών 

σκοπών της (Ecclestone, 2003). 

 2.2  Σκοποί της αξιολόγησης 

 Η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 

 τη διάγνωση των δυνατών και αδύνατων σημείων και των μαθησιακών αναγκών 

για επικείμενα προγράμματα, 

 την παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με την πρόοδο, τα δυνατά σημεία και τις 

αδυναμίες και τα εμπόδια στη μάθηση, ως βάση για τον καθορισμό στόχων και 

το σχεδιασμό της μάθησης και της αξιολόγησης, 

 την επιλογή των μαθητών για την επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης, αλλά και 

όπως ένα νέο πρόγραμμα, την εξέλιξη σε ένα άλλο όργανο ή επίπεδο, ή για 

εργασία, και  

 την πιστοποίηση και επιβεβαίωση των επιτευγμάτων σε ένα ευρύτερο κοινό, 

όπως οι εργοδότες και οι εκπαιδευτές, στο επόμενο στάδιο της εξέλιξης 

(Ecclestone, 2003). 

 

Εικόνα 2.2.1 Who cares about assessment? 

Πηγή: McGrail and Schwartz (1993) 
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 Όπως προκύπτει επίσης από την παραπάνω εικόνα, οι σκοποί της αξιολόγησης 

είναι ποικίλοι και σχετίζονται με πολλές ομάδες ατόμων, όπως εκπαιδευόμενους, 

ιδρύματα κ.λπ. Έτσι, για κάθε ομάδα ατόμων παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους 

καθίσταται σημαντική η αξιολόγηση. Οι εκπαιδευόμενοι για παράδειγμα, βλέπουν μέσω 

της αξιολόγησης την πορεία τους, οι δάσκαλοι τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους κ.ο.κ. 

 2.3  Εργαλεία αξιολόγησης 

 Ένα εργαλείο αξιολόγησης αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 το πλαίσιο και τις συνθήκες αξιολόγησης, 

 τα καθήκοντα που θα πρέπει να χορηγηθούν στον μαθητή, 

 ένα περίγραμμα των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν από το μαθητή, 

 τα ενδεικτικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να κρίνουν την ποιότητα της 

απόδοσης, για παράδειγμα, οι κανόνες λήψης αποφάσεων και 

 τις απαιτήσεις της διοίκησης, για καταγραφή και αναφορά. 

 Οι εργασίες - καθήκοντα που πρέπει να χορηγηθούν στον μαθητή, το περίγραμμα 

των στοιχείων που θα συγκεντρωθούν από τον μαθητή και τα ενδεικτικά κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται για να κρίνουν την ποιότητα των επιδόσεων, αναφέρονται συχνά και 

ως «όργανο» αξιολόγησης (Department of Training and Workforce Development, 2013). 
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 3 Ηλεκτρονική αξιολόγηση: έννοια και βασικά στοιχεία 

 3.1  Η έννοια και η χρήση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης 

 Η «ηλεκτρονική αξιολόγηση» (e-assessment) είναι μία έννοια με την οποία θα 

πρέπει να υπάρξει εξοικείωση, προτού ξεκινήσει η βιβλιογραφική μελέτη του θέματος 

αυτού. Για τον λόγο αυτό, ένα από τα βασικότερα σημεία της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, είναι η διερεύνηση του ορισμού της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, αλλά και 

βασικών χαρακτηριστικών της. 

 Αρχικά, θα πρέπει να γίνει μια αποσαφήνιση του όρου «ηλεκτρονική 

αξιολόγηση». Ο όρος που χρησιμοποιείται ευρέως στην βιβλιογραφία για να 

προσδιορίσει την αυτοματοποίηση της αξιολόγησης, είναι ο όρος Τεχνολογικά 

Υποστηριζόμενη Αξιολόγηση (Computer Assisted Assessment, CAA). Βέβαια υπάρχουν 

και άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται σχεδόν ταυτόσημα με τον όρο CAA, όπως οι όροι 

Βασισμένη σε Υπολογιστή Αξιολόγηση (Computer-Based Assessment, CBA), 

Βασισμένη σε Υπολογιστή Εξέταση (Computer-Based Testing, CBT), Διαδικτυακή 

Αξιολόγηση (Online ή Internet-Based Testing, IBT) κ.ά. Ο όρος όμως Τεχνολογικά 

Υποστηριζόμενη Αξιολόγηση (ΤΥΑ) περιγράφει γενικά τη χρήση υπολογιστών στην 

υπηρεσία της αξιολόγησης. 

 

 

Εικόνα 3.1.1 Τύποι ΤΥΑ 

Πηγή: Conole & Warburton (2005) 
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 H TYA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους:  

 μπορεί να παραδώσει, να βαθμολογήσει και να αναλύσει τις εργασίες ή τις 

εξετάσεις (που είναι βασισμένες σε υπολογιστή ή στο διαδίκτυο, όπου στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι απαντήσεις του εξεταζόμενου πληκτρολογούνται ή 

εισάγονται με κάποια άλλη συσκευή εισόδου, π.χ. ποντίκι),  

 να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα δεδομένα που συλλέγονται από οπτικά 

συστήματα καταγραφής δεδομένων (π.χ. μηχανήματα οπτικής σάρωσης - Optical 

Mark Readers ή OMRs: πρόκειται για μηχανήματα που αναγνωρίζουν τις σωστές 

και τις λανθασμένες απαντήσεις και υπολογίζουν τον τελικό βαθμό, με βάση 

επιλογές – απαντήσεις που έχουν σημειώσει οι εξεταζόμενοι πάνω σε 

προετοιμασμένα φύλλα απαντήσεων),  

 να καταγράψει, να αναλύσει και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την επίτευξη, 

μέσω για παράδειγμα της κατασκευής των online χαρτοφυλακίων (online 

portfolios),  

 να συγκεντρώσει, να αναλύσει και να μεταφέρει τις πληροφορίες αξιολόγησης 

μέσω δικτύων (Networked assessment) (Bull and Danson, 2004). 

 

 Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται και υιοθετείται για λόγους 

περιεκτικότητας και συντομίας ο όρος Ηλεκτρονική Αξιολόγηση (ΗΑ), προκειμένου να 

περιγραφούν όλοι οι παραπάνω τύποι της ΤΥΑ. 

 Στην ευρύτερη λοιπόν έννοιά της, η ηλεκτρονική αξιολόγηση είναι «η χρήση της 

τεχνολογίας πληροφοριών για κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με αξιολόγηση». Ο 

ορισμός αυτός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριότητας των σπουδαστών, που 

κυμαίνονται από τη χρήση ενός επεξεργαστή κειμένου, μέχρι τεστ επί της οθόνης. Λόγω 

προφανούς ομοιότητας με το e-learning, ο όρος ηλεκτρονική αξιολόγηση 

χρησιμοποιείται ευρέως ως ένας γενικός όρος, για να περιγράψει τη χρήση των 

υπολογιστών στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Συγκεκριμένοι τύποι 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι οι «Computerized Adaptive Testing (CAT) - 

μηχανογραφημένη προσαρμοστική εξέταση» και «Computerized Classification Testing 

(CCT) - μηχανογραφημένη εξέταση κατάταξης». 

 Η ηλεκτρονική αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση 

γνωστικών και πρακτικών ικανοτήτων. Οι γνωστικές ικανότητες αξιολογούνται με e-

testing λογισμικό, ενώ οι πρακτικές ικανότητες αξιολογούνται με e-portfolios 
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(ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια) ή λογισμικό προσομοίωσης. Τα ηλεκτρονικά 

χαρτοφυλάκια (e-portfolios) που αναφέρονται παραπάνω, είναι συλλογές εργασιών 

(αρχείων, γραφικών, φωτογραφιών, βιογραφικών, πολυμέσων κ.λπ.) που 

χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν την επάρκεια ενός μαθητή, η οποία μεγαλώνει 

μέσω ενός δια βίου κύκλου εκπαίδευσης και απασχόλησης. Ο σκοπός των περισσότερων 

e-portfolios είναι να εφοδιάσουν τους διδασκόμενους με χώρο, για να καταγράψουν και 

να παρουσιάσουν πληροφορίες για τον εαυτό τους, αλλά και τις εμπειρίες εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, που έχουν ως σκοπό τη μάθηση, την αξιολόγηση και τη μετάβασή τους, 

κυρίως στην απασχόληση (National Vocational Education and Training E-learning 

Strategy site). 

 Η ΗΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαγνωστικούς, διαμορφωτικούς και 

τελικούς σκοπούς αξιολόγησης.  

 

 Στη διαγνωστική (diagnostic) αξιολόγηση, οι πόροι και τα υλικά της ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης, χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των δυνάμεων και των τομέων 

που μπορούν να βελτιωθούν. Αυτή η μορφή αξιολόγησης εμφανίζεται συχνά κατά 

την έναρξη ενός προγράμματος κατάρτισης.  

 

 Στη διαμορφωτική (formative) αξιολόγηση ή αξιολόγηση για τη μάθηση, οι ενδείξεις 

χρησιμοποιούνται για να παρέχουν αναπτυξιακή ανατροφοδότηση στους μαθητές, 

σχετική με τις τρέχουσες δεξιότητες και τις γνώσεις τους, σε σχέση πάντα με ένα 

καθορισμένο πρότυπο. Αυτή η πληροφορία, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και 

από τους εκπαιδευτές, προκειμένου να τροποποιήσουν την εκπαίδευσή τους ανάλογα 

με τις ανάγκες του μαθητή.  

 

 Στην τελική (summative) αξιολόγηση ή αξιολόγηση της μάθησης, οι πόροι και τα 

υλικά της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση 

ενδείξεων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επάρκεια και τις ικανότητες του 

υποψηφίου (Northern Illinois University, n.d.). 
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Εικόνα 3.1.2 E-Assessment Consultancy and Tools 

Πηγή: Mediasphere’s site 

 

 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί πως η ΗΑ επιτυγχάνεται μέσω 

εργαλείων Ηλεκτρονικής Εξέτασης (ΗΕ) ή αλλιώς e-testing tools, δηλαδή 

πληροφοριακών συστημάτων που αυτοματοποιούν τη διαδικασία της εξέτασης 

(Lazarinis et al, 2010) και συναντώνται σε διάφορες μορφές, όπως αυτόνομα (stand-

alone), διαδικτυακά (web-based) ή ενσωματωμένα σε Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

(LMS-based. LMS: Learning Management Systems).  

 Τα εργαλεία ΗΕ συνεχώς αυξάνονται αριθμητικά, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν 

και σημαντικές διαφορές ως προς τις παρεχόμενες δυνατότητές τους. Το είδος και το 

πλήθος των τύπων ερωτήσεων, η υποστήριξη ή όχι τραπεζών αντικειμένων/ δεξαμενών 

ερωτήσεων (που θα αναφερθούν στη συνέχεια), η εισαγωγή πολυμέσων στις ερωτήσεις/ 

απαντήσεις του τεστ που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτής, καθώς και οι παρεχόμενες 

δυνατότητες όπως η επισημείωση, η παράλειψη ερωτήσεων κ.ά. στη διεπαφή του 

εξεταζόμενου, είναι κάποιες μόνο από τις πολλές διαφορές που συναντά κανείς μεταξύ 

των διαφορετικών εργαλείων ΗΕ. Τα εργαλεία ΗΕ, τέλος, διακρίνονται σε εμπορικά 

αλλά και δωρεάν διαθέσιμα (Μακράκη, 2012). 
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 3.2  Συνιστώσες – στοιχεία και τρόπος λειτουργίας 

 Ένα e-testing σύστημα με στόχο την επικέντρωση σε ενώσεις χαμηλότερου 

επιπέδου (lower level associations), αποτελείται από δύο μέρη: (1) μια μηχανή 

αξιολόγησης (assessment engine), και (2) μια τράπεζα αντικειμένων ή δεξαμενή 

ερωτήσεων (item bank).  

 Η μηχανή αξιολόγησης, περιλαμβάνει το υλικό και το λογισμικό που απαιτείται 

για να δημιουργήσει και να παραδώσει ένα τεστ. Οι περισσότερες e-testing μηχανές, 

λειτουργούν με συγκεκριμένο υλικό, και το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η 

λειτουργικότητα του λογισμικού. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πακέτων λογισμικού, αλλά 

τα πακέτα λογισμικού δεν περιλαμβάνουν τα ίδια τα ερωτήματα, καθώς αυτά παρέχονται 

από μια τράπεζα αντικειμένων - ερωτήσεων (item bank). Μόλις δημιουργηθεί αυτή η 

«τράπεζα», η μηχανή χρησιμοποιεί την item bank για να δημιουργήσει ένα τεστ. Το 

παραδοσιακό σύστημα ελέγχου με το χαρτί και το μολύβι είναι παρόμοια, αλλά το τεστ 

τραβιέται από την «τράπεζα» σε μια μόνο στιγμή, όταν αποστέλλεται για να 

δημοσιευτεί. 

 Η δημιουργία της item bank είναι πιο δαπανηρή και χρονοβόρα από την 

εγκατάσταση και παραμετροποίηση της μηχανής αξιολόγησης. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι μηχανές αξιολόγησης μπορεί να αγοραστούν "από το ράφι", ενώ μία item 

bank πρέπει να αναπτυχθεί για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 Ένα σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί για να 

επικεντρωθεί σε πιο εξελιγμένες μορφές γνώσης, απαιτεί κάποιο είδος διαδραστικής 

δραστηριότητας, αλλά και ένα σύστημα για να καλεί τους μαθητές να αιτιολογήσουν ή 

να λύσουν προβλήματα γύρω από τη δραστηριότητα αυτή. Τέλος, μια περιοχή της 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης που έχει δει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια είναι η 

χρήση των συσκευών χειρός μέσω των οποίων οι μαθητές δίνουν απαντήσεις (συχνά 

αναφέρεται ως clickers ή συσκευές ψήφου). Αυτές οι συσκευές επιτρέπουν σε έναν 

δάσκαλο να αξιολογήσει ολόκληρη την ομάδα, να πραγματοποιήσει δημοσκοπήσεις και 

έρευνες γρήγορα και εύκολα (Wikipedia). 

 3.3  Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα 

 Η ηλεκτρονική αξιολόγηση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, καθώς έχει 

πολλά πλεονεκτήματα έναντι της παραδοσιακής αξιολόγησης (που βασίζεται στο χαρτί).  

 Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, είναι τα ακόλουθα: 

 Χαμηλότερα μακροπρόθεσμα κόστη. 
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 Άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές. 

 Μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την τοποθεσία και το χρόνο. 

 Καλύτερη αξιοπιστία (η βαθμολόγηση από ένα μηχάνημα θεωρείται πολύ πιο 

αξιόπιστη από τη βαθμολόγηση από τον άνθρωπο). 

 Βελτίωση της αμεροληψίας (η βαθμολόγηση από ένα μηχάνημα που δεν 

«γνωρίζει» τους μαθητές, περιορίζει τις χάρες και τις ανοχές σε μικρής σημασίας 

λάθη που ίσως γινόταν κατά τη βαθμολόγηση από τον άνθρωπο). 

 Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αποθήκευσης - δεκάδες χιλιάδες «γραπτά» 

μπορούν να αποθηκευτούν σε έναν server, σε σύγκριση με το φυσικό χώρο που 

απαιτείται για τα χειρόγραφα γραπτά. 

 Βελτιωμένο στυλ ερωτήσεων που ενσωματώνουν τη διαδραστικότητα και τα 

πολυμέσα (TCExam site). 

 

Οφέλη για τους υποψηφίους: 

 Βελτιωμένη επεξήγηση των απαιτήσεων επάρκειας/ ικανότητας - παραδείγματα 

περιλαμβάνουν τη χρήση των forums, blogs, virtual classrooms, video streaming 

και voice over internet protocols (VoIP). 

 Βελτιωμένες ευκαιρίες για online αξιολόγηση από ομότιμους - παραδείγματα 

περιλαμβάνουν τη χρήση του email, wikis, blogs, voice boards, virtual 

classrooms και VoIP. 

 Αυξημένες ευκαιρίες για αυτο-αξιολόγηση - παραδείγματα περιλαμβάνουν τη 

χρήση των digital stories, wikis, blogs και online quizzes. 

 Βελτιωμένη ανατροφοδότηση, συμπεριλαμβανομένων link για online υλικό 

υποστήριξης - παραδείγματα περιλαμβάνουν τη χρήση των LMS και virtual 

classrooms (Stowell and Lamshed, 2011). 

 

Οφέλη για τη βιομηχανία: 

 Αυξημένη ικανότητα να παρέχει αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και 

αξιολόγηση σε απομακρυσμένες περιοχές - παραδείγματα περιλαμβάνουν τη 

χρήση των LMS, mobile phones και tablets/ e-readers. 

 Ενισχυμένη ικανότητα να συμμετάσχει στην επικύρωση της αξιολόγησης -

παραδείγματα περιλαμβάνουν τη χρήση online forums και discussion groups. 
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 Μεγαλύτερη ευελιξία στο χρονοδιάγραμμα των εκτιμήσεων - παραδείγματα 

περιλαμβάνουν τη χρήση των mobile phones, tablets/e-readers και LMS, για να 

διευκολύνει την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας (Stowell and Lamshed, 2011). 

 

Οφέλη για τους αξιολογητές: 

 Το ταχύ μοίρασμα του υλικού αξιολόγησης μεταξύ των αξιολογητών, μπορεί να 

μειώσει την άσκοπη επανάληψη προσπαθειών και να βελτιώσει τη συνοχή των 

διαδικασιών αξιολόγησης - παραδείγματα περιλαμβάνουν το cloud computing, τα 

wikis και το document sharing. 

 Παραγωγή ταχέων και αξιόπιστων πληροφοριών, σχετικά με την πρόοδο των 

υποψηφίων - παραδείγματα περιλαμβάνουν τα mobile phones, LMS, document 

sharing και voice over internet protocols. 

 Συλλογή στοιχείων σχετικά με τις δεξιότητες και γνώσεις που δεν μπορούν 

εύκολα να αξιολογηθούν με άλλα μέσα - παραδείγματα περιλαμβάνουν τη χρήση 

e-portfolios, gaming, simulations, online role-play και virtual worlds (Stowell and 

Lamshed, 2011). 

 

 

Εικόνα 3.3.1 Why not e-assessment? 

Πηγή: http://www.sameshow.com/blog/2009/03/05/e-assessment-say-goodbye-to-paper-

based-test.html  

 

 Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα. Τα συστήματα ηλεκτρονικής αξιολόγησης 

είναι ακριβά όσον αφορά στην καθιέρωσή τους και δεν είναι κατάλληλα για κάθε τύπο 

αξιολόγησης. Τα βασικά έξοδα και κόστη δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά κόστη για 

τη δημιουργία αντικειμένων αξιολόγησης υψηλής ποιότητας (Wikipedia). 

 Η ηλεκτρονική αξιολόγηση εγείρει βέβαια και κάποιους περιορισμούς, όπως οι 

παρακάτω: 

http://www.sameshow.com/blog/2009/03/05/e-assessment-say-goodbye-to-paper-based-test.html
http://www.sameshow.com/blog/2009/03/05/e-assessment-say-goodbye-to-paper-based-test.html
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 το υλικό και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση 

ηλεκτρονικών αξιολογήσεων πρέπει να είναι αξιόπιστο προς αποφυγή 

οποιασδήποτε αποτυχίας σε κρίσιμες στιγμές, π.χ. εξετάσεις, 

 η δημιουργία καλών και αντικειμενικών τεστ απαιτεί ικανότητα και εξάσκηση, με 

αποτέλεσμα να γίνεται χρονοβόρα μέχρι να εξοικειωθεί κάποιος, 

 εξαιτίας αυτών, καθίσταται δύσκολη η εξέταση των δεξιοτήτων ανώτερου 

επιπέδου, 

 η αλλαγή της νοοτροπίας των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων από τον 

παραδοσιακό στον ηλεκτρονικό τρόπο εξέτασης, 

 η υπερβολική εξάρτηση από τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 

 η ασφάλεια και η λογοκλοπή, 

 η χρήση ενός συστήματος ΗΑ μπορεί να είναι δαπανηρή και χρονοβόρα (Bull 

and McKenna, 2004). 

 3.4  Η αξία της ανατροφοδότησης στην ηλεκτρονική αξιολόγηση 

 Η αξιολόγηση όπως έχει ήδη αναφερθεί, χρησιμοποιείται συχνά για να 

διατυπωθούν κρίσεις σχετικά με τις επιδόσεις, ώστε να γίνει κάποια επιλογή, ταξινόμηση 

ή πιστοποίηση. Αυτοί οι σκοποί, αναφέρονται ως αθροιστική λειτουργία της 

αξιολόγησης. Οι αξιολογήσεις όμως, μπορούν επίσης να έχουν ως στόχο να συμβάλουν 

στη μάθηση των μαθητών, σκοπός που αναφέρεται ως διαμορφωτική λειτουργία της 

αξιολόγησης. Η διαμορφωτική λειτουργία της αξιολόγησης πραγματοποιείται με την 

κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις των φοιτητών, με τη μορφή της 

ανατροφοδότησης, σε εκπαιδευτικούς ή/ και μαθητές προκειμένου να τονώσει και να 

ενισχύσει τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης (Timmers et al., 2012). 

 Η ανατροφοδότηση έρχεται ακόμη σε πολλά σχήματα και μεγέθη. Μια διάκριση 

γίνεται συχνά μεταξύ των ακόλουθων τύπων ανατροφοδότησης: 1) γνώση των 

αποτελεσμάτων (knowledge of results - KR), όπου ο μαθητής απλώς ενημερώνεται για 

το κατά πόσο ή όχι η απάντηση είναι σωστή, 2) η γνώση της σωστής απάντησης 

(knowledge of correct response - KCR), και 3) διαμορφωμένη/ σύνθετη 

ανατροφοδότηση (elaborated feedback - EF), όπου παρέχονται περισσότερες 

πληροφορίες (Shute, 2007). 

 Πάνω απ’ όλα βέβαια, οι μαθητές πρέπει να είναι πρόθυμοι να επενδύσουν χρόνο 

και προσπάθεια κατά την αναζήτηση και την επεξεργασία της ανατροφοδότησης, καθώς 
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υπάρχουν και πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την προθυμία (Timmers et al., 

2012). 

 Η αξιολόγηση λοιπόν, βρίσκεται στην καρδιά της μαθησιακής εμπειρίας: ο 

τρόπος με τον οποίο οι μαθητές αξιολογούνται διαμορφώνει την κατανόησή τους για το 

πρόγραμμα σπουδών και καθορίζει την ικανότητά τους να προχωρήσουν. Παράλληλα, η 

τεχνολογικά υποστηριζόμενη αξιολόγηση και ανατροφοδότηση αναφέρεται σε πρακτικές 

που παρέχουν κάποια, ή όλα, από τα παρακάτω οφέλη:  

 Μεγαλύτερη ποικιλία και αυθεντικότητα στο σχεδιασμό των αξιολογήσεων. 

 Βελτιωμένη δέσμευση μαθητή, για παράδειγμα, μέσω της διαδραστικής 

διαμόρφωσης αξιολογήσεων με προσαρμοστική ανατροφοδότηση. 

 Επιλογή στο χρόνο και τον χώρο των αξιολογήσεων. 

 Σύλληψη των ευρύτερων δεξιοτήτων και ιδιοτήτων που δεν μπορούν εύκολα να 

αξιολογηθούν με άλλα μέσα, για παράδειγμα, μέσω προσομοιώσεων, e-portfolios 

και διαδραστικών παιχνιδιών. 

 Αποτελεσματικές διαδικασίες υποβολής, βαθμολόγησης και αποθήκευσης των 

δεδομένων. 

 Συνεπή, ακριβή αποτελέσματα με ευκαιρίες συνδυασμού βαθμολόγησης μεταξύ 

ανθρώπου και μηχανής. 

 Άμεση ανατροφοδότηση. 

 Αυξημένες ευκαιρίες για τους μαθητές να ενεργούν κατά την ανατροφοδότηση, 

για παράδειγμα, με αντανάκλαση στα e-portfolios. 

 Καινοτόμες προσεγγίσεις που βασίζονται στη χρήση δημιουργικών μέσων και 

online αυτο-αξιολόγησης. 

 Ακριβή, έγκαιρα και διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και την 

παράδοση (JISC, 2009). 

 3.5  Ανάλυση ορολογίας σχετικής με την ηλεκτρονική αξιολόγηση 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο παρόν κεφάλαιο, χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι 

για να περιγράψουν τη χρήση ενός υπολογιστή για σκοπούς αξιολόγησης. Παρά το 

γεγονός ότι αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται συνήθως εναλλακτικά, έχουν διακριτές 

σημασίες. Αυτοί οι όροι λοιπόν περιλαμβάνουν: 

 Computer-Assisted Assessment ή Computer-Aided Assessment (CAA) 
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 Computer-Mediated Assessment (CMA) 

 Computer-Based Assessment (CBA) 

 Online assessment 

 3.5.1 Computer-Assisted Assessment ή Computer-Aided Assessment (CAA) 

 Η Computer-Aided assessment (Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Αξιολόγηση - 

TYA), όπως και η Computer-Mediated Assessment (αξιολόγηση με τη διαμεσολάβηση 

υπολογιστή), είναι δύο όροι που καλύπτουν όλες τις μορφές αξιολόγησης, είτε είναι 

αθροιστική (π.χ. στη χρήση των τεστ που θα συμβάλλουν στα τυπικά προσόντα) ή 

διαμορφωτική (π.χ. τεστ που προωθούν την εκμάθηση, αλλά δεν είναι μέρος της 

βαθμολόγησης ενός μαθήματος), η οποία γίνεται με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Αυτό καλύπτει τόσο τις αξιολογήσεις που γίνονται στον υπολογιστή, είτε 

online είτε σε ένα τοπικό δίκτυο, αλλά και εκείνες που έχουν επισημανθεί  με τη βοήθεια 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως αυτές που χρησιμοποιούν Optical Mark Reading - 

OMR. Υπάρχουν ακόμη, όπως τονίζεται, διάφορα open source online εργαλεία για να 

χειριστεί κανείς εξετάσεις που διεξάγονται σε OMR φύλλα (Gomersall, 2005). 

 3.5.2 Computer-Based Assessment 

 Η αξιολόγηση βάσει υπολογιστή (CBA) προσφέρει μια εναλλακτική λύση στην 

αξιολόγηση. Οι μαθητές δουλεύουν τις εργασίες τους ως συνήθως, αλλά τα αρχεία τους, 

αξιολογούνται μέσω του υπολογιστή αντί για έναν εκτιμητή που βαθμολογεί (Oxford 

Cambridge and RSA site). 

 3.5.3 Online assessment 

 Η online αξιολόγηση είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση 

ορισμένων πτυχών των πληροφοριών, όταν η αξιολόγηση παρέχεται μέσω ενός 

υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο. Τις περισσότερες φορές η 

αξιολόγηση είναι κάποιο είδος εκπαιδευτικού τεστ. Διαφορετικοί τύποι online 

αξιολογήσεων περιέχουν στοιχεία από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία, τα 

οποία ανάλογα με το σκοπό της αξιολόγησης είναι: η διαμορφωτική αξιολόγηση, η 

διαγνωστική αξιολόγηση, ή η αθροιστική αξιολόγηση. Η άμεση και λεπτομερής 

ανατροφοδότηση, καθώς και η ευελιξία του τόπου και του χρόνου, είναι μόνο δύο από τα 

πολλά οφέλη που συνδέονται με την online αξιολόγηση. Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι 

πόροι που παρέχουν online αξιολογήσεις, κάποιοι από αυτούς είναι δωρεάν και κάποιοι 

άλλοι έχουν τέλη χρέωσης ή απαιτούν μια ιδιότητα μέλους (Rovai et al., 2008). 
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 3.6  Μηχανογραφημένη Προσαρμοστική Εξέταση (Computer Adaptive 

Testing ή Computerized Adaptive Testing – CAT) 

 Το CAT είναι μια εναλλακτική προσέγγιση στην αξιολόγηση με τη βοήθεια του 

υπολογιστή, καθώς προσαρμόζεται στο επίπεδο ικανότητας του υποψηφίου. Με βάση 

λοιπόν τις απαντήσεις των μαθητών, το πρόγραμμα ρυθμίζει και προσαρμόζει τη 

δυσκολία των ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Για παράδειγμα, ένας 

μαθητής που θα απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση θα λάβει μια πιο δύσκολη ερώτηση 

στη συνέχεια, ενώ μια λανθασμένη απάντηση, παράγει μια πιο εύκολη ερώτηση. Μέσω 

της προσαρμογής στον μαθητή, κατά τη διάρκεια της ίδιας της αξιολόγησης, οι 

αξιολογήσεις παρουσιάζουν μια εξατομικευμένη σειρά ερωτήσεων για κάθε μαθητή και 

μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα τις δεξιότητες που έχουν κατακτηθεί από τους μαθητές. 

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις παραδοσιακές 

αξιολογήσεις με το χαρτί και το μολύβι, και χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες σήμερα, 

παρέχοντας πιο ακριβή αποτελέσματα (Smarter Balanced Assessment Consortium site). 

 Οι Economides και Roupas, αξιολόγησαν σε μια έρευνά τους τα συστήματα 

CAT. Διαπίστωσαν ότι τα σύγχρονα συστήματα CAT δίνουν προτεραιότητα στην 

ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη δυνατότητα συντήρησης. Ωστόσο, σχεδόν αγνοούν 

θέματα που σχετίζονται με την παρουσίαση, τη λειτουργικότητα, την ανατροφοδότηση, 

τις συμβάσεις και τις αδειοδοτήσεις. Στοχεύουν όπως διαπίστωσαν στο να παρέχουν τεστ 

χωρίς λάθη και εύκολα στην κατανόηση, με τίμημα την μείωση της διαθεσιμότητας των 

πολυμέσων, των εργαλείων υποστήριξης και των εφαρμογών (Economides and Roupas, 

2007). 



Διπλωματική Εργασία   E-assessment 

18 

 

Εικόνα 3.6.1 CATE domains 

Πηγή: Economides and Roupas, 2007 

 

 Ένας μεγάλος αριθμός testing programs έχει εφαρμόσει το CAT τα τελευταία 

χρόνια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του IACAT (International Association for 

Computerized Adaptive Testing), μιας οργάνωσης που έχει συσταθεί αποκλειστικά για 

επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς, λογοτεχνικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένα από αυτά τα προγράμματα, που έχουν 

αναπτυχθεί από υπουργεία, μεγάλες εταιρίες, πανεπιστήμια κ.λπ. 

 Adaptive English Proficiency Test for Web (ADEPT).  

 Adjustable Competence Evaluation (ACE) που αναπτύχθηκε από τη Master 

International.  

 American Board of Pathology (ABP) Certification Exam.  
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 Armed Services Vocational Aptitude Test Battery (ASVAB) που αναπτύχθηκε 

και χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. 

 BULATS (Business Language Testing Service) Computer Test είναι μια 

συνεργατική κοινοπραξία μεταξύ του πανεπιστημίου του Cambridge ESOL 

Examinations, του Alliance Française, του Goethe-Institut, και του Universidad 

de Salamanca. 

 Computer Adaptive Baseline Test (CABT) του Center for Evaluation & 

monitoring encompasses adaptive testing technology.   

 Dynamic Health Assessments (DYNHA)   

 IBM Selection Tests το οποίο χρησιμοποιεί τις προσαρμοστικές εξετάσεις για 

ορισμένες θέσεις εργασίας από το 2009. 

 J-CAT (Japanese Computerized Adaptive Test) είναι ένα Web-based τεστ για 

τη διάγνωση του επιπέδου επάρκειας των ιαπωνικών ως δεύτερης / ξένης 

γλώσσας. 

 Microsoft Certified Professional exams.   

 North American Pharmacist Licensure Examination (NAPLEX) που 

αναπτύχθηκε από την Εθνική Ένωση Τμημάτων Φαρμακείων (National 

Association of Boards of Pharmacy - NABP).  

 Performance Series είναι ένα σύνολο web-based, προσαρμοστικών εξετάσεων 

που έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις γνώσεις των φοιτητών στα 

Reading, Language Arts, Math (Eng & Span), Algebra, Geometry, and Life 

Science  

(International Association for Computerized and Adaptive Testing site).  

 GMAT είναι ένα τυποποιημένο τεστ το οποίο μετρά τις λεκτικές, μαθηματικές 

και αναλυτικές δεξιότητες σύνταξης ενός εγγράφου. Προορίζεται ώστε τα 

Ιδρύματα να αξιολογήσουν τη δυνατότητα των υποψηφίων να αντεπεξέλθουν 

στην προηγμένη μελέτη, στους τομείς Business και Management (Graduate 

Management Admission Council - GMAC site). 

Το GMAT είναι έτσι σχεδιασμένο ούτως ώστε να διαφέρει τελείως από 

οποιοδήποτε τεστ που τυχόν διεκπεραιώνεται σε κάποιο σχολείο ή σε κάποιο 

κολλέγιο. Δε διαθέτει απαντητικά φύλλα ή φύλλα ερωτήσεων και επίσης δε 

διαθέτει τον ίδιο αριθμό ερωτήσεων για κάθε υποψήφιο. Το GMAT είναι ένα 

τεστ βασισμένο εξ ολοκλήρου σε υπολογιστή (Computer Based) και για να 
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απαντήσει κάποιος στις ερωτήσεις χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο και το ποντίκι 

και όχι στυλό και χαρτί (site εκπαιδευτικού ομίλου Network). 

 

Εικόνα 3.6.2 GMAT test 

Πηγή: http://shop.catprep.com/products/gmat-practice-tests 

 

 

 

 

http://shop.catprep.com/products/gmat-practice-tests
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 4 Συστήματα ηλεκτρονικής αξιολόγησης 

 4.1  Τύποι ερωτήσεων (Question types) 

Υπάρχουν ποικίλοι τύποι αξιολόγησης, όπως η απλή επιλογή της σωστής 

απάντησης ανάμεσα σε πλήθος απαντήσεων, οι ερωτήσεις σωστού – λάθους, η σύντομη 

απάντηση σε ερώτηση κ.ά. Παρουσιάζονται παρακάτω 9 τύποι ερωτήσεων, όπως 

αναφέρονται σε δημοσίευση του SQA (Scottish Qualifications Authority) και άλλοι 2 

όπως τους παρουσιάζει ο Hillier. 

 Πολλαπλής επιλογής (Multiple choice) 

 

 Σωστό/ Λάθος και Ναι/ Όχι (True/false και yes/no) 

 Πολλαπλής επιλογής ή πολλαπλών απαντήσεων (Multiple selection or multiple 

response) 

 

 Αντιστοίχισης (Matching) 
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 Αλληλουχίας/ Τοποθέτησης σε σειρά (Sequencing/ ordering) 

 

 Επιλογής σημείου (Hotspot) 

 

 Αποτέλεσμα μαθηματικής πράξης/ έκφρασης (Judged mathematical expression) 

 

 Σύντομης απάντησης (Short answer) 
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 Ελεύθερο κείμενο ή έκθεση (Free text response or essay) 

 

(Scottish Qualifications Authority - SQA, 2005) 

 

 Κουίζ: Με ισχυρισμό/ αιτιολόγηση (Quizzes: Assertion/ Reasoning) 
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 Κουίζ: βασισμένα σε βεβαιότητα, ή CBM (Quizzes: Certainty-Based or CBM) 

 

(Hillier, 2011)  

 4.2  Πλεονεκτήματα 

1)    Δημιουργία/ Επεξεργασία ασκήσεων με επιλογή κατηγορίας: 

 πολλαπλής επιλογής 

 αντιστοίχισης 

 σωστού – λάθους 

 αριθμητικού αποτελέσματος 

 ελεύθερου κειμένου 

 συνδυασμός αυτών κ.ά. 

2)    Δημιουργία / Επεξεργασία (αυτοαξιολόγηση/ εξέταση) 

3)    Δυνατότητα πολλαπλών προσπαθειών (κυρίως στην αυτοαξιολόγηση) 

4)    Ηλεκτρονική διαχείριση ερωτηματολογίων 

 Ανώνυμες απαντήσεις (αν απαιτείται) 

 Προσωπικό/ μοναδικό ερωτηματολόγιο ανά μαθητή (ανάλογα με την περίσταση) 

 Πολλοί τύποι ερωτήσεων 

 Εξαγωγή αρχείων αποτελεσμάτων σε διάφορους τύπους (word, excel κ.λπ.) 

(Υλικό Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, 2007) 
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 4.3  Βαθμολόγηση ανάλογα με τους τύπους ερωτήσεων 

 Οι περισσότεροι τύποι ερωτήσεων, βαθμολογούνται αυτόματα. Τέτοιου είδους 

ερωτήσεις είναι οι πολλαπλής επιλογής, hotspot, Σωστού/ Λάθους κ.ά.. Η βαθμολόγηση 

ερωτημάτων όπου οι ερωτώμενοι καλούνται να δώσουν μια σύντομη απάντηση σε ένα 

πλαίσιο, γίνεται με ποικίλα συστήματα. Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος 

λειτουργίας των συστημάτων αυτών, θα πρέπει πρώτα να γίνει μια αναφορά στην 

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Neuro-linguistic programming - NLP). 

 

 

Εικόνα 4.3.1 Neuro-Linguistic Programming NLP 

Πηγή: http://www.naturalheightgrowth.com/2012/08/17/grow-taller-using-neuro-

linguistic-programming-nlp/ 

 4.3.1 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (NLP)  

 Πρόκειται για ένα πεδίο που εφαρμόζει τις αρχές της γλωσσολογίας και της 

επιστήμης των υπολογιστών για τη δημιουργία εφαρμογών πληροφορικής που 

αλληλεπιδρούν με την ανθρώπινη γλώσσα.  

 Η NLP τεχνολογία είναι η βάση για τις αυτοματοποιημένες εφαρμογές 

βαθμολόγησης που αναπτύσσονται, για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση για 

ερωτήσεις τεστ αορίστου χρόνου ή δομημένων απαντήσεων (open-ended or constructed-

response test questions), οι οποίες απαιτούν και εκμαιεύουν απαντήσεις, όπως σύντομες 

http://www.naturalheightgrowth.com/2012/08/17/grow-taller-using-neuro-linguistic-programming-nlp/
http://www.naturalheightgrowth.com/2012/08/17/grow-taller-using-neuro-linguistic-programming-nlp/
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γραπτές απαντήσεις, δοκίμια, ηχογραφημένη ομιλία, μαθηματικές εξισώσεις και 

γραφικές παραστάσεις (Educational Testing Service - ETS site).  

 4.3.2 Τι είναι η Μηχανή e-rater (ηλεκτρονικός εκτιμητής);  

 Ίσως το πιο γνωστό σύστημα για την ηλεκτρονική αξιολόγηση του ελεύθερου 

κειμένου (Automated Essay Scoring, AES) είναι το e-rater (ηλεκτρονικός εκτιμητής). Η 

e-rater μηχανή είναι μια δυνατότητα του ETS (Educational Testing Service) που 

προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την επάρκεια γραφής στις εκθέσεις 

των σπουδαστών, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαθμολόγηση και την 

ανατροφοδότηση. Η e-rater μηχανή παρέχει μια ολιστική βαθμολογία για ένα δοκίμιο, 

καθώς και μια διαγνωστική ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με τη 

γραμματική, τη χρήση, τη μηχανική, το στυλ, την οργάνωση και την ανάπτυξη. Η 

ανατροφοδότηση αυτή βασίζεται σε έρευνα για την επεξεργασία φυσικής γλώσσας 

(NLP), ειδικά σχεδιασμένη για την ανάλυση των απαντήσεων των σπουδαστών. 

 Η τεχνολογία του κινητήρα c-rater (μιας τεχνολογίας του ETS που μπορεί να 

βαθμολογεί με ακρίβεια το περιεχόμενο των σύντομων γραπτών απαντήσεων), 

χρησιμοποιεί την επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP) για να εκτιμηθεί κατά πόσον μια 

απάντηση ενός σπουδαστή περιέχει κείμενο που ανταποκρίνεται στις έννοιες που 

αναφέρονται σε ένα στοιχείο. Για τον προσδιορισμό των εννοιών αυτών, ο κινητήρας c-

rater εφαρμόζει μια σειρά από βήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, όπως οι εξής: 

 διόρθωση της ορθογραφίας των μαθητών,  

 καθορισμός της γραμματικής δομής κάθε πρότασης και 

 αιτιολογία για τις λέξεις (Educational Testing Service - ETS site). 

Το ETS, που ιδρύθηκε το 1947, είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική οργάνωση μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα που παρέχει εκπαιδευτικά τεστ και αξιολογήσεις.  

 4.3.3 The free-text marking engine 

 Το ΙΑΤ (Intelligent Assessment Technologies) είναι ένας οργανισμός που έχει 

αναπτύξει το FreeText Author, ένα συγγραφικό εργαλείο που καθιστά εύκολη τη 

διαμόρφωση των κανόνων βαθμολόγησης για την ίδια τη μηχανή βαθμολόγησης. Το 

FreeText Author είναι μία εξελιγμένη desktop εφαρμογή που επιτρέπει την προσθήκη 

ερωτήσεων σύντομης απάντησης που βαθμολογούνται από το μηχάνημα, στα τεστ, τις 

εξετάσεις και τις αξιολογήσεις (IAT site). 
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Εικόνα 4.3.3.1 Σωστές και λανθασμένες απαντήσεις του FreeText Author 

Πηγή: IAT site 

 

 Το λογισμικό του IAT χρησιμοποιεί NLP εργαλεία και τεχνικές για να παρέχει 

την υπολογιστική βαθμολόγηση σύντομων απαντήσεων σε ελεύθερο κείμενο και είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλο για τη βαθμολόγηση ερωτήσεων που απαιτούν μια απάντηση από 

μία ή δύο προτάσεις. Το λογισμικό περιλαμβάνει έναν αριθμό διδακτικών ενοτήτων που 

αναπτύχθηκαν για να καταστεί δυνατή η ακριβής βαθμολόγηση χωρίς περιττή ποινή για 

λάθη στην ορθογραφία, τη γραμματική ή τα σημεία στίξης. Η μηχανή βαθμολόγησης 

κάνει ένα ταίριασμα ανάμεσα στις απαντήσεις ελεύθερου κειμένου των μαθητών και στις 

προκαθορισμένες απαντήσεις υπολογιστικού μοντέλου, σε μια ανάλογη διαδικασία με 

αυτή που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο. Οι μοντελοποιημένες απαντήσεις 

αναπαρίστανται ως πρότυπα, όπου το καθένα καθορίζει μία συγκεκριμένη μορφή 

αποδεκτής ή μη αποδεκτής απάντησης.  

 Έστω ότι η απάντηση που πρέπει να δοθεί σε κάποια ερώτηση είναι η «The Earth 

rotates around the Sun». Ταίριασμα θα υπάρξει όταν η απάντηση του σπουδαστή 

περιέχει ένα από τα ρήματα (rotate, revolve, orbit, travel, move), σε συνδυασμό με ένα 

από τα ουσιαστικά (earth, world) και τις προθέσεις (around/ round) με το αντικείμενο 

(the sun). Δεκτές απαντήσεις θα είναι για παράδειγμα οι: 

 The World rotates around the Sun.  

 The Earth is orbiting around the Sun.  

 The Earth travels in space around the Sun (Jordan and Mitchell, 2009).  
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Εικόνα 4.3.2.2 Template for the model answer ‘The Earth rotates around the Sun’ 

Πηγή: Jordan and Mitchell, 2009 

 

 Το Intelligent Assessment Technologies (IAT) είναι επίσης ο προγραμματιστής 

του ExamOnline, μιας διαισθητικής αλλά και εξαιρετικά ισχυρής πλατφόρμας 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης, που καθιστά απλή τη δημιουργία online test, εξετάσεων, 

αξιολογήσεων και κουίζ, όλα μέσω ενός απλού web browser.  

 

Εικόνα 4.3.3.3 Wizard που παρέχεται στο ExamOnline 

Πηγή: IAT site 
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 Το IAT φροντίζει για την καινοτόμο ανάπτυξη λογισμικού στον τομέα της ΗΑ, 

και έχει κερδίσει το DTI SMART and SPUR βραβείο τεχνολογίας, καθώς και το βραβείο 

Scottish e-Assessment Award for Summative Assessment (IAT site). 

 4.3.4 Συστήματα LMS και CMS 

 Ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (Learning Management System - LMS) είναι 

μια εφαρμογή λογισμικού για τη διαχείριση, την τεκμηρίωση, την παρακολούθηση, την 

υποβολή εκθέσεων και την παράδοση των μαθημάτων e-learning ή των προγραμμάτων 

κατάρτισης.  

 Τα LMS κυμαίνονται από συστήματα για τη διαχείριση αρχείων κατάρτισης και 

εκπαίδευσης, μέχρι λογισμικά για την διανομή online ή μικτών/ υβριδικών μαθημάτων 

κολεγίου μέσω του διαδικτύου, με δυνατότητες για online συνεργασία. Συστήματα LMS 

χρησιμοποιούνται από κολέγια, πανεπιστήμια, αλλά και εταιρικά τμήματα κατάρτισης. 

Τα LMS προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών για να υποστηρίξουν την 

αξιολόγηση των μαθητών (Ellis, 2009). 

 Ένα συστήματα διαχείρισης ικανοτήτων (Competency Management Systems - 

CMS ή CompMS) συνήθως συνδέεται, αλλά και μπορεί να περιλαμβάνει, ένα Σύστημα 

Διαχείρισης Μάθησης (LMS). Το LMS είναι συνήθως ένα web-based εργαλείο που 

επιτρέπει την πρόσβαση σε πόρους εκμάθησης. Τα CMS τείνουν να έχουν μια πιο 

πολυδιάστατη και ολοκληρωμένη προσέγγιση και περιλαμβάνουν εργαλεία όπως η 

διαχείριση ικανότητας, η ανάλυση των δεξιοτήτων του ελλείμματος, ο προγραμματισμός 

της διαδοχής, καθώς και η ανάλυση δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών. 

 Μερικές από αυτές τις λειτουργίες μπορούν να εντοπιστούν και σε ένα σύστημα 

LMS, γι’ αυτό και υπάρχει συχνά σύγχυση σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των δύο 

τύπων των συστημάτων. Βέβαια η συστημική φύση των LMS δεν περιορίζει τη 

λειτουργικότητά τους, σε σχέση με εκείνη ενός CMS (Darnton, 2002). 
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Πίνακας 4.3.4.1 LMS software products 

 
Πηγή: http://www.capterra.com/learning-management-system-software/ 

 

 Παρουσιάζονται στη συνέχεια επιπλέον προϊόντα – συστήματα ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης (ο πίνακας παρατίθεται για να επισημανθεί το γεγονός ότι συστήματα ΗΑ 

χρησιμοποιούνται ακόμα και για την κάλυψη των ηλικιών 1-6 π.χ. InCAS, ενώ ακόμη 

υπάρχουν συστήματα touch – screen κ.ά.). 

Πίνακας 4.3.4.2 5 υποψήφια προϊόντα σχετικά με την ΗΑ για το βραβείο BETT 2007 

 

http://www.capterra.com/learning-management-system-software/
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Πηγή: Ripley, 2007 

 4.4  Ταξινόμηση 28 καινοτόμων τύπων στοιχείων (item types)  

 Παρακάτω, παρουσιάζεται μια ταξινόμηση ή κατηγοριοποίηση των 28 

καινοτόμων τύπων στοιχείων (item types) που μπορεί να φανούν χρήσιμα στην 

αξιολόγηση βάσει υπολογιστή. Είναι οργανωμένα κατά μήκος του βαθμού περιορισμού, 

όσον αφορά στις επιλογές του ερωτώμενου, για την απάντηση ή την αλληλεπίδραση με 

το στοιχείο αξιολόγησης ή την εργασία. Η προτεινόμενη ταξινόμηση, περιγράφει ακόμη 

μια σειρά από εικονικούς τύπους στοιχείων (item types) που ονομάζονται αντικείμενα 

«ενδιάμεσου εμποδίου». Αυτοί οι τύποι στοιχείων έχουν απαντήσεις που εμπίπτουν 

κάπου μεταξύ πλήρως περιορισμένων αντιδράσεων (δηλαδή, τη συμβατική ερώτηση 

πολλαπλής επιλογής – multiple choice question), η οποία μπορεί να είναι πολύ 

περιοριστική για να αξιοποιήσει μεγάλο μέρος του δυναμικού των νέων τεχνολογιών της 

πληροφορίας, αλλά και πλήρως κατασκευασμένων απαντήσεων (δηλαδή το 

παραδοσιακό δοκίμιο - essay), το οποίο μπορεί να είναι μια πρόκληση για τους 

υπολογιστές για να κάνουν μια ουσιαστική ανάλυση ακόμη και με τα εξελιγμένα 

εργαλεία του σήμερα. 
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Πίνακας 4.3.4.1 Intermediate Constraint Taxonomy for E-Learning Assessment 

Questions and Tasks 

 

Πηγή: Scalise and Bernard, 2006 

 

 Στον πίνακα αυτόν παρουσιάζονται 28 παραδείγματα στοιχείων που 

οργανώνονται σε μια ταξινόμηση ανάλογα με το επίπεδο του περιορισμού, με βάση την 

απάντηση στο σημείο/ εργασία. Οι πιο περιορισμένοι τύποι στοιχείων, αριστερά στη 

στήλη 1, χρησιμοποιούν πλήρως επιλεγμένες μορφές αντίδρασης. Οι λιγότερο 

περιορισμένοι τύποι στοιχείων, δεξιά στη στήλη 7, χρησιμοποιούν πλήρως 

κατασκευασμένες μορφές αντίδρασης. Ανάμεσα βρίσκονται τα «ενδιάμεσα στοιχεία 

περιορισμού», τα οποία οργανώνονται ανάλογα με την ελάττωση των βαθμών 

περιορισμού από τα αριστερά προς τα δεξιά. Υπάρχει και πρόσθετη διάταξη που 

παρατηρείται «εντός-τύπου» (within-type), όπου οι καινοτομίες τείνουν να γίνουν όλο 

και πιο περίπλοκες από πάνω προς τα κάτω, καθώς προχωρά δηλαδή προς τα κάτω σε 

κάθε στήλη (Scalise and Bernard, 2006). 
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 4.5  Ζητήματα software 

Οι βασικοί τομείς της τεχνολογίας στην ηλεκτρονική αξιολόγηση εντοπίζονται 

ως: λογισμικό, συνδεσιμότητα και εύρος ζώνης (bandwidth), αποθήκευση δεδομένων και 

μεταφορά, ασφάλεια, προσβασιμότητα και, τέλος, τεχνικά πρότυπα. 

Καταρχάς θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα σύστημα αξιολόγησης χάνει το σκοπό 

του και αν οι μαθητές θεωρούν ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Η ευχρηστία του 

συστήματος αξιολόγησης είναι υψίστης σημασίας για την αποτελεσματικότητα της 

αποστολής της ίδιας της αξιολόγησης. Θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη οι ανάγκες των 

χρηστών, η λειτουργικότητα, η θέση και τα ονόματα των πλήκτρων και των εικονιδίων, 

καθώς επίσης και εναλλακτικές μέθοδοι εισόδου ή πλοήγησης, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Λόγω της ποικιλίας των συστημάτων ηλεκτρονικής αξιολόγησης που 

εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, οι τεχνικές απαιτήσεις τέτοιων συστημάτων 

μπορεί να ποικίλλουν. Ωστόσο, υπάρχουν βασικές τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να 

πληρούνται από όλα τα συστήματα ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Tendai Dube and 

Minhua Ma, 2010).  

 Εύκολη πλοήγηση και οδηγίες. Η πλοήγηση μεταξύ των ζητημάτων θα πρέπει να 

είναι απλή. Είναι ακόμη αναγκαίο ο ερωτώμενος να μπορεί να αγνοεί τις 

ερωτήσεις, ή να επιστρέφει αργότερα και να τροποποιεί την απάντηση σε μια 

ερώτηση. 

 Ύπαρξη βοήθειας. Η Βοήθεια (Help button) θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλη 

τη διάρκεια της αξιολόγησης, ενώ θα πρέπει και να εξηγήσει πώς να απαντήσει ο 

ερωτώμενος σε ερωτήσεις, πως να πλοηγηθεί ανάμεσα στις ερωτήσεις κ.λπ. 

 Ασφάλεια. Όσον αφορά την απώλεια δεδομένων, την αντιγραφή κ.λπ. 

 Διαλειτουργικότητα. Είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας 

να εξάγονται οι απαντήσεις και τα αποτελέσματα σε υπολογιστικά φύλλα, πακέτα 

στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και άλλα μέσα. 

 Προσβασιμότητα. Το σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να είναι συμβατό με τις 

διαφορετικές τεχνολογίες που υπάρχουν (π.χ. τεχνολογίες υποβοήθησης - 

ανάγνωσης οθόνης, λογισμικό αναγνώρισης ομιλίας, οθόνες αφής) 

(Scottish Qualifications Authority - SQA, 2005) 

 Εγκυρότητα και αξιοπιστία. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι κατάλληλη για το 

σκοπό και να παρέχει μια έγκυρη και αξιόπιστη μέτρηση των ικανοτήτων του 

υποψηφίου, της γνώσης, της κατανόησης. Η επιλογή της μεθόδου αξιολόγησης 
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θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την τεχνολογία στην οποία μπορεί να 

βασιστεί. 

 Ακεραιότητα των δεδομένων – συστήματα εισόδου/ εξόδου. Τα συστήματα πρέπει 

να έχουν ελεγχθεί διεξοδικά για να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν επαρκή ικανότητα 

να αποθηκεύουν, να ανακτούν, να δημιουργούν και να μοιράζονται όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, όπως είναι η ικανότητα να ανταλλάσσουν δεδομένα με 

ασφάλεια με άλλα εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα, χωρίς να θέτουν σε 

κίνδυνο την ακεραιότητα των δεδομένων. 

 Ακεραιότητα των συστημάτων ΗΑ. Τα συστήματα πρέπει να επιτρέπουν την 

ευελιξία, υπό το πρίσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης. Η δοκιμή του συστήματος 

πρέπει να είναι διεξοδική, και να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία. Θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις 

υποστήριξης, όπως επίσης και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε 

περίπτωση που κάποιο τμήμα του συστήματος αποτύχει. 

 Πρόσβαση στο σύστημα. Οι ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες θα πρέπει να 

είναι σε θέση να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες δεν 

αντιμετωπίζονται λιγότερο ευνοϊκά από ό, τι οι μαθητές χωρίς ειδικές ανάγκες 

κατά την εφαρμογή της ΗΑ. 

(Scottish Qualifications Authority - SQA, 2014) 

 4.6  Κόστος συστημάτων 

 Πολλά συστήματα ΗΑ παρέχονται δωρεάν ή είναι ανοιχτού κώδικα. Οι δαπάνες 

που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τα συστήματα ΗΑ που θα πρέπει να αγοραστούν από 

έναν οργανισμό, μια εταιρία κ.λπ., είναι οι εξής: 

 η ανάπτυξη του προσωπικού (Staff development), που θα βοηθήσει το 

προσωπικό στη χρήση των συστημάτων, την υποστήριξη των υποψηφίων και την 

επιτήρηση. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες, θα χρειαστεί 

εκπαίδευση και υποστήριξη. Ακόμη, το προσωπικό υποστήριξης που πιθανώς να 

χρειαστεί σε βιβλιοθήκες, στη διοίκηση και σε τεχνικούς τομείς, μπορεί να 

χρειαστεί εξειδικευμένη εκπαίδευση για το πώς να υποστηρίξει εκείνους που 

χρησιμοποιούν τα συστήματα. 

 η τεχνική υποστήριξη (Technical and other support staff), για το προσωπικό και 

τους υποψηφίους, ιδιαίτερα κατά τη χρήση του συστήματος για πρώτη φορά, 

αλλά και κατά τη διάρκεια της αθροιστικής ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Η 
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τεχνική βοήθεια είναι απαραίτητη τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια 

συνεδριών ηλεκτρονικής αξιολόγησης σε διάφορα επίπεδα. Η συντήρηση σε 

εργαστήρια υπολογιστών, δικτύων και servers γίνεται πολύ πιο κρίσιμη, όταν 

αυτά χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση υπό επιτήρηση. 

(Scottish Qualifications Authority - SQA, 2005) 

 Οι αξιολογήσεις με υψηλό αριθμό υποψηφίων, μεγάλη διάρκεια ζωής και μια 

βασική αξία του περιεχομένου/ αποτελεσμάτων, μπορούν να οδηγήσουν σε μια 

αξιολόγηση θετικής αξίας, παρά το υψηλό κόστος παραγωγής. 

 

Εικόνα 4.6.1 Assessment value (1
st
 scenario) 

Πηγή: Mackenzie, 2013 

 

 Οι αξιολογήσεις με μέτριο αριθμό υποψηφίων, μέτρια διάρκεια ζωής και υψηλή 

αξία του περιεχομένου/ αποτελεσμάτων, μπορούν να οδηγήσουν σε μια αξιολόγηση 

έντονα θετικής αξίας, παρά το υψηλό κόστος παραγωγής (Mackenzie, 2013). 
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Εικόνα 4.6.2 Assessment value (2
nd

 scenario) 

Πηγή: Mackenzie, 2013 

 4.7  Παιδαγωγική αξία - Διδακτική χρήση 

 Η αξία των συστημάτων ηλεκτρονικής αξιολόγησης βρίσκεται κυρίως στη 

δυνατότητα που δίνεται στον εκπαιδευτικό να φτιάξει εύκολα πολλά και διαφορετικά 

είδη ασκήσεων με τη μορφή ιστοσελίδων. Εφόσον οι ασκήσεις συνδυαστούν κατάλληλα 

με το μάθημα και γίνει εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του προγράμματος για 

ανατροφοδότηση (feedback), τότε μπορούμε να μιλάμε για ένα αξιόλογο εργαλείο στα 

χέρια του κάθε εκπαιδευτικού, που δε θα περιοριστεί σε μια απλή μηχανή αξιολόγησης 

της διδασκαλίας (Υλικό Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, 2007). 

 Ο Sally Jordan, στο άρθρο του «E-assessment: Past, present and future», 

υποστηρίζει ότι τα συστήματα ηλεκτρονικής αξιολόγησης παρέχουν μεγάλη ποικιλία 

εργασιών αξιολόγησης, στιγμιαία ανατροφοδότηση, αλλά και αυξημένη 

αντικειμενικότητα και εξοικονόμηση πόρων. Από την πρώιμη χρήση των ερωτήσεων 

πολλαπλής επιλογής (multiple-choice questions) και των φορμών που μπορούσαν να 

διαβαστούν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (machine-readable forms), η αξιολόγηση 

κατά την οποία η βαθμολόγηση γίνεται μέσω υπολογιστή, έχει αναπτυχθεί για να 

συμπεριλάβει εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία μπορούν να ενσωματώνουν 

τη διαλειτουργικότητα και να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι κάθε μαθητή. Συστήματα 
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έχουν αναπτυχθεί από τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις, αλλά και ως μέρος των 

εικονικών περιβαλλόντων μάθησης. 

 Πιο εξελιγμένα συστήματα αξιολόγησης μέσω υπολογιστή, επιτρέπουν σε 

μαθηματικές ερωτήσεις να αναλυθούν σε βήματα, και παρέχουν στοχευμένη και 

αυξημένη ανάδραση. Ακόμη, τα computer adaptive test (CAT) χρησιμοποιούν την 

απάντηση ενός μαθητή σε προηγούμενες ερωτήσεις, προκειμένου να αλλάξουν τη 

μετέπειτα μορφή του τεστ. Γενικότερα, η ηλεκτρονική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη 

χρήση της peer-αξιολόγησης και των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων, των blogs, wikis 

και forums (Jordan, 2013). 
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 5 Χρήση συστημάτων και στατιστικά στοιχεία 

 5.1  Χρήση από οργανισμούς, πανεπιστήμια, εταιρίες κ.ά.  

 Συστήματα ηλεκτρονικής αξιολόγησης, όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, 

χρησιμοποιούνται από αρκετά πανεπιστήμια στο εξωτερικό, καθώς επίσης και από 

ιδρύματα, κολέγια, εταιρίες κ.λπ. Ενδεικτικά, συστήματα ΗΑ χρησιμοποιούν τα εξής: 

1. Πανεπιστήμια 

 Newcastle University (United Kingdom) 

 

Εικόνα 5.1.1 Numbas: ένα συμβατό open-source και multi-platform σύστημα ΗΑ και e-

learning system σχεδιασμένο από το Newcastle University 

Πηγή: http://www.ncl.ac.uk/maths/outreach/elearning/ijea_numbas.pdf 

 The Open University (United Kingdom) 

http://www3.open.ac.uk/study/research-degrees/topic/e-assessment.htm 

 Curtin University (Australia) 

https://otl.curtin.edu.au/teaching_learning_practice/assessment/assessment_de

sign/e_assessment.cfm (12/04) 

 University of Dundee (Scotland) 

http://www.dundee.ac.uk/learning/dol/caa.htm 

 The University of Nottingham (United Kingdom, China, Malaysia)  

http://www.nottingham.ac.uk/academicservices/qualitymanual/assessment/e-

assessment-policy.aspx 

http://www.ncl.ac.uk/maths/outreach/elearning/ijea_numbas.pdf
http://www3.open.ac.uk/study/research-degrees/topic/e-assessment.htm
https://otl.curtin.edu.au/teaching_learning_practice/assessment/assessment_design/e_assessment.cfm
https://otl.curtin.edu.au/teaching_learning_practice/assessment/assessment_design/e_assessment.cfm
http://www.dundee.ac.uk/learning/dol/caa.htm
http://www.nottingham.ac.uk/academicservices/qualitymanual/assessment/e-assessment-policy.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/academicservices/qualitymanual/assessment/e-assessment-policy.aspx
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 University of Southampton (United Kingdom) 

http://www.southampton.ac.uk/easihe/overview.html 

 Gujarat Technological University (India)  

http://www.gtu.ac.in/e-asssement.asp 

2. Εξετάσεις για ξένες γλώσσες 

 Edexcel 

 

Εικόνα 5.1.2 A drag-and-drop question for GCSE Applied French 

Πηγή: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.ofqual.gov.uk/files/2010-

09-21-edexcel-case-study.pdf 

 Cambridge Assessment  

http://www.cambridgeassessment.org.uk/our-research/areas-of-expertise/e-

assessment/ 

3. Εταιρίες/ Οργανισμοί 

 ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

(παγκόσμιος οργανισμός που προωθεί, αναπτύσσει και υποστηρίζει πάνω από 

142.000 ορκωτούς λογιστές σε όλο τον κόσμο) 

https://www.icaew.com/  

Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 30 Νοεμβρίου 2013 έγιναν 152.915 

ηλεκτρονικές αξιολογήσεις μέσω του συστήματος ΗΑ που χρησιμοποιεί ο 

οργανισμός, με την πλειοψηφία των αποτελεσμάτων να παραδίδονται την 

http://www.southampton.ac.uk/easihe/overview.html
http://www.gtu.ac.in/e-asssement.asp
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.ofqual.gov.uk/files/2010-09-21-edexcel-case-study.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.ofqual.gov.uk/files/2010-09-21-edexcel-case-study.pdf
http://www.cambridgeassessment.org.uk/our-research/areas-of-expertise/e-assessment/
http://www.cambridgeassessment.org.uk/our-research/areas-of-expertise/e-assessment/
https://www.icaew.com/
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επόμενη μέρα. Τα αθροιστικά ποσοστά επιτυχίας φαίνονται στην εικόνα που 

ακολουθεί. 

 

Εικόνα 5.1.3 Συσωρευτικά ποσοστά επιτυχίας 

Πηγή: https://www.icaew.com/ 

 Δίπλωμα οδήγησης (Σήματα – Τεστ Υπουργείου) 

 

Εικόνα 5.1.4 Στιγμιότυπο εξέτασης διπλώματος οδήγησης 

Πηγή: http://www.testkok.gr/gr/page/simata-kok-test-ypourgeioy 

 ECDL (το ECDL αποτελεί το σημείο αναφοράς για τον ψηφιακό 

γραμματισμό στα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο)  

https://www.icaew.com/
http://www.testkok.gr/gr/page/simata-kok-test-ypourgeioy
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Εικόνα 5.1.5 Στιγμιότυπο εξέτασης ECDL 

Πηγή: http://e-learning.ecdl.gr/ 

4. Κολέγια 

 Dominican College (USA) 

http://www.e-

assessment.com/sites/default/files/Dominican_college_Final_1.pdf 

 Imperial College (United Kingdom) 

http://www3.imperial.ac.uk/ict/services/e-

learning/staff/additionalsupport/eassessment 

 5.2  Στατιστικά στοιχεία και επισκεψιμότητα ιστοσελίδων σχετικών με 

την ΗΑ 

 Ο Thomas L. Hench σε, σχετική με την ΗΑ, έρευνά του, ανιχνεύει την εξέλιξη 

της αξιολόγησης με ηλεκτρονικά μέσα, στο ευρύτερο πλαίσιο της παιδαγωγικής που 

είναι βασισμένη σε ηλεκτρονικά μέσα (e-παιδαγωγικής). Όπως παρατήρησε, η 

υποβοηθούμενη από υπολογιστή διδασκαλία, χαρακτήριζε τα πρώτα χρόνια της 

http://e-learning.ecdl.gr/
http://www.e-assessment.com/sites/default/files/Dominican_college_Final_1.pdf
http://www.e-assessment.com/sites/default/files/Dominican_college_Final_1.pdf
http://www3.imperial.ac.uk/ict/services/e-learning/staff/additionalsupport/eassessment
http://www3.imperial.ac.uk/ict/services/e-learning/staff/additionalsupport/eassessment
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ηλεκτρονικής παιδαγωγικής. Με την εμφάνιση του internet, άρχισαν να εμφανίζονται με 

ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα η ηλεκτρονική, η online, και η and web-based 

διδασκαλία, η μάθηση, η εκπαίδευση, η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση με ηλεκτρονικά 

μέσα. Όσα αναφέρθηκαν παρουσιάζονται και στο παρακάτω διάγραμμα (Hench, 2013). 

 

Εικόνα 5.2.1 Πρόθεμα συχνότητας συναρτήσει έτους 

Πηγή: Hench, 2013 

 

 Η ιστοσελίδα transformingassessment.com, είναι μια ιστοσελίδα που περιέχει 

παραδείγματα ηλεκτρονικών αξιολογήσεων και αξιολογήσεων στο περιβάλλον του Web 

2.0. Όπως φαίνεται στην έκθεσή τους για το έτος 2011, για την περίοδο Ιανουαρίου 2010 

- Νοεμβρίου 2011 η ιστοσελίδα είχε 58.060 επισκέψεις, με κατά μέσο όρο 84 

καθημερινές επισκέψεις και 1162 μοναδικούς επισκέπτες ανά μήνα. Ο παρακάτω 

πίνακας παραβάλλεται για να δειχθεί η θέση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στην 31
η
 

θέση του πίνακα, από τις 34 χώρες που υπάρχουν (Crisp, 2011). 
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Εικόνα 5.2.2 Ηλεκτρονική πρόσβαση και γεωγραφική κατανομή των επισκεπτών 

Πηγή: Crisp, 2011 

 5.3  Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (Υ.ΠΑΙ.Θ.) 

 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στη δικτυακή εκπαιδευτική του 

πύλη, παρέχει ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο διατίθεται 

ελεύθερα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ορισμένα από τα προγράμματα που 

παρέχει και παρουσιάζονται παρακάτω, παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα e-yliko.gr. 

  The Hot Potatoes Software 

Το λογισμικό των Hot Potatoes (νεότερη έκδοση 6.0) είναι ένα σύνολο από 5 

διαφορετικά εργαλεία σύνθεσης διαδραστικών ασκήσεων σε δικτυακό περιβάλλον: 

α) Jquiz: quiz σύντομων απαντήσεων (short-answer quiz) και quiz πολλαπλής 

επιλογής (multiple choice quiz), β) Jmix: ασκήσεις σύνθεσης προτάσεων (jumbled 

sentence exercise), γ) Jcross: σταυρόλεξο (crossword puzzle), δ) Jmatch : ασκήσεις 

αντιστοίχισης (matching exercise), ε) Jcloze: ασκήσεις συμπλήρωσης κενών (fill-in-

the-gaps exercise). Τα εργαλεία σύνθεσης που παρέχει το λογισμικό υποστηρίζουν 

όλες τις γλώσσες. Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί στο Πανεπιστήμιο της Victoria 

(Καναδάς) για όσους επιθυμούν να φτιάξουν μέχρι 3 σελίδες σε κάθε τύπο άσκησης.  

  E-TEST  

Σουίτα δύο πακέτων με σκοπό τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αξιολόγησης μέσα στην 

τάξη. Η σουίτα αποτελείται από δύο προγράμματα (εκπαιδευτικού και μαθητή) με τη 
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βοήθεια των οποίων μπορούν να διενεργηθούν προγραμματισμένες αξιολογήσεις σε 

πραγματικό ή προκαθορισμένο χρόνο, μέσω τοπικού δικτύου. Το λογισμικό έχει 

δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό Ιωάννη Διόλατζη (ΠΕ04). 

  Το Hot Pepper είναι ένα πρόγραμμα διαδικτυακής 

εξάσκησης σε κουίζ πολλαπλών επιλογών, ζευγαρώματος κ.λπ. το οποίο φιλοδοξεί 

να ξεπεράσει σε λειτουργικότητα συναφή προγράμματα από τα οποία και έχει 

εμπνευστεί. Στηρίζεται στην τεχνολογία flash και ενσωματώνει όλα τα είδη 

ερωτήσεων σε ένα ενιαίο κουίζ με ενιαία βαθμολογία.  

  Το Internet School είναι ένα λογισμικό πακέτο ιστοσελίδων 

που λειτουργεί σαν ιστοχώρος, με υψηλότατο βαθμό παραμετροποίησης του κώδικά 

του. Σαν αποτέλεσμα οποιοδήποτε γυμνάσιο, λύκειο ή δημοτικό, μπορεί, αφού 

προμηθευτεί τα απαραίτητα αρχεία και προβεί στη διαδικασία εγκατάστασης του 

ιστοτόπου, να δημιουργήσει το δικό του δικτυακό τόπο. 

Βασικές λειτουργίες του Ιστότοπου: 

- Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανεβάζουν αρχεία και οι μαθητές να τα κατεβάζουν 

με την χρήση προσωπικού κωδικού σύνδεσης. 

- Δημιουργία διαδικτυακών διαγωνισμάτων αυτοαξιολόγησης κ.ά. 

  O «Αξιολογητής» είναι μια νέα δωρεάν εφαρμογή για την 

αυτόματη δημιουργία online τεστ/ διαγωνισμάτων με αυτόματη βαθμολόγηση και 

δυνατότητα αποστολής των βαθμών μέσω email. Στόχος του είναι να αντικαταστήσει 

τις συμβατικές διαδικασίες αποτίμησης της επάρκειας γνώσεων επάνω σε διδαχθέντα 

αντικείμενα, εφόσον οι απαιτούμενες απαντήσεις  μπορούν να διατυπωθούν με 

δομημένο τρόπο (δηλαδή ως "κλειστού τύπου"). Ακόμα και με μηδενικές γνώσεις 

πληροφορικής/προγραμματισμού, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει εύκολα 

και γρήγορα ηλεκτρονικές εξετάσεις, ενώ το πρόγραμμα αναλαμβάνει και το upload 

των απαιτούμενων αρχείων. Στις εκφωνήσεις και στις επιλογές των θεμάτων μπορεί 

να εισαχθεί οτιδήποτε, δηλαδή κείμενο, εικόνες, εφαρμογές flash, προσομοιώσεις 

java, κλπ. 
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 Fast Quiz 

Η ανάγκη που προκύπτει από τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών για συχνή 

αξιολόγηση (διαμορφωτική ή/και αυτό – αξιολόγηση) καθώς και τα προβλήματα από 

τον παραδοσιακό τρόπο εξέτασης, οδηγούν στην υιοθέτηση νέων μεθόδων και 

λογισμικών. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το πρόγραμμα αξιολόγησης – 

εξάσκησης Fast Quiz το οποίο είναι ελεύθερου λογισμικού. 

(Δικτυακή εκπαιδευτική πύλη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) 

 5.4  Γιατί δεν καθιερώθηκε πιο γρήγορα η ηλεκτρονική αξιολόγηση; 

«Η αξιολόγηση επί της οθόνης θα αγγίξει σύντομα τη ζωή του κάθε μαθητή σε 

αυτή τη χώρα», προέβλεψε το 2004 στη Βοστώνη ο Ken Boston, διευθύνων σύμβουλος 

του Qualifications and Curriculum Authority, σε μια ομιλία του στο Royal Festival Hall 

του Λονδίνου. Στην πραγματικότητα όμως, πέντε χρόνια μετά, καμία από τις προβλέψεις 

της Βοστώνης που έγιναν εκείνη την ημέρα, δεν αποδείχθηκε σωστή. Όπως αποκάλυψαν 

οι Guardian το 2009, ο Simon Lebus, διευθύνων σύμβουλος του Cambridge Assessment, 

ένα τμήμα του Πανεπιστημίου του Cambridge, πρόσφερε μια παρόμοια υπόσχεση: ότι οι 

παραδοσιακές εξετάσεις με το στυλό και το χαρτί, θα θεωρούνταν παρωχημένες μέσα 

στα επόμενα 10 με 15 χρόνια, και θα αντικατασταινόταν από μηχανογραφημένα τεστ. Το 

μεγάλο βέβαια ερώτημα είναι γιατί, δεδομένου ότι η τεχνολογική αλλαγή έχει επέλθει 

γρήγορα σε τόσους τομείς της ζωής, ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό 

είναι αργός (Mansell, 2009). 

Ο Warwick Mansell, σε άρθρο του στους Guardian, υποστηρίζει ότι οι στόχοι 

που είχαν τεθεί από τον Boston το 2009, οι οποίοι αφορούσαν την ηλεκτρονική 

αξιολόγηση, δεν επιτεύχθηκαν. Βέβαια, οι υποστηρικτές της χρήσης της τεχνολογίας 

κατά τις διαδικασίες εξέτασης, επισημαίνουν ότι υπήρξαν μεγάλες αλλαγές τα τελευταία 

χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της on-screen βαθμολόγησης για πολλά GCSE (General 

Certificate of Secondary Education – ένα ακαδημαϊκό δίπλωμα που χορηγείται για ένα 

συγκεκριμένο θέμα στην Αγγλία, Ουαλία και Β. Σκωτία) και A-level papers (General 

Certificate of Education Advanced Level ή GCE Advanced Level ή A-Level - ένα 

ακαδημαϊκό προσόν που προσφέρεται σε φοιτητές από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ σημειώνουν την αυξανόμενη υιοθέτηση των τεστ επί της 

οθόνης. Για παράδειγμα, η Βόρεια Ιρλανδία εισήγαγε πρόσφατα υποχρεωτικά 

μηχανογραφημένα τεστ στην τάξη κατά την έναρξη του σχολικού έτους για μαθητές του 

δημοτικού σχολείου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Durham, το οποίο 
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προσφέρει επίσης τεστ επί της οθόνης στην τάξη για 100.000 μαθητές σε όλη τη 

Βρετανία. Αλλά παρόλα αυτά, η αφομοίωση της ΗΑ παρέμενε αρκετά αργή από τα 

SΑΤs (Standard Assessment Tests - μια σειρά εκπαιδευτικών αξιολογήσεων στην 

Αγγλία), GCSE και A-levels. 

Ο Boyle, ένας εμπειρογνώμονας του ρυθμιστή Ofqual (Office of Qualifications 

and Examinations Regulation) στον τομέα της εξέτασης επί της οθόνης, υποστηρίζει ότι 

αυτό οφείλεται απ’ τη μία στην έλλειψη τεχνολογίας σε σύγκριση με άλλους τομείς. 

Προσθέτει ακόμη ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση παρουσιάζει ορισμένα σοβαρά 

πρακτικά προβλήματα, όπως το γεγονός ότι για να εξεταστεί μία ολόκληρη ομάδα 

απαιτούνται πολλοί υπολογιστές, κάτι που είναι δαπανηρό αλλά και ορισμένες φορές 

χρονοβόρο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι πιο εύκολο για κάποιον να αντιγράψει – 

«κλέψει» κοιτώντας την οθόνη πάνω από τον ώμο κάποιου, παρά σε ένα θρανίο, ενώ για 

τους παραπάνω λόγους τονίζει πως τα διοικητικά συμβούλια είναι ιδιαίτερα προσεκτικά 

(Mansell, 2009). 
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 6 Μεθοδολογία 

 6.1  Μέθοδοι έρευνας 

Η επιστημονική έρευνα μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους:  

1. Ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό: περιγραφή, πρόβλεψη, καθορισμός αιτίου και 

αποτελέσματος, προκαταρκτική.  

2. Ως προς τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων: βασική, εφαρμοσμένη.  

3. Ως προς τα μέσα συλλογής των δεδομένων: ενδοσκόπηση, παρατήρηση, 

διαχρονική μελέτη περίπτωσης, κλινική μελέτη περίπτωσης, μελέτη κοόρτεως, 

συμμετοχική παρατήρηση, συνέντευξη, μελέτη με ερωτηματολόγιο, πείραμα.  

4. Ως προς το είδος των δεδομένων: ποιοτική, ποσοτική.  

5. Ως προς το πού διεξάγεται: μελέτη πεδίου, μελέτη εργαστηρίου.  

6. Ως προς τον αριθμό των εξεταζόμενων περιπτώσεων: δειγματοληπτική, ατομική 

περίπτωση.  

 Η βασική έρευνα (basic research) συχνά διεξάγεται με μοναδικό στόχο την 

κατανόηση ενός φαινομένου. Μπορεί, δηλαδή, να γίνει με σκοπό μόνο την απόκτηση 

γνώσης. Αντίθετα, η εφαρμοσμένη έρευνα (applied research), ενώ μπορεί επίσης να 

διεξάγεται με σκοπό την ανακάλυψη των αιτίων ενός φαινομένου, είναι πιθανότερο να 

συμβεί όταν θεωρούμε ότι η γνώση των αιτίων ενός γεγονότος θα οδηγήσει σε μια 

αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμοσμένη έρευνα 

διεξάγεται με σκοπό την άμεση αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και την εφαρμογή τους 

σε πρακτικές καταστάσεις (Ρούσσος, n.d.).  

 Όσον αφορά τις διάφορες προσεγγίσεις που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου 

να συλλέξουμε πληροφορίες, μπορούμε:  

 Να καταγράψουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις νοητικές μας εμπειρίες 

(ενδοσκόπηση- introspection). 

 Να συλλέξουμε πληροφορίες για φαινόμενα που συμβαίνουν ούτως ή άλλως 

(παρατήρηση- observation).  

 Να καταγράψουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν καθώς μεγαλώνει ένα 

συγκεκριμένο άτομο (εξελικτική μελέτη περίπτωσης ή διαχρονική μελέτη 

περίπτωσης- developmental ή longitudinal case study).  

 Να καταγράψουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν καθώς υποβάλλεται κάποιος σε 

θεραπεία (κλινική μελέτη περίπτωσης- clinical case study).  
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 Να συμμετάσχουμε σε μια ομάδα με σκοπό να την παρατηρήσουμε (συμμετοχική 

παρατήρηση- participant observation).  

 Να συλλέξουμε πληροφορίες από ανθρώπους συζητώντας μαζί τους 

(συνέντευξη- interview).  

 Να καταγράψουμε τα μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά μιας ομάδας για κάποια 

χρονική περίοδο (μελέτη κοόρτεως- cohort study).  

 Να υποβάλουμε γραπτές ερωτήσεις (μελέτη με ερωτηματολόγιο - survey ή 

questionnaire).  

 Να χειριζόμαστε με διαφορετικούς τρόπους τους συμμετέχοντες σε μια έρευνα 

και να βλέπουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα των διαφόρων χειρισμών (πείραμα- 

experiment) (Ρούσσος, n.d.). 

 6.2  Μέθοδος σχεδιασμού έρευνας 

 Βήμα 1: Προσεκτική διατύπωση των στόχων της έρευνας. 

Η διατύπωση των στόχων συνδέεται παράλληλα με την απόφαση του είδους της 

πληροφόρησης που απαιτείται για να διερευνηθεί κάθε στόχος. 

 Βήμα 2: Ακριβής προσδιορισμός του πληθυσμού για τον οποίο ενδιαφερόμαστε. 

Ο πληθυσμός που διερευνάται, σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται από τον σκοπό της 

έρευνας και πρέπει να προσδιορίζεται, εννοιολογικά, με σαφήνεια, ώστε να είναι από 

πριν ορισμένο το πλήθος των μονάδων που περιλαμβάνει. 

 Βήμα 3: Ορθός σχεδιασμός της δειγματοληπτικής έρευνας, ο οποίος καλύπτει τα 

στάδια: 

o Καθορισμός του πλαισίου της έρευνας. 

o Επιλογή μεθόδου δειγματοληψίας (απλή τυχαία δειγματοληψία, κατά 

στρώματα δειγματοληψία, συστημική δειγματοληψία, κατά συστάδες 

δειγματοληψία, λογοεκτιμήτριες, εκτιμήτριες παλινδρόμησης, δειγματοληψία 

QUOTA). 

o Καθορισμός μεγέθους του δείγματος. 

o Τρόπου συλλογής των στατιστικών δεδομένων. 

o Εξαγωγή των γενικευμένων συμπερασμάτων και καθορισμός των περιθωρίων 

του δυνατού σφάλματος. 

 Βήμα 4: Σχεδιασμός ερωτηματολογίου. 

Η διαδικασία σχεδιασμού ερωτηματολογίου χωρίζεται στις 3 παρακάτω φάσεις: 

o Προετοιμασία. 
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o Βασικές αρχές. 

o Δοκιμαστική έρευνα. 

 Βήμα 5: Συλλογή δεδομένων. 

Οι πληροφορίες συλλέγονται με τη βοήθεια ερωτηματολογίων και είναι 

εμπιστευτικές. Οι κυριότεροι τρόποι συλλογής πληροφοριών με ερωτηματολόγιο 

είναι: 

o Ταχυδρομικά. 

o Τηλεφωνικά. 

o Προσωπική συνέντευξη. 

o Συνδυασμός των παραπάνω. 

o Αυτόματα (π.χ. κίνηση οχημάτων σε κάποιο δρόμο κ.λπ.) 

(Αποστολάκης, Καστανιά, 1994) 

 6.3  Σχεδιασμός και μεθοδολογία παρούσας εργασίας  

 6.3.1  Γενικά στοιχεία 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία, διερευνά όπως έχει αναφερθεί τη χρήση των 

συστημάτων ηλεκτρονικής αξιολόγησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η χρήση των 

συστημάτων ΗΑ στο εξωτερικό προκύπτει από τη βιβλιογραφία (οργανισμοί, 

πανεπιστήμια, εταιρίες κ.λπ. που διαθέτουν τέτοιου είδους συστήματα), ενώ για την 

Ελλάδα, γίνεται περαιτέρω μελέτη μέσω έρευνας. 

 Σαν είδος έρευνας επιλέχθηκε η τεχνική του ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τον 

Ελευθεριάδη, το ερωτηματολόγιο είναι «το γραπτό έντυπο που περιέχει μια σειρά 

συγκεκριμένων ερωτήσεων, που απαιτούν την απάντησή τους, για να δώσουν αφενός 

την απάντηση – πληροφορία, θετική ή αρνητική, βάση της οποίας πληροφορίας, θα 

μπορούν να γίνουν οι περαιτέρω συλλογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις που 

ενδιαφέρουν τα συμπεράσματα και τις κριτικές και συγκριτικές παρατηρήσεις, που 

επιδιώκει η κοινωνική έρευνα» (Ελευθεριάδης, 1991).  

 6.3.2 Βήματα σχεδιασμού έρευνας 

 Κατά τον σχεδιασμό της έρευνας, ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα, όπως 

αυτά προκύπτουν από τη βιβλιογραφία: 

 Βήμα 1: Προσεκτική διατύπωση των στόχων της έρευνας. 

 Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της χρήσης αλλά και των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, σχετικά με τα συστήματα ΗΑ. Διερευνάται δηλαδή 
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το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν συστήματα ΗΑ, αλλά και αν δεν 

χρησιμοποιούν ποιες είναι οι αντιλήψεις τους για αυτά. Σκοπός της εργασίας είναι να 

προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση των συστημάτων αυτών, σε σχέση 

με τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης (pen and paper), ποια είδη ερωτήσεων 

χρησιμοποιούνται, ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα τους, ποια συστήματα 

γνωρίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί κ.λπ. 

 Βήμα 2: Ακριβής προσδιορισμός του πληθυσμού για τον οποίο ενδιαφερόμαστε. 

 Το κοινό - πληθυσμός που επιλέχθηκε είναι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς το επάγγελμά τους σχετίζεται 

άμεσα με την αξιολόγηση των μαθητών – φοιτητών τους. Επιπλέον, όπως έχει 

αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

παρέχει στη δικτυακή εκπαιδευτική του πύλη ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα σχετικό με την ηλεκτρονική αξιολόγηση, γεγονός που συσχετίζει το 

θέμα της εργασίας (χρήση συστημάτων ΗΑ) με το κοινό που συμμετείχε στην έρευνα 

(εκπαιδευτικοί). Τέλος, ίσως ο κυριότερος λόγος που επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος 

πληθυσμός, είναι το γεγονός ότι λόγω προσωπικών γνωριμιών και επαγγέλματος, 

υπήρξε εύκολη επικοινωνία με τον συγκεκριμένο κλάδο. 

 Στην έρευνα λοιπόν, συμμετείχαν 152 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας, 

δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως από τη Δυτική Μακεδονία 

(Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Γρεβενά, Αμύνταιο) αλλά και ορισμένοι εκπαιδευτικοί από 

τον Βόλο και τη Θεσσαλονίκη. 

 Βήμα 3: Ορθός σχεδιασμός της δειγματοληπτικής έρευνας. 

 Αφού καθορίστηκε το πλαίσιο της έρευνας, επιλέχθηκε ως μέθοδος 

δειγματοληψίας η δειγματοληψία κατά στρώματα, με βάση το επάγγελμα 

(πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τριτοβάθμια εκπαίδευση).

 Ο Τσιώτας αναφέρει πως η στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία, είναι η 

δειγματοληψία που γίνεται σε ομοιόμορφα στρώματα του πληθυσμού (παράδειγμα: 

δειγματοληψία σε νέους από 18−28 ετών) (Τσιώτας, 2013). Έτσι, εφόσον η 

δειγματοληψία γίνεται με βάση συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του πληθυσμού (βλ. 

επάγγελμα), θεωρείται στρωματοποιημένη. 
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Εικόνα 6.3.2.1 Στρωματοποιημένη δειγματοληψία 

Πηγή: Βαφειάδης, n.d. 

 Βήμα 4: Σχεδιασμός ερωτηματολογίου. 

 Ακολουθήθηκαν οι 3 παρακάτω φάσεις: 

o Προετοιμασία. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει τους 

στόχους της έρευνας και να βοηθάει στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

o Βασικές αρχές. Θεωρήθηκε αναγκαία η απουσία αφηρημένων και δύσκολων 

εννοιών, αλλά και η ύπαρξη των πιθανών απαντήσεων ώστε να 

διευκολύνεται ο ερωτώμενος. Αναγκαία στον σχεδιασμό ήταν επίσης και η 

τοποθέτηση των ερωτήσεων σε σωστή σειρά. 

o Δοκιμαστική έρευνα. Το 5%-10% του τελικού δείγματος συμμετείχε σε 

δοκιμαστική έρευνα για να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα του 

ερωτηματολογίου και η ανάγκη ή όχι για αλλαγή στις ερωτήσεις. 

 Βήμα 5: Συλλογή δεδομένων. 

 Τα στατιστικά δεδομένα συλλέχθηκαν προσωπικά (τα ερωτηματολόγια δόθηκαν 

απευθείας στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς), κατά κύριο λόγο στο χώρο εργασίας 

των συμμετεχόντων στην έρευνα (σχολεία, πανεπιστήμια κ.λπ.), ενώ λίγα από αυτά 

συλλέχθηκαν ταχυδρομικά. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν έντυπα, γιατί θεωρήθηκε ότι 

θα ήταν πιο εύκολο για κάποιον εκπαιδευτικό (μη εξοικειωμένο με τους Η/Υ, λόγω 

ηλικίας κ.λπ.) να το απαντήσει απευθείας, παρά να του ζητηθεί να το απαντήσει 

ηλεκτρονικά. Πολλοί από αυτούς όπως φάνηκε και από τις απαντήσεις τους δεν είναι 

ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σαν 

αποτέλεσμα, το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε έντυπη και όχι ηλεκτρονική μορφή. 
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 6.3.3 Σχεδιασμός ερωτηματολογίου 

  Οι ερωτήσεις που περιλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο (το οποίο παρουσιάζεται 

αναλυτικά στο Παράρτημα), είναι ως επί το πλείστον κλειστού τύπου (διαβαθμισμένης 

κλίμακας, διχοτόμησης κ.λπ.), ερωτήσεις στάσεων – απόψεων κ.ά.  

 Όσον αφορά στη δομή του, τέθηκαν αρχικά ερωτήσεις δημογραφικών 

χαρακτηριστικών, όπως το φύλο, η βαθμίδα, η ηλικία και η ειδικότητα. Στη συνέχεια, 

διερευνήθηκε η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τους Η/Υ και οι απόψεις τους για 

αυτούς. Οι ερωτήσεις κατευθύνθηκαν προς τα συστήματα ΗΑ και τη χρήση τους, 

εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών/ φοιτητών των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, αλλά και η ενδεχόμενη χρήση αυτών των 

συστημάτων. Έπειτα παρατέθηκαν τα είδη ερωτήσεων, αλλά και τα βασικότερα 

πλεονεκτήματα των συστημάτων, προκειμένου να σημειωθούν αντίστοιχα όσα από αυτά 

χρησιμοποιούν, αλλά και να ιεραρχήσουν τα πλεονεκτήματα από το πιο σημαντικό στο 

λιγότερο σημαντικό.  

 Στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο περιείχε προτάσεις γενικού περιεχομένου, που 

σχετιζόταν όλες με το παρόν θέμα και αφορούσαν στα τεστ, το κόστος, την αξιοπιστία 

κ.λπ., ώστε να σημειώσουν το βαθμό με τον οποίο συμφωνούν με βάση μια κλίμακα από 

το Πολύ ως το Καθόλου. Με αυτόν τον τρόπο ερευνήθηκαν πολλά ζητήματα που 

παρατίθενται στη βιβλιογραφία. Τέλος, έγιναν ερωτήσεις για την ενδεχόμενη, και πάλι, 

χρήση συστημάτων ΗΑ που παρέχονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ., αλλά και προσωπικές 

ερωτήσεις για το αν θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν συστήματα ΗΑ ή να ενημερωθούν 

για αυτά, ερώτηση με την οποία έκλεισε και το ερωτηματολόγιο.  

 Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

περισσότερο σύντομο και δομημένο, και να μην είναι κουραστικό (5 λεπτά ήταν αρκετά 

για να απαντηθεί). Οι ερωτήσεις που περιείχε, αφορούν γενικά τα παρακάτω σημεία – 

ερωτήματα: 

 

1. το φύλο (Άντρας – Γυναίκα) 

2. την εκπαιδευτική βαθμίδα (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 

3. την ηλικία (25-34, 35-44, 45-54, 55+)  

4. την ειδικότητα ή το Τμήμα στο οποίο διδάσκουν 

5. την εξοικείωση με χρήση των Η/Υ και των ΤΠΕ (κλίμακα από Πάρα πολύ 

έως Καθόλου) 
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6. την άποψή τους για τη χρήση του Η/Υ ως συμπλήρωμα της παραδοσιακής 

διδασκαλίας (Ναι – Όχι – ΔΞ/ΔΑ) 

7. την άποψή τους για τη χρήση του Η/Υ ως υποκατάστατο της παραδοσιακής 

διδασκαλίας (Ναι – Όχι – ΔΞ/ΔΑ) 

8. τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών/ φοιτητών (με 

παραδοσιακές μεθόδους, με εργαλεία ΗΑ, με συνδυασμό αυτών) 

9. την χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής αξιολόγησης ή αυτό-αξιολόγησης των 

μαθητών/ φοιτητών (Ναι – Όχι – ΔΞ/ΔΑ) 

10. τα είδη ερωτήσεων των συστημάτων ΗΑ που έχουν χρησιμοποιήσει: 

o Πολλαπλής  επιλογής (Multiple choice) 

o Σωστό/ Λάθος και Ναι/ Όχι (True/false και yes/no) 

o Πολλαπλής επιλογής ή πολλαπλών απαντήσεων (Multiple selection or 

multiple response) 

o Αντιστοίχισης (Matching) 

o Αλληλουχίας/ Τοποθέτησης σε σειρά (Sequencing/ ordering) 

o Επιλογής σημείου (Hotspot) 

o Αποτέλεσμα μαθηματικής πράξης/ έκφρασης (Judged mathematical 

expression) 

o Σύντομης απάντησης (Short answer) 

o Ελεύθερο κείμενο ή έκθεση (Free text response or essay) 

o Κουίζ: Με ισχυρισμό/ αιτιολόγηση (Quizzes: Assertion/ Reasoning) 

o Κουίζ: βασισμένα σε βεβαιότητα, ή CBM (Quizzes: Certainty-Based 

or CBM) 

11. την ιεράρχηση των βασικότερων πλεονεκτημάτων των συστημάτων ΗΑ, 

έχοντας τις ακόλουθες επιλογές: 

o Άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές. 

o Μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την τοποθεσία και το χρόνο. 

o Καλύτερη αξιοπιστία (η βαθμολόγηση από ένα μηχάνημα είναι πιο 

αξιόπιστη από τη βαθμολόγηση από τον άνθρωπο). 

o Βελτίωση της αμεροληψίας (η βαθμολόγηση από ένα μηχάνημα που 

δεν «γνωρίζει» τους μαθητές, περιορίζει τις χάρες και τις ανοχές). 

o Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αποθήκευσης - δεκάδες χιλιάδες 

«γραπτά» μπορούν να αποθηκευτούν σε έναν server, σε σύγκριση με 

το φυσικό χώρο που απαιτείται για τα χειρόγραφα γραπτά. 



Διπλωματική Εργασία   E-assessment 

54 

o Βελτιωμένο στυλ ερωτήσεων που ενσωματώνουν τη διαδραστικότητα 

και τα πολυμέσα, αυξημένο ενδιαφέρον του μαθητή. 

o Ο εκπαιδευτικός μπορεί να φτιάξει εύκολα, πολλά και διαφορετικά 

είδη ασκήσεων. 

12. την αξιολόγηση του βαθμού συμφωνίας με τις ακόλουθες προτάσεις (κλίμακα 

από Πολύ έως Καθόλου): 

o Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

πολλούς κλάδους. 

o Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

πιο συχνά. 

o Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι λιγότερο αξιόπιστα σε σχέση 

με τις άλλες μεθόδους αξιολόγησης. 

o Τα είδη ερωτήσεων δεν δίνουν την δυνατότητα στον μαθητή να 

αναπτύξει τη σκέψη του και πολλές από τις απαντήσεις δίνονται στην 

τύχη. 

o Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα ακριβά. 

o Υπάρχει δυσκολία στη δημιουργία ερωτήσεων, ειδικά όταν οι 

απαντήσεις που απαιτούνται είναι εκτεταμένες. 

o Η δημιουργία καλών και αντικειμενικών τεστ απαιτεί ικανότητα και 

εξάσκηση, με αποτέλεσμα να γίνεται χρονοβόρα μέχρι να εξοικειωθεί 

κάποιος. 

o Υπάρχει μεγάλη απώλεια χρόνου κατά την προετοιμασία των τεστ 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης. 

o Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης μειώνουν το χρόνο βαθμολόγησης 

(αυτόματη βαθμολόγηση) και άρα περιορίζουν τη «δουλειά στο 

σπίτι». 

o Δεν γίνεται να αλλάξει η νοοτροπία των διδασκόντων και των 

εκπαιδευομένων από τον παραδοσιακό στον ηλεκτρονικό τρόπο 

εξέτασης. 

13. την γνώση ή όχι για την παροχή ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού 

ανοιχτού κώδικα, το οποίο διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιολόγηση από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων στη δικτυακή εκπαιδευτική του πύλη (e-

yliko.gr) (Ναι – Όχι) 
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14. την χρήση ή όχι κάποιου από τα ακόλουθα συστήματα που παρέχει: 

o The Hot Potatoes Software 

o E-TEST  

o Hot Pepper  

o Internet School  

o «Αξιολογητής»  

o Fast Quiz 

15. την επιθυμία για μελλοντική χρήση κάποιου συστήματος ΗΑ (Ναι – Όχι – 

ΔΞ/ΔΑ) 

16. την επιθυμία για ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει η 

ηλεκτρονική αξιολόγηση, από αρμόδιους φορείς (Ναι – Όχι – ΔΞ/ΔΑ) 

 6.3.4 Μέγεθος και διάρκεια έρευνας 

 Όσον αφορά το μέγεθος του δείγματος θεωρήθηκε ικανοποιητικό να ξεπερνάει τα 

100 άτομα, κάτι που έγινε (152 εκπαιδευτικοί). Να σημειωθεί ότι στην έρευνα 

συμμετείχαν αποκλειστικά εκπαιδευτικοί, και έτσι υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί του 

μεγέθους του πληθυσμού, γι’ αυτό και τα 100 άτομα θεωρήθηκαν ως ένας 

ικανοποιητικός αριθμός. Το δείγμα της παρούσας έρευνας παραμένει βέβαια σχετικά 

μικρό, αλλά θεωρείται ικανοποιητικό ώστε να προκύψουν ενδεικτικά συμπεράσματα. 

 Η έρευνα διήρκησε 3 περίπου μήνες, από τέλη Ιανουαρίου έως τέλη Απριλίου 

2014, καθώς τα ερωτηματολόγια όπως αναφέρθηκε μοιράστηκαν προσωπικά και 

ταχυδρομικά, και απαιτήθηκε χρόνος για να απαντηθούν και να συλλεχθούν. 

 6.3.5 1
ο
 Εργαλείο έρευνας – SPSS 

 Τα ερωτηματολόγια που συλλέχθηκαν περάστηκαν στο πρόγραμμα SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Το SPSS αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα από προγράμματα που εκτελούνται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

αναπτύχθηκε με τη στενή συνεργασία τριών τύπων ειδικών: Κοινωνικών Ερευνητών, 

Επιστημόνων των Υπολογιστών και Στατιστικών. Σε κάθε στάδιο ανάπτυξής του έγινε 

προσπάθεια να ικανοποιούνται τα κάτωθι κριτήρια: 

1. Οι στατιστικές διαδικασίες να είναι μαθηματικά και στατιστικά σωστές. 

2. Ο σχεδιασμός του πακέτου και η κωδικοποίησή του να είναι υπολογιστικά 

αξιόπιστη. 
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3. Η λογική και η σύνταξη να είναι παράλληλες με τον τρόπο που οι κοινωνικοί 

ερευνητές προσεγγίζουν την ανάλυση δεδομένων. 

4. Το σύστημα να παρέχει στατιστικές διαδικασίες και δυνατότητες χειρισμού 

δεδομένων σχεδιασμένες για τις ειδικές ανάγκες των εμπειρικών κοινωνικών 

ερευνητών (Αποστολάκης, Καστανιά, 1994). 

 

 

Εικόνα 6.3.5.1 Καταχώρηση δεδομένων στο SPSS 

 

 Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν στον επεξεργαστή δεδομένων (Data Editor) σε 

μορφή πίνακα. Οι γραμμές αντιστοιχούν στις μονάδες ή στις περιπτώσεις του δείγματος 

(cases) και οι στήλες αντιστοιχούν στις μεταβλητές (variables). Έτσι, δημιουργήθηκαν 

αρχικά οι μεταβλητές (47 για το παρόν ερωτηματολόγιο), περάστηκαν οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών και προέκυψαν τα αποτελέσματα που φαίνονται στο επόμενο κεφάλαιο 

της διπλωματικής αυτής εργασίας. 

 6.3.6 2
ο
 Εργαλείο έρευνας – Microsoft Excel 

 Για τη γραφική απεικόνιση των ερωτήσεων, και συγκεκριμένα τη δημιουργία 

ραβδογραμμάτων, πιτών κ.λπ. χρησιμοποιήθηκε το Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων 

– Excel, το οποίο παρέχει μεγάλη ποικιλία όσον αφορά στους τύπους διαγραμμάτων. 
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Αφού αρχικά γινόταν η ανάλυση των συχνοτήτων -ως επί το πλείστον- που 

παρατηρούνταν, τα στοιχεία τοποθετούνταν στα κελιά του Excel, με τη βοήθεια του 

οποίου έγιναν και τα διαγράμματα που ακολουθούν στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

Εικόνα 6.3.6.1 Δημιουργία διαγραμμάτων με το Microsoft Excel 

Πηγή: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc539928%28v=office.12%29.aspx 

 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc539928%28v=office.12%29.aspx
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 7 Αποτελέσματα – Ευρήματα 

 7.1  Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 

 Στις σελίδες που ακολουθούν θα γίνει μια ανάλυση των αποτελεσμάτων, που 

προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του ερωτηματολογίου 

(το οποίο παρουσιάζεται όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στο Παράρτημα). Παρατίθενται 

μία προς μία οι ερωτήσεις, διαγράμματα ή πίνακες συχνοτήτων για κάθε μία από αυτές, 

και ένας σύντομος σχολιασμός των αποτελεσμάτων. 

 

 Η 1
η
 ερώτηση αφορά στο «Φύλο» των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα. 

 

Διάγραμμα 7.1.1 Πίτα για τη μεταβλητή «Φύλο» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: Από το παραπάνω διάγραμμα, προκύπτουν τα ποσοστά 

της μεταβλητής «Φύλο». Από τα 152 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, τα 79 ήταν 

γυναίκες, ενώ τα 73 ήταν άντρες. Σε ποσοστά, το 52% αντιστοιχεί όπως φαίνεται στις 

γυναίκες, και το 48% στους άντρες. Ο αριθμός των γυναικών ήταν συνεπώς ελαφρά 

μεγαλύτερος από τον αριθμό των αντρών, καθώς παρά το γεγονός ότι στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση οι γυναίκες υπερισχύουν αριθμητικά, συνολικά ο αριθμός αυτός των αντρών 

– γυναικών ισοσκελίστηκε. 

 

 Η 2
η
 ερώτηση αφορά στην «Εκπαιδευτική βαθμίδα» στην οποία εργάζονται οι 

ερωτηθέντες. 

52% 

48% 

Γυναίκα 

Άντρας 
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Διάγραμμα 7.1.2 Πίτα για τη μεταβλητή «Εκπαιδευτική βαθμίδα» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Όπως φαίνεται στην παραπάνω πίτα, το ποσοστά των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 22,4%, στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 1,3%, στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

42,5%, στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση 1,3% και στην Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 1,3%. Στα παραπάνω ποσοστά αντιστοιχούν οι αριθμοί 34 στην 

Πρωτοβάθμια, 2 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, 95 στη Δευτεροβάθμια, 2 στη 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια και 19 στην Τριτοβάθμια. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν εργάζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και αυτό οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα καθηγητών και ειδικοτήτων σε γυμνάσια και λύκεια 

(φιλόλογοι, φυσικοί κ.λπ.), το αμέσως επόμενο ποσοστό εργάζεται στην πρωτοβάθμια, 

ενώ λιγότεροι εργάζονται στην τριτοβάθμια. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί, εργάζονται 

συνδυαστικά σε δύο βαθμίδες (1,3% του πλήθους και στις δύο περιπτώσεις).  

 

 Η 3
η
 ερώτηση αφορά στην «Ηλικία» των εκπαιδευτικών. Δεν ζητείται ακριβής 

ηλικία, αλλά δίνονται 4 ηλικιακές ομάδες, η πρώτη από τις οποίες ξεκινά από τα 25, 

καθώς γίνεται λόγος για εκπαιδευτικούς. 
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Διάγραμμα 7.1.3 Πίτα για τη μεταβλητή «Ηλικία» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: Από το διάγραμμα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα το 43,4% (το οποίο αντιστοιχεί σε 66 

άτομα), ανήκουν στην ηλικιακή κλίμακα από 45 έως 54 ετών. Το αμέσως επόμενο, 

34,9% (το οποίο αντιστοιχεί σε 53 άτομα), είναι 35 έως 44 ετών. Τρίτο σε σειρά 

ποσοστό, το 13,2% δηλαδή (που αντιστοιχεί σε 20 άτομα), είναι οι νεότεροι 

εκπαιδευτικοί, από 25 έως 34 ετών, ενώ το μικρότερο ποσοστό, το 8,6% (13 από τα 152 

άτομα της έρευνας), ξεπερνούν τα 55 έτη. 

 

 Η 4
η
 ερώτηση αφορά στην «Ειδικότητα» των εκπαιδευτικών (ή το Τμήμα στο 

οποίο διδάσκουν, εφόσον εργάζονται στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση). Η παρούσα 

ερώτηση ήταν ανοιχτή, κάθε εκπαιδευτικός συμπλήρωνε ελεύθερα την ειδικότητά του ή 

το Τμήμα στο οποίο διδάσκει. Γι’ αυτό και όπως φαίνεται παρακάτω τα αποτελέσματα 

παρουσίασαν μεγάλη ποικιλία ως προς τις απαντήσεις. 
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Διάγραμμα 7.1.4 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «Ειδικότητα» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Όπως προκύπτει από το παραπάνω ραβδόγραμμα, τα 

μεγαλύτερα ποσοστά των εκπαιδευτικών, είναι είτε δάσκαλοι είτε καθηγητές 

πληροφορικής. Και στις δύο περιπτώσεις τα ποσοστά φτάνουν το 17,8%.  

 Οι δάσκαλοι κατέχουν ένα μεγάλο ποσοστό, καθώς οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα και εργάζονται στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, είναι ως επί το πλείστον δάσκαλοι – πέρα από ορισμένους καθηγητές ξένων 

γλωσσών κ.λπ. Από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι περισσότεροι είναι λοιπόν 

καθηγητές πληροφορικής (είτε ΠΕ19, είτε ΠΕ20), ενώ ακολουθούν ειδικότητες όπως 

μαθηματικοί, φιλόλογοι, χημικοί κ.λπ. Από την τριτοβάθμια εκπαίδευση συμμετείχαν 

όπως αναφέρθηκε προηγουμένως 19 εκπαιδευτικοί, καθηγητές του ΤΕΙ Κοζάνης, του 

Τμήματος Φαρμακευτικής Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

Βόλου, και ορισμένες άλλες ειδικότητες. 

 Στον πίνακα που ακολουθεί και που προέκυψε με τη βοήθεια του SPSS φαίνονται 

αναλυτικά όλες οι ειδικότητες που συμμετείχαν στην έρευνα, (καθώς και οι συχνότητες 

και τα ποσοστά αυτών), ακόμα και όσες περιέχονται στο «ΛΟΙΠΑ» του παραπάνω 

ραβδογράμματος (Ηλεκτρολόγοι, Φυτικής Παραγωγής κ.ά.). 
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Πίνακας 7.1.7 Συχνότητες και ποσοστά για τη μεταβλητή «Ειδικότητα» 

  Frequency Percent 

Valid ΕΠΑΛ(ΓΕΩΠΟΝΙΑ), ΑΣΠΑΙΤΕ(ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ) 1 ,7 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 ,7 

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΣ 3 2,0 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 15 9,9 

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 15 9,9 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ 5 3,3 

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΣ 9 5,9 

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΣ 2 1,3 

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 8 5,3 

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 4 2,6 

ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 3 2,0 

ΠΕ12 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ,7 

ΠΕ12.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ,7 

ΠΕ12.04 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 9 5,9 

ΠΕ12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1 ,7 

ΠΕ12.10 ΦΥΣΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 1 ,7 

ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ,7 

ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 5 3,3 

ΠΕ14.04 ΓΕΩΠΟΝΟΣ 2 1,3 

ΠΕ14.05 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 ,7 

ΠΕ17.07 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ - KATEE 2 1,3 

ΠΕ18 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 ,7 

ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 1,3 

ΠΕ18.03 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ,7 

ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 ,7 

ΠΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ 5 3,3 

ΠΕ19,20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 14 9,2 

ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ 8 5,3 

ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜ 1 ,7 

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΣ 27 17,8 

ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ 2 1,3 

Total 152 100,0 

 

 Η 5
η
 ερώτηση σχετίζεται με την «Εξοικείωση με τη χρήση των Η/Υ και των 

ΤΠΕ». 
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Είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την χρήση των 

ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών) γενικότερα; 

 

Διάγραμμα 7.1.5 Δακτύλιος για τη μεταβλητή «Εξοικείωση με τη χρήση των Η/Υ και 

των ΤΠΕ» 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Η παρούσα δακτύλιος, κάνει εμφανές το γεγονός πως οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν αρκετά μεγάλη εξοικείωση με τη χρήση 

των Η/Υ και των ΤΠΕ. Τα μεγαλύτερα ποσοστά δόθηκαν στις απαντήσεις «Αρκετά» και 

«Πάρα πολύ» (57 και 49 άτομα αντίστοιχα). 30 άτομα απάντησαν ότι είναι πολύ 

εξοικειωμένοι με τους Η/Υ, 14 είναι λιγότερο εξοικειωμένοι, ενώ μόλις 2 δήλωσαν πως 

δεν έχουν καμία εξοικείωση.  

 

 Στην 6
η
 ερώτηση που ακολουθεί, γίνεται λόγος για τη «Χρήση του Η/Υ ως 

συμπλήρωμα στην παραδοσιακή διδασκαλία». 

 

Θεωρείτε πως ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα στην παραδοσιακή 

διδασκαλία; 

Πίνακας 7.1.2 Συχνότητες και ποσοστά για τη μεταβλητή «Χρήση του Η/Υ ως 

συμπλήρωμα στην παραδοσιακή διδασκαλία» 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 143 94,1 94,1 94,1 

Όχι 9 5,9 5,9 100,0 
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 Σχόλια-Συμπεράσματα: Όπως προκύπτει από τις συχνότητες που 

παρατηρήθηκαν στη συγκεκριμένη ερώτηση, η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί πως ο 

Η/Υ χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα στην παραδοσιακή διδασκαλία. Συγκεκριμένα, 

143 άτομα (ποσοστό 94,1%) απάντησαν «Ναι», ενώ μόλις 9 άτομα (ποσοστό 5,9%) 

απάντησε «Όχι». 

 

 Η 7
η
 ερώτηση που σχετιζόταν άμεσα με την προηγούμενη, αφορά στην «Χρήση 

του Η/Υ ως υποκατάστατο της παραδοσιακής διδασκαλίας». 

 

Θεωρείτε πως ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της παραδοσιακής 

διδασκαλίας; 

Πίνακας 7.1.3 Συχνότητες και ποσοστά για τη μεταβλητή «Χρήση του Η/Υ ως 

υποκατάστατο της παραδοσιακής διδασκαλίας» 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ναι 17 11,2 11,2 11,2 

Όχι 131 86,2 86,2 97,4 

Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 4 2,6 2,6 100,0 

      

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω του SPSS,δείχνει 

πως η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δε θεωρεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

υποκατάστατο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Πιο αναλυτικά, 131 άτομα (ποσοστό 

86,2%) απάντησε «Όχι», 17 άτομα (ποσοστό 11,2%) απάντησε «Ναι», ενώ υπήρχαν και 

4 άτομα (ποσοστό 2,6%) που διάλεξε την επιλογή «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».  

 Το γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από τις δύο παραπάνω ερωτήσεις 

είναι ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των εκπαιδευτικών, θεωρεί πως ο υπολογιστής 

χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα στην παραδοσιακή διδασκαλία, και δεν 

χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο αυτής.  

 

 Η 8
η
 ερώτηση αφορά στον «Τρόπο με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση» των 

μαθητών/ φοιτητών. 
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Με ποιον τρόπο γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών/ φοιτητών σας; 

 

Διάγραμμα 7.1.6 Γραμμή για τη μεταβλητή «Τρόπος με τον οποίο γίνεται η 

αξιολόγηση» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Το διάγραμμα αυτό, μας δείχνει πως οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως χρησιμοποιούν τόσο παραδοσιακές μεθόδους (pen and 

paper – μολύβι και χαρτί), όσο και εργαλεία ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την 

αξιολόγηση των μαθητών φοιτητών τους. Ο συνδυασμός των δύο αυτών μεθόδων 

έρχεται πρώτος με ποσοστό 53,3% (81 άτομα), ενώ αμέσως μετά  ακολουθεί το 46,1%, 

οι πιο «παραδοσιακοί» εκπαιδευτικοί (70 σε αριθμό). Μόνο 1 εκπαιδευτικός 

(Μηχανολόγος στην ειδικότητα) δήλωσε πως χρησιμοποιεί αποκλειστικά εργαλεία 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης για να αξιολογήσει τους μαθητές/ φοιτητές του.  

 Φαίνεται λοιπόν από το διάγραμμα, ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση δεν επιλέγεται 

ως αποκλειστικός τρόπος αξιολόγησης, καθώς μόνο 1 άτομο όπως αναφέρθηκε 

χρησιμοποιεί μόνο συστήματα ΗΑ. Τις περισσότερες φορές συνδυάζεται με 

παραδοσιακές μεθόδους, χωρίς να είναι βέβαια γνωστή η αντιστοιχία μεταξύ της χρήσης 

παραδοσιακών μεθόδων και εργαλείων ΗΑ, όταν πρόκειται για συνδυασμό αυτών.  

 

 Η 9
η
 ερώτηση που ακολουθεί σχετίζεται με την «Χρήση εργαλείων ΗΑ ή 

αυτοαξιολόγησης των μαθητών/ φοιτητών». 
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Έχετε χρησιμοποιήσει εργαλεία ηλεκτρονικής αξιολόγησης ή αυτό-αξιολόγησης των 

ίδιων των μαθητών/ φοιτητών; 

 

Διάγραμμα 7.1.7 Γραμμή για τη μεταβλητή «Χρήση εργαλείων ΗΑ ή αυτοαξιολόγησης 

των μαθητών/ φοιτητών» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Από το παραπάνω διάγραμμα για τη μεταβλητή 

«Χρήση εργαλείων ΗΑ ή αυτοαξιολόγησης των μαθητών/ φοιτητών», προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει χρησιμοποιήσει εργαλεία ΗΑ ή 

αυτοαξιολόγησης των μαθητών/ φοιτητών. Πάνω από το 50% των συμμετεχόντων 

απάντησαν «Ναι» (83 άτομα – ποσοστό 54,6%), ενώ με ποσοστό 44,1% (67 άτομα), 

ακολουθούν όσοι απάντησαν «Όχι». Ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 1,3% (2 άτομα), 

δήλωσε πως δεν γνωρίζει ή δεν επιθυμούσε να απαντήσει στην ερώτηση.    

 Να σημειωθεί βέβαια, ότι το γεγονός ότι έχουν χρησιμοποιήσει έστω και μία 

φορά κάποιο εργαλείο ΗΑ ή αυτοαξιολόγησης των μαθητών/ φοιτητών, δεν σημαίνει ότι 

χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά στις εκπαιδευτικές τους μονάδες. Η ερώτηση αφορά 

αποκλειστικά στο αν έχει γίνει χρήση εργαλείων ΗΑ, και δεν θα πρέπει να συγχέεται με 

την προηγούμενη ερώτηση.  

  

 Η 10
η
 ερώτηση απαντήθηκε μόνο από όσους είχαν απαντήσει θετικά στην ένατη 

ερώτηση. Έτσι, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν τα «Είδη ερωτήσεων» 

συστημάτων ΗΑ που έχουν χρησιμοποιήσει. 
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Αν ναι, ποια από τα παρακάτω είδη ερωτήσεων των συστημάτων ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης έχετε χρησιμοποιήσει; 

 

Διάγραμμα 7.1.8 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «Είδη ερωτήσεων» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Από τους 83 εκπαιδευτικούς που απάντησαν λοιπόν 

θετικά στην προηγούμενη ερώτηση (ότι έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία ΗΑ ή 

αυτοξιολόγησης των μαθητών/ φοιτητών τους), ζητήθηκε να επιλέξουν τα είδη 

ερωτήσεων που έχουν χρησιμοποιήσει. Έτσι, προέκυψε το παραπάνω διάγραμμα το 

οποίο δείχνει ότι οι ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής έρχονται πρώτες στις προτιμήσεις 

τους. Ακολουθούν οι ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους – Ναι/ Όχι, οι ερωτήσεις 

Αντιστοίχισης, ενώ τελευταία στις επιλογές τους έρχονται τα Κουίζ τα οποία βασίζονται 

σε βεβαιότητα. 

 Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται πως προτιμώνται γενικά οι πιο «εύκολου 

τύπου» ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα Πολλαπλής επιλογής, Σωστού/ Λάθους κ.λπ., 

ενώ οι ερωτήσεις που παρουσιάζουν μία δυσκολία για τους μαθητές/ φοιτητές, όπως οι 

ερωτήσεις των Κουίζ, το αποτέλεσμα μαθηματικής πράξης, οι ερωτήσεις Ελεύθερου 

κειμένου ή Έκθεσης κ.λπ. δεν επιλέχθηκαν πολύ από τους εκπαιδευτικούς.   

 

 Η 11
η
 ερώτηση αφορά τα «Βασικά πλεονεκτήματα των συστημάτων ΗΑ» σε 

σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Στους συμμετέχοντες, δόθηκαν 7 βασικά 
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πλεονεκτήματα των συστημάτων ΗΑ που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία, και 

ζητήθηκε από αυτούς να τα ιεραρχήσουν από το 1 έως το 7. Δημιουργήθηκαν στο SPSS 

7 ξεχωριστές μεταβλητές, περάστηκαν οι τιμές αυτές – καθαυτές όπως τις έδωσαν οι 

συμμετέχοντες, και στη συνέχεια προέκυψαν οι Μ.Ο. των τιμών (με τη βοήθεια της 

επιλογής Mean). Συνεπώς, εφόσον από τους εκπαιδευτικούς ζητήθηκε να τοποθετήσουν 

τον αριθμό 1 στο σημαντικότερο κατά τη γνώμη τους πλεονέκτημα, ο μικρότερος Μ.Ο. 

θα αντιστοιχεί και στο σημαντικότερο πλεονέκτημα. 

 

Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε πως είναι τα βασικότερα πλεονεκτήματα των 

συστημάτων ηλεκτρονικής αξιολόγησης σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους;  

 

Διάγραμμα 7.1.9 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «Βασικά πλεονεκτήματα των 

συστημάτων ΗΑ» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Το ραβδόγραμμα που δημιουργήθηκε για την παρούσα 

ερώτηση, δείχνει ότι το σημαντικότερο πλεονέκτημα των συστημάτων ΗΑ είναι η άμεση 

ανατροφοδότηση που παρέχουν, κάτι που προφανώς δεν γίνεται με τις παραδοσιακές 

μεθόδους. Ακολουθούν η αποτελεσματικότητα αποθήκευσης (πιθανότατα ο μεγάλος 

όγκος γραπτών που συγκεντρώνονται στο χώρο εργασίας ή και στην οικία των 

εκπαιδευτικών, έφεραν στη δεύτερη θέση αυτή την επιλογή) και το βελτιωμένο στυλ 

ερωτήσεων (καθώς μπορούν να εντάξουν εικόνα, ήχο κ.λπ.). Έπειτα, επιλέχθηκε η 

βελτίωση της αμεροληψίας, η μεγαλύτερη ευελιξία που προσφέρουν, η καλύτερη 
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αξιοπιστία, ενώ σαν τελευταία επιλογή τους και λιγότερο «σημαντικό» πλεονέκτημα, 

ήταν η δημιουργία πολλών και διαφορετικών τεστ. 

 

 Στη 12
η
 ερώτηση δόθηκαν στους συμμετέχοντες ορισμένες προτάσεις, τις οποίες 

έπρεπε να αξιολογήσουν ανάλογα με τον βαθμό με τον οποίο συμφωνούσαν (Κλίμακα 

από το Πολύ έως το Καθόλου). Θα παρατεθούν παρακάτω οι προτάσεις και θα δοθούν 

αναλυτικά οι απαντήσεις των ερωτηθέντων για κάθε μία από αυτές. 

 

Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλούς 

κλάδους. 

 

Διάγραμμα 7.1.10 Στήλες για τη μεταβλητή «1
η
 Πρόταση» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Οι πλειονότητα των εκπαιδευτικών συμφώνησε με την 

παραπάνω πρόταση, καθώς διαπίστωσαν ότι η χρήση των τεστ ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης δεν περιορίζεται σε κάποιον κλάδο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

αυτούς. 44 από αυτούς συμφώνησαν «Αρκετά» με την πρόταση, ενώ μόλις 3 δεν 

συμφώνησαν «Καθόλου». 

 

Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο συχνά. 
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Διάγραμμα 7.1.11 Στήλες για τη μεταβλητή «2
η
 Πρόταση» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Δεν υπήρχε ισχυρή βεβαιότητα στην πρόταση αυτή, 

καθώς το 19,1% (29 άτομα) συμφώνησαν «Πολύ» με την πρόταση, ενώ οι περισσότεροι 

(84 άτομα) συμφώνησαν «Αρκετά». Υπήρχαν βέβαια και 5 άτομα που είχαν αντίθετη 

άποψη με την παραπάνω πρόταση. 

 

Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι λιγότερο αξιόπιστα σε σχέση με τις άλλες 

μεθόδους αξιολόγησης. 

 

Διάγραμμα 7.1.12 Στήλες για τη μεταβλητή «3
η
 Πρόταση» 
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 Σχόλια-Συμπεράσματα: Σχεδόν το 45% των ερωτηθέντων διαφώνησε με την 

πρόταση αυτή, θεωρώντας λοιπόν πως τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι εξίσου 

αξιόπιστα με τις άλλες μεθόδους αξιολόγησης. 40 όμως άτομα συμφώνησα «Αρκετά» ή 

και «Πολύ» με αυτή την άποψη. 

 

Τα είδη ερωτήσεων δε δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να αναπτύξει τη σκέψη του 

και πολλές από τις απαντήσεις δίνονται στην τύχη. 

 

Διάγραμμα 7.1.13 Στήλες για τη μεταβλητή «4
η
 Πρόταση» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Στην ερώτηση αυτή, πολλοί εκπαιδευτικοί 

συμφώνησαν. Έτσι λοιπόν, η πλειοψηφία αυτών υποστηρίζει ότι ο μαθητής/ φοιτητής 

δεν έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τη σκέψη του, ενώ παράλληλα δίνει πολλές 

απαντήσεις στην τύχη. Η βιβλιογραφία όμως δείχνει ότι τα τεστ ΗΑ χρησιμοποιούν 

ερωτήσεις που απαιτούν σκέψη, όπως οι μαθηματικές ερωτήσεις, που πολλές φορές 

απαιτείται ακόμη και να αναλυθούν σε βήματα, παρέχοντας στοχευμένη και αυξημένη 

ανάδραση. Επίσης, οι καλά σχεδιασμένες ερωτήσεις ενός συστήματος ΗΑ, περιορίζει τις 

«τυχαίες» απαντήσεις. 

 

Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα ακριβά. 
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Διάγραμμα 7.1.14 Στήλες για τη μεταβλητή «5
η
 Πρόταση» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Παρατηρήθηκε από αρκετούς συμμετέχοντες μία 

έλλειψη γνώσης περί του συγκεκριμένου θέματος, καθώς οι περισσότερες απαντήσεις 

εκφράζουν μία αβεβαιότητα («Αρκετά» και «Λίγο»), ενώ το 40,8% (62 άτομα) 

διαφώνησαν με την πρόταση αυτή, γνωρίζοντας πιθανότατα ότι υπάρχουν πολλά δωρεάν 

συστήματα ηλεκτρονικής αξιολόγησης.  

 

Υπάρχει δυσκολία στη δημιουργία ερωτήσεων, ειδικά όταν οι απαντήσεις που 

απαιτούνται είναι εκτεταμένες. 

  

Διάγραμμα 7.1.15 Στήλες για τη μεταβλητή «6
η
 Πρόταση» 
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 Σχόλια-Συμπεράσματα: Λίγη δυσκολία στη δημιουργία ερωτήσεων (ειδικά όταν 

πρόκειται για εκτεταμένες απαντήσεις) αναγνώρισε το 42,1% (64 άτομα), και αρκετή 

δυσκολία το 37,5% (57 άτομα). Σε παρόμοιες κλίμακες της τάξης του 11-15% κινήθηκαν 

οι απόψεις «Καθόλου» και «Πολύ». 

 

Η δημιουργία καλών και αντικειμενικών τεστ απαιτεί ικανότητα και εξάσκηση, με 

αποτέλεσμα να γίνεται χρονοβόρα μέχρι να εξοικειωθεί κάποιος. 

  

Διάγραμμα 7.1.16 Στήλες για τη μεταβλητή «7
η
 Πρόταση» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, υπάρχει 

μεγάλη συμφωνία με την πρόταση που αναφέρεται παραπάνω. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν 

θεωρούν πως χρειάζεται ικανότητα και εξάσκηση για να δημιουργήσει κάποιος καλά και 

αντικειμενικά τεστ, γεγονός το οποίο προκαλεί απώλεια χρόνου ώσπου να εξοικειωθεί 

κάποιος. 

 Προφανώς για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει ή έχει χρησιμοποιήσει ελάχιστα 

συστήματα ΗΑ, υπάρχει απώλεια χρόνου προκειμένου να εξοικειωθεί με αυτά, αλλά και 

να καταφέρει να γνωρίσει τις δυνατότητές του, τα είδη ερωτήσεων που προσφέρουν 

κ.τ.λ.  

 

Υπάρχει μεγάλη απώλεια χρόνου κατά την προετοιμασία των τεστ ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης. 
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Διάγραμμα 7.1.17 Στήλες για τη μεταβλητή «8
η
 Πρόταση» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων συμφωνεί 

«Αρκετά» με την πρόταση (65 από τους 152), ενώ το 27,6% (42 από τους 152) συμφωνεί 

«Λίγο». Γενικά υπάρχει και πάλι μια αβεβαιότητα, καθώς για κάποιον ο οποίος 

χρησιμοποιεί τεστ ΗΑ και είναι εξοικειωμένος με αυτά, δεν απαιτείται πολύς χρόνος για 

τη δημιουργία και την προετοιμασία των τεστ. Για κάποιον όμως που δεν είναι, όπως 

αναφέρθηκε και στον σχολιασμό της «7
ης

 Πρότασης» σαφέστατα και πρέπει να 

δαπανηθεί χρόνος. 

 

Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης μειώνουν το χρόνο βαθμολόγησης (αυτόματη 

βαθμολόγηση) και άρα περιορίζουν τη «δουλειά στο σπίτι». 

 

Διάγραμμα 7.1.18 Στήλες για τη μεταβλητή «9
η
 Πρόταση» 
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 Σχόλια-Συμπεράσματα: Συμφωνία υπήρχε ως επί το πλείστον με την πρόταση 

αυτή, καθώς γνωρίζοντας ότι τα συστήματα ΗΑ παρέχουν αυτόματη βαθμολόγηση, ήταν 

πολλοί οι εκπαιδευτικοί που υποστήριξαν ότι μειώνεται ο χρόνος βαθμολόγησης στο 

σπίτι. Πάνω από το 50% συμφώνησαν «Πολύ», και το ¼ του δείγματος συμφώνησε και 

αυτό «Αρκετά». Μόλις 9 εκπαιδευτικοί διαφώνησαν.  

 

Δεν γίνεται να αλλάξει η νοοτροπία των διδασκόντων και των εκπαιδευτικών από τον 

παραδοσιακό στον ηλεκτρονικό τρόπο εξέτασης. 

 

Διάγραμμα 7.1.19 Στήλες για τη μεταβλητή «10
η
 Πρόταση» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Στην πρόταση αυτή, υπήρξαν μεγάλα ποσοστά στις 

πιθανές επιλογές «Αρκετά» και «Λίγο». Το 39,5%, που αντιστοιχεί σε 60 άτομα, 

θεωρούν πως είναι αρκετά δύσκολο να υπάρξει κάποια αλλαγή στη νοοτροπία των 

διδασκόντων. Το 37,5%, το αμέσως επόμενο ποσοστό που αντιστοιχεί σε 57 άτομα, μια 

μικρή δηλαδή διαφορά, ήταν πιο αισιόδοξο, διακρίνοντας μια δυνατότητα αλλαγής της 

νοοτροπίας από τον παραδοσιακό στον ηλεκτρονικό τρόπο αξιολόγησης. 

 

 Η 13
η
 ερώτηση αφορά στην «Γνώση για την παροχή ΕΛ/ΛΑΚ από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ.» 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στη δικτυακή εκπαιδευτική του πύλη (e-

yliko.gr), παρέχει ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο 

διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

αξιολόγηση. Το γνωρίζετε; 
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Διάγραμμα 7.1.20 Πίτα για τη μεταβλητή «Γνώση για την παροχή ΕΛ/ΛΑΚ από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ.» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Όπως φαίνεται στην παραπάνω πίτα, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτηθέντων, και συγκεκριμένα 108 άτομα, γνωρίζει πως το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχει ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό 

ανοιχτού κώδικα) στην δικτυακή εκπαιδευτική του πύλη. Υπήρχαν βέβαια και 44 από 

τους 152 συμμετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι δεν γνώριζαν την δυνατότητα αυτή, 

πιθανώς λόγω έλλειψης ενημέρωσης.  

 

 Στη 14
η
 ερώτηση παρατέθηκαν ορισμένα συστήματα που παρέχονται στη 

δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

«Ενδεχόμενη γνώση συγκεκριμένων συστημάτων που παρέχονται από το Υπουργείο». 

  

 

Έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από τα παρακάτω συστήματα που παρέχει, και αν ναι, 

ποια από αυτά; 
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Διάγραμμα 7.1.21 Ραβδόγραμμα για τη μεταβλητή «Ενδεχόμενη γνώση συγκεκριμένων 

συστημάτων που παρέχονται από το Υπουργείο» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Από το διάγραμμα γίνεται σαφής η γνώση του The Hot 

Potatoes Software, καθώς 67 από τους εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι το έχουν 

χρησιμοποιήσει. Αρκετά γνωστό είναι επίσης και το E-TEST και το Internet School, ενώ 

λιγότερα γνωστό είναι το Hot Pepper. Από το διάγραμμα προκύπτει ακόμη ότι 59 άτομα, 

σε ποσοστό το 38,8% του δείγματος, δήλωσε ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει κανένα από 

αυτά τα συστήματα. 

 Σε αυτή την ερώτηση, παρατηρήθηκε το γεγονός ότι παρότι ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί δεν γνώριζαν την παροχή αυτών των συστημάτων από τη δικτυακή πύλη 

του Υπουργείου, είχαν χρησιμοποιήσει κάποιο από αυτά. Αυτό πιθανώς οφείλεται σε 

προσωπική τους αναζήτηση και γνώση από άλλα μέσα. 

 

 Η 15
η
 ερώτηση που ακολουθεί, σχετίζεται με την «Επιθυμία χρήσης στο μέλλον 

κάποιου συστήματος ΗΑ». 

 

 

Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον κάποιο σύστημα ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης; 
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Πίνακας 7.1.4 Συχνότητες και ποσοστά για τη μεταβλητή «Επιθυμία χρήσης κάποιου 

συστήματος ΗΑ στο μέλλον» 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 133 87,5 87,5 87,5 

Όχι 5 3,3 3,3 90,8 

Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 14 9,2 9,2 100,0 

     

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Η συντριπτική πλειοψηφία, με ποσοστό 87,5%, θέλει 

να χρησιμοποιήσει κάποιο σύστημα ΗΑ στο μέλλον. Μόλις 5 άτομα δηλώνουν πως δε 

θέλουν, ενώ 14 άτομα δεν έδωσαν ούτε θετική ούτε αρνητική απάντηση. 

  

 Τέλος, η 16
η
 και τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, αφορά στην 

«Επιθυμία ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες της ΗΑ από αρμόδιους φορείς». 

 

Θα θέλατε να υπάρξει κάποια ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει η 

ηλεκτρονική αξιολόγηση, από τους αρμόδιους φορείς; 

Πίνακας 7.1.5 Συχνότητες και ποσοστά για τη μεταβλητή «Επιθυμία ενημέρωσης 

σχετικά με τις δυνατότητες της ΗΑ από αρμόδιους φορείς» 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 142 93,4 93,4 93,4 

Όχι 6 3,9 3,9 97,4 

Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 4 2,6 2,6 100,0 

     

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Η ανάλυση των αποτελεσμάτων που έγινε με τη 

βοήθεια του SPSS, δείχνει και πάλι μια μεγάλη πλειοψηφία όσων επιθυμούν να 

ενημερωθούν. Τα 142 από τα 152 άτομα απάντησαν θετικά, 4 άτομα απάντησαν 

αρνητικά, ενώ 6 άτομα επέλεξαν το «Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ». 

 Σαφέστατα, από την ερώτηση αυτή φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το 

ζήτημα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι διατεθειμένοι να 

χρησιμοποιήσουν κάποιο σύστημα ΗΑ στο μέλλον, αλλά επιθυμούν να υπάρξει και 

σχετική ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς.  
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 7.2  Διερεύνηση σχέσεων μεταξύ 2 ποιοτικών μεταβλητών 

Πέρα από την ανάλυση και τον σχολιασμό των ερωτήσεων που περιείχε το 

ερωτηματολόγιο, έγινε στο SPSS και επιπλέον σύγκριση των ποιοτικών μεταβλητών που 

χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να προκύψουν περαιτέρω συμπεράσματα. Αναλύθηκε 

λοιπόν, στη συνέχεια, με τη διαδικασία των Crosstabs, η σχέση μεταξύ του φύλου των 

εκπαιδευτικών και της ενδεχόμενης χρήσης συστημάτων ΗΑ. 

 

Έχετε χρησιμοποιήσει εργαλεία ηλεκτρονικής αξιολόγησης ή αυτό-αξιολόγησης των 

ίδιων των μαθητών/ φοιτητών; 

 

Διάγραμμα 7.2.1 Διάγραμμα για τις μεταβλητές «Χρήση εργαλείων ΗΑ ή 

αυτοαξιολόγησης των μαθητών/ φοιτητών» ως προς το «Φύλο» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, 

παρατηρείται μεγαλύτερη χρήση συστημάτων ΗΑ ή αυτοαξιολόγησης των μαθητών/ 

φοιτητών από τους άντρες εκπαιδευτικούς, σε σχέση με τις γυναίκες. Μόλις 35 από τις 

79 γυναίκες (ποσοστό 44,3%) έχουν χρησιμοποιήσει συστήματα ΗΑ, ενώ στους άντρες 

οι συχνότητες είναι μεγαλύτερες (48 από τους 73 - ποσοστό 65,8%). 

 

Συσχετισμός έγινε και μεταξύ της μεταβλητής «Ηλικία» και της ενδεχόμενης 

χρήσης συστημάτων ΗΑ. 
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Έχετε χρησιμοποιήσει εργαλεία ηλεκτρονικής αξιολόγησης ή αυτό-αξιολόγησης των 

ίδιων των μαθητών/ φοιτητών; 

 

Διάγραμμα 7.2.2 Διάγραμμα για τις μεταβλητές «Χρήση εργαλείων ΗΑ ή 

αυτοαξιολόγησης των μαθητών/ φοιτητών» ως προς την «Ηλικία» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Το διάγραμμα συσχετισμού Ηλικίας και Χρήσης 

συστημάτων ΗΑ, παρατηρείται αναλογικά πως η μεγαλύτερη χρήση γίνεται από τις 

ηλικίες 25-34, ενώ οι ηλικίες όπου αναλογικά δόθηκαν τα περισσότερα Όχι, ήταν αυτές 

της κλίμακας των 55+.  

 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νεότεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί, είναι 

περισσότερο εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ, δείχνουν προθυμία και ενδιαφέρον για την 

απόκτηση καινούριων γνώσεων και δεξιοτήτων και επιμορφώνονται συνεχώς. Έτσι, 

αιτιολογείται εν μέρει το αυξημένο ποσοστό χρήσης συστημάτων ΗΑ από αυτούς. 

Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί της ηλικιακής ομάδας των 55+, είναι κυρίως οι πιο 

«παραδοσιακοί» εκπαιδευτικοί, που έχουν μάθει στη νοοτροπία της αξιολόγησης με 

παραδοσιακές μεθόδους (μολύβι και χαρτί), και είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την 

ηλεκτρονική αξιολόγηση. 

 Η ηλικιακή βαθμίδα που είναι επόμενη, όσον αφορά στην χρήση συστημάτων 

ΗΑ και αυτοαξιολόγησης, είναι η ομάδα των 35-44, ενώ περίπου ισάριθμες απαντήσεις 

σε Ναι – Όχι, έδωσε η ομάδα των 45-54. 
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Τέλος, συσχετισμός ποιοτικών μεταβλητών έγινε και μεταξύ του «Φύλου» και 

της «Επιθυμίας χρήσης στο μέλλον κάποιου συστήματος ΗΑ», προκειμένου να 

διαπιστωθεί ένα η ηλικιακή ομάδα διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην μελλοντική 

χρησιμοποίηση συστημάτων ΗΑ, και να διερευνηθεί η πιθανή αλλαγή νοοτροπίας. 

 

Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον κάποιο σύστημα ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης; 

 

Διάγραμμα 7.2.3 Διάγραμμα για τις μεταβλητές «Επιθυμία χρήσης στο μέλλον κάποιου 

συστήματος ΗΑ» ως προς το «Φύλο» 

 

 Σχόλια-Συμπεράσματα: Το διάγραμμα που προέκυψε, δείχνει ότι η ηλικιακή 

ομάδα των 25-34 είναι αναλογικά πιο πρόθυμη να χρησιμοποιήσει μελλοντικά κάποιο 

σύστημα ΗΑ. Γενικά όμως, παρατηρούνται πολλές θετικές απαντήσεις από όλες τις 

ηλικιακές ομάδες, παρά το γεγονός ότι οι ομάδες των 45-54 και 35-44 εμφανίζουν 

κάποια αβεβαιότητα.  
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 8 Επίλογος 

Αδιαμφισβήτητα λοιπόν, είναι πλέον γεγονός ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση και 

τα συστήματα αυτής, αποτελούν ένα μεγάλο θέμα συζήτησης και έρευνας. Στο παρόν 

λοιπόν κεφάλαιο, θα γίνει μια προσπάθεια να αναφερθούν τα αποτελέσματα της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, αλλά και τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Στη 

συνέχεια, θα περιγραφούν οι περιορισμοί και τα όρια που υπήρξαν στην έρευνα, ενώ θα 

προταθούν μελλοντικές επεκτάσεις σχετικές με το παρόν θέμα που μελετάται. 

 8.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

 8.1.1 Σύνοψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία, ερευνά όπως διατυπώθηκε σε αρχικό 

κεφάλαιο, την έννοια της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, αλλά και τη σημασία της στην 

εκπαίδευση. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι εμφανής στον τομέα της εκπαίδευσης, 

και η αυξημένη χρήση των ηλεκτρονικών τεχνολογιών δημιούργησε ερωτήματα για την 

ΗΑ, τα οποία εξετάστηκαν στην διπλωματική αυτή εργασία.  

Μελετήθηκε λοιπόν σε πρωταρχικό επίπεδο η έννοια της ίδιας της αξιολόγησης, 

αλλά και η έννοια της ΗΑ, καθώς επίσης και βασικά της στοιχεία, όπως πλεονεκτήματα, 

μειονεκτήματα κ.λπ. Στη συνέχεια έγινε λόγος για τα συστήματα ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης, όπου και αναλύθηκαν οι τύποι ερωτήσεων, ζητήματα software, στοιχεία 

κόστους, η παιδαγωγική αξία αυτών κ.ά. Τέθηκαν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη 

χρήση των συστημάτων ηλεκτρονικής αξιολόγησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ 

τέλος διερευνήθηκε η χρήση και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γύρω από το θέμα που 

μελετάται, με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της 

έρευνας. 

 8.1.2 Γενικά συμπεράσματα 

Το βασικό ζήτημα που τέθηκε λοιπόν, ήταν η διερεύνηση της έννοιας της ΗΑ, 

αλλά και της χρήσης των συστημάτων ΗΑ στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, όπως 

άλλωστε φανερώνει και ο τίτλος της παρούσας διπλωματικής μελέτης. Η αξιολόγηση 

στην εκπαίδευση, γίνεται λοιπόν είτε με την κλασική μέθοδο με το μολύβι και το χαρτί, 

είτε με συστήματα ΗΑ, τα οποία διαθέτουν πολλούς τύπους ερωτήσεων - ίσως 

περισσότερους από αυτούς που χρησιμοποιούνται στις παραδοσιακές μεθόδους 

αξιολόγησης.  
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Η μελέτη που προηγήθηκε, φανερώνει τις ιδιαιτερότητες της ΗΑ σε σύγκριση με 

τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης. Η ηλεκτρονική αξιολόγηση, η χρήση δηλαδή 

της τεχνολογίας πληροφοριών για κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με αξιολόγηση, 

λειτουργεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο που αξίζει να αναφερθεί. Ένα e-testing σύστημα, 

αποτελείται από δύο μέρη: μια μηχανή αξιολόγησης, και μια τράπεζα αντικειμένων ή 

δεξαμενή ερωτήσεων (item bank). Η μηχανή αξιολόγησης, περιλαμβάνει το υλικό και το 

λογισμικό που απαιτείται για να δημιουργήσει και να παραδώσει ένα τεστ, ενώ τα 

ερωτήματα, παρέχονται από μια τράπεζα αντικειμένων - ερωτήσεων (item bank). Μόλις 

δημιουργηθεί αυτή η «τράπεζα», η μηχανή χρησιμοποιεί την item bank για να 

δημιουργήσει ένα τεστ. Το παραδοσιακό σύστημα ελέγχου με το χαρτί και το μολύβι 

είναι παρόμοια, αλλά το τεστ τραβιέται από την «τράπεζα» σε μια μόνο στιγμή, όταν 

αποστέλλεται για να δημοσιευτεί. 

Μια ακόμη ιδιαιτερότητα, είναι ο τρόπος βαθμολόγησης. Οι περισσότεροι τύποι 

ερωτήσεων, όπως οι πολλαπλής επιλογής, hotspot, Σωστού/ Λάθους κ.ά., 

βαθμολογούνται αυτόματα. Η βαθμολόγηση ερωτημάτων όπου οι ερωτώμενοι καλούνται 

να δώσουν μια σύντομη απάντηση σε ένα πλαίσιο, γίνεται με ποικίλα συστήματα - 

μηχανές που εκτιμούν κατά πόσον μια απάντηση ενός σπουδαστή περιέχει κείμενο που 

ανταποκρίνεται στις έννοιες που αναφέρονται σε ένα στοιχείο, έχοντας ως βάση την 

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Neuro-linguistic programming - NLP). Στην 

αξιολόγηση με το μολύβι και το χαρτί, το μόνο μέσο με το οποίο γίνεται η αξιολόγηση, ο 

έλεγχος και η βαθμολόγηση, είναι η κρίση του εξεταστή/ ελεγκτή.  

Ένα ακόμη συμπέρασμα που απορρέει από τα προηγούμενα κεφάλαια, είναι το 

ότι παρά το γεγονός ότι τα συστήματα ΗΑ παρέχουν πληθώρα πλεονεκτημάτων στους 

χρήστες τους (εκπαιδευτικούς και όχι μόνο), η ΗΑ δεν καθιερώθηκε γρήγορα, ούτε στο 

εξωτερικό αλλά ούτε και στον ελλαδικό χώρο. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι 

υπήρξαν μεγάλες αλλαγές τα τελευταία χρόνια, αλλά η πιθανή έλλειψη τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας καθιστά αργή την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Πρακτικά ακόμη ζητήματα, 

όπως ο μεγάλος αριθμός Η/Υ που απαιτούνται για να εξεταστεί μια ολόκληρη ομάδα, 

δεν θα πρέπει να παραληφθούν. Αντίθετα, ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που 

διανύει η Ελλάδα, η αξιολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα πιθανώς φαντάζει αρκετά 

δαπανηρή. 



Διπλωματική Εργασία   E-assessment 

84 

 8.1.3 Συμπεράσματα έρευνας 

 Η ΗΑ παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, όπως χαμηλότερα μακροπρόθεσμα 

κόστη, άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές, μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την 

τοποθεσία και το χρόνο, καλύτερη αξιοπιστία μέσω της βαθμολόγησης από το 

μηχάνημα, βελτίωση της αμεροληψίας, αυξημένη αποτελεσματικότητα αποθήκευσης 

«γραπτών», αλλά και βελτιωμένο στυλ ερωτήσεων που ενσωματώνουν τη 

διαδραστικότητα και τα πολυμέσα.  

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παρουσίαση αυτών των πλεονεκτημάτων 

στους ερωτηθέντες, όπως μελετήθηκε και στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας, είναι το 

γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί σαφώς και αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα αυτά, και 

θεωρούν σαν βασικότερο την άμεση ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση παρέχει στον 

μαθητή πληροφορίες που ενισχύουν τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, καθώς 

είναι άμεση. Η παραδοσιακή μέθοδος με το μολύβι και το χαρτί δεν παρέχει άμεση 

ανατροφοδότηση, καθώς πρέπει να προηγηθεί η «διόρθωση» των γραπτών από τους 

εκπαιδευτικούς. Μία από τις μεγαλύτερες «δυνάμεις» λοιπόν της ΗΑ, όπως προκύπτει 

και από την έρευνα που έγινε, είναι η μεγάλη αξία της ανατροφοδότησης, που παρέχεται 

μέσω αυτής.  

 Η αποτελεσματικότητα αποθήκευσης, σε αντίθεση με τον μεγάλο όγκο γραπτών 

που συγκεντρώνονται στο χώρο εργασίας ή και στην οικία των εκπαιδευτικών από τα 

τεστ που αποτυπώνονται στο χαρτί, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα της ΗΑ όπως 

προκύπτει από την έρευνα, καθώς επίσης και το βελτιωμένο στυλ ερωτήσεων, μιας και 

μπορούν να εντάξουν εικόνα, ήχο κ.λπ. Το λιγότερο «σημαντικό» πλεονέκτημα, ήταν η 

δημιουργία πολλών και διαφορετικών τεστ, στοιχείο το οποίο προσφέρεται άλλωστε σε 

ένα βαθμό και από τις παραδοσιακές μεθόδους.  

 Η άμεση ανατροφοδότηση που προσφέρεται, συνδυαστικά με ένα από τα άλλα 

ζητήματα που τέθηκαν στο ερωτηματολόγιο - το γεγονός δηλαδή ότι σχεδόν το 80% 

συμφώνησε πολύ ή αρκετά με την πρόταση ότι μειώνουν τη δουλειά στο σπίτι, αλλά και 

το χρόνο βαθμολόγησης - δημιουργεί την εξαγωγή επιπλέον συμπερασμάτων. Οι 

εκπαιδευτικοί απ’ τη μία περιορίζουν τη δική τους δουλειά στο σπίτι εξοικονομώντας 

χρόνο από τη βαθμολόγηση των γραπτών, αλλά και παρέχουν άμεσες πληροφορίες για 

την πρόοδο, τις ανάγκες κ.λπ. του μαθητή/ φοιτητή μέσω της άμεσης ανατροφοδότησης. 

Έτσι, ο χρόνος περιορίζεται και για τις δύο πλευρές συμμετεχόντων στη διαδικασία 

αξιολόγησης. Συνεπώς, ο χρόνος που δαπανάται για να δημιουργηθεί ένα τεστ μέσω ενός 

συστήματος ΗΑ, στην συνέχεια εξοικονομείται σε μεγάλο βαθμό. Για τα τεστ στο χαρτί, 
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απαιτείται χρόνος τόσο για τη δημιουργία, όσο και για τον έλεγχο και την 

ανατροφοδότηση.  

 Γίνεται λοιπόν εμφανές το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν τη μεγάλη 

σημασία των πλεονεκτημάτων της ΗΑ, γεγονός που δείχνει ότι η χρήση συστημάτων ΗΑ 

θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη. Γιατί παρά το γεγονός ότι η μέθοδος με το μολύβι και 

το χαρτί, είναι μια παρωχημένη μέθοδος αξιολόγησης σε σχέση με την αξιολόγηση με 

ηλεκτρονικά μέσα, παρατηρείται δυσκαμψία στο να ξεπεραστεί. Όπως κιόλας προκύπτει 

από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

συνδυαστικά τις δύο αυτές μεθόδους (φοβούμενοι ίσως την αποκλειστική χρήση 

συστημάτων ΗΑ λόγω άγνοιας ή άλλως παραμέτρων), ενώ πολλοί είναι αυτοί που 

μένουν σταθεροί στη χρήση παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης. Τα ποσοστά 

αντιστοιχίας χρήσης συστημάτων ΗΑ και παραδοσιακών μεθόδων δεν προκύπτουν από 

την παρούσα έρευνα, γεγονός που δυσχεραίνει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την 

ακριβή χρήση τους. Φαίνεται όμως, ότι η ΗΑ δεν είναι σε γενικές γραμμές αρκετά 

διαδεδομένη στην Ελλάδα. Πάνω από το 50% των ερωτηθέντων έχει χρησιμοποιήσει 

συστήματα ΗΑ, έστω και για μία φορά, ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό απ’ τη μία, αλλά 

απ’ την άλλη όχι επαρκές για να θεωρηθεί πως η χρήση συστημάτων ΗΑ στον ελλαδικό 

χώρο είναι μεγάλη. 

 Όσον αφορά τα είδη απαντήσεων που επιλέγονται σε μεγαλύτερο βαθμό από 

τους εκπαιδευτικούς, οι ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής έρχονται πρώτες στις 

προτιμήσεις τους. Σε γενικές γραμμές προτιμώνται οι πιο «εύκολου τύπου» ερωτήσεις, 

όπως για παράδειγμα Σωστού/ Λάθους, Ναι/ Όχι κ.λπ., ενώ οι ερωτήσεις που 

παρουσιάζουν μία δυσκολία για τους μαθητές/ φοιτητές, όπως οι ερωτήσεις των Κουίζ, 

το αποτέλεσμα μαθηματικής πράξης, οι ερωτήσεις Ελεύθερου κειμένου ή Έκθεσης κ.λπ. 

δεν επιλέχθηκαν πολύ από τους εκπαιδευτικούς.  Βέβαια, το γεγονός αυτό ίσως και να 

κρύβει μια άγνοια για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος και η βαθμολόγηση των 

εκτεταμένων απαντήσεων από τα συστήματα ΗΑ. Επιπλέον, τα συστήματα που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, δύναται να μην παρέχουν τέτοιου είδους ερωτήματα, 

όπως Κουίζ κ.λπ. Ένας από τους περιορισμούς – «μειονεκτήματα» της ΗΑ, όπως 

προκύπτει από το βιβλιογραφικό μέρος της εργασίας, είναι η υπερβολική εξάρτηση από 

τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από το ερευνητικό 

μέρος της μελέτης. 

 Οι προτάσεις – περιορισμοί που τέθηκαν στους εκπαιδευτικούς προς αξιολόγηση, 

δημιουργούν και αυτές αρκετά ζητήματα προς συζήτηση. Ένα από τα συμπεράσματα 



Διπλωματική Εργασία   E-assessment 

86 

που προκύπτει λοιπόν, είναι ότι θεωρούν πως θα πρέπει να αυξηθεί η χρήση των 

συστημάτων ΗΑ (γεγονός πως υποδεικνύει πως δεν χρησιμοποιούνται πολύ), ενώ τα 

θεωρούν εξίσου αξιόπιστα με τις άλλες μεθόδους αξιολόγησης. Η πλειοψηφία αυτών 

υποστηρίζει ότι ο μαθητής/ φοιτητής δεν έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τη σκέψη του, 

ενώ παράλληλα δίνει πολλές απαντήσεις στην τύχη. Η βιβλιογραφία όμως δείχνει ότι τα 

τεστ ΗΑ χρησιμοποιούν ερωτήσεις που απαιτούν σκέψη, όπως οι μαθηματικές 

ερωτήσεις, που πολλές φορές απαιτείται ακόμη και να αναλυθούν σε βήματα, 

παρέχοντας στοχευμένη και αυξημένη ανάδραση. Επίσης, οι καλά σχεδιασμένες 

ερωτήσεις ενός συστήματος ΗΑ, περιορίζει τις «τυχαίες» απαντήσεις.  

 Ο σχεδιασμός και η δημιουργία καλών και αντικειμενικών τεστ, απαιτεί 

εξάσκηση και ικανότητα, με αποτέλεσμα να καθίσταται χρονοβόρα μέχρι να εξοικειωθεί 

κάποιος. Αυτός είναι και ένας από τους περιορισμούς – «μειονεκτήματα» των 

συστημάτων ΗΑ, ενώ η κατάσταση δυσχεραίνει για τους χρήστες που δεν είναι αρκετά 

εξοικειωμένοι με την χρήση των Η/Υ και των ΤΠΕ. Η έρευνα έδειξε ακόμα ότι οι 

εκπαιδευτικοί σπαταλούν χρόνο για να δημιουργήσουν ένα καλό τεστ, κάτι που όμως 

ισχύει σαφέστατα και για την προετοιμασία και τη δημιουργία ενός καλού και 

αντικειμενικού τεστ στο χαρτί, όπως ήδη αναφέρθηκε. 

 Η αλλαγή της νοοτροπίας των διδασκόντων και των εκπαιδευομένων από τον 

παραδοσιακό στον ηλεκτρονικό τρόπο εξέτασης είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Το 

μεγαλύτερο ποσοστά θεωρεί πως είναι αρκετά δύσκολο, ενώ το αμέσως επόμενο 

ποσοστό, εμφάνισε μια αισιοδοξία, διακρίνοντας μια δυνατότητα αλλαγής της 

νοοτροπίας από τον παραδοσιακό στον ηλεκτρονικό τρόπο αξιολόγησης. Γενικά όμως η 

αβεβαιότητα για το νέο, αποτρέπει και δυσχεραίνει την χρήση συστημάτων ΗΑ. Θετικό 

όμως είναι το γεγονός ότι το 90% σχεδόν των ερωτηθέντων, δηλώνει πως θέλει να 

χρησιμοποιήσει στο μέλλον κάποιο σύστημα ΗΑ. Όσο λοιπόν η τεχνολογία κάνει 

αλματώδη βήματα, ίσως κάποια στιγμή λοιπόν η νοοτροπία να αλλάξει και να 

καθιερωθούν ακόμη περισσότερο τα συστήματα αυτά, καθώς πρόκειται για αξιόλογα 

εργαλεία στα χέρια του κάθε εκπαιδευτικού, που δε θα περιοριστούν σε μια απλή μηχανή 

αξιολόγησης της διδασκαλίας.  

 Από τα διαγράμματα συσχέτισης που προηγήθηκαν, παρατηρείται μεγαλύτερη 

χρήση συστημάτων ΗΑ ή αυτοαξιολόγησης των μαθητών/ φοιτητών από τους άντρες 

εκπαιδευτικούς, σε σχέση με τις γυναίκες. Το ποσοστό των γυναικών που έχουν 

χρησιμοποιήσει συστήματα ΗΑ είναι 44,3%, ενώ των αντρών 65,8%. Αυτό μας δείχνει 

ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τις αλλαγές και τις νέες προκλήσεις με μεγαλύτερο 
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δισταγμό, απ’ ότι οι άντρες. Ακόμη, όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, η ομάδα των 25-

34 έχει χρησιμοποιήσει συγκριτικά με τις άλλες περισσότερο συστήματα ΗΑ. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι νεότεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί, είναι περισσότερο 

εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ, δείχνουν προθυμία και ενδιαφέρον για την απόκτηση 

καινούριων γνώσεων και δεξιοτήτων και επιμορφώνονται συνεχώς. Απ’ την άλλη, οι 

εκπαιδευτικοί της ηλικιακής ομάδας των 55+, είναι κυρίως οι πιο «παραδοσιακοί» 

εκπαιδευτικοί, που έχουν μάθει στη νοοτροπία της αξιολόγησης με παραδοσιακές 

μεθόδους (μολύβι και χαρτί), και είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική 

αξιολόγηση. 

 Συνοψίζοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρξαν μεγάλες αλλαγές τα 

τελευταία χρόνια, καθώς υπήρξε και αυξημένη χρήση συστημάτων ΗΑ. Βέβαια, η 

πιθανή έλλειψη τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καθιστά σχετικά αργή την πρόοδο στον 

τομέα της εκπαίδευσης. Είναι προφανής η δυσκολία στην αλλαγή της νοοτροπίας από τις 

παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης, στην αξιολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα, αλλά η 

προθυμία για χρήση συστημάτων ΗΑ είναι μεγάλη. Τα συστήματα ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης έχουν να προσφέρουν πολλά στον τομέα της εκπαίδευσης, αρκεί να 

υπάρξει ενημέρωση και απουσία δισταγμού. 

 8.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

 Η παρούσα διπλωματική μελέτη ενέχει κάποιους περιορισμούς και κάποια όρια, 

τα οποία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθούν. Ένας από τους περιορισμούς της, 

είναι αρχικά το ίδιο της το θέμα. Η ηλεκτρονική αξιολόγηση, και πιο συγκεκριμένα τα 

συστήματα ηλεκτρονικής αξιολόγησης, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει μελετηθεί 

ιδιαίτερα από τους ερευνητές. Έτσι, ενώ υπήρχαν αρκετά στοιχεία στη βιβλιογραφία για 

την αξιολόγηση, αλλά και για την ηλεκτρονική αξιολόγηση, δεν υπήρχαν πολλά για τα 

συστήματα ΗΑ. Αυτό οφείλεται πιθανώς στο γεγονός ότι τα συστήματα αυτά έχουν 

κάνει την εμφάνισή τους τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα όσον 

αφορά στην ελληνική βιβλιογραφία, τα στοιχεία ήταν άκρως περιορισμένα. 

 Ένας ακόμα περιορισμός της έρευνας είναι το κομμάτι που αφορά το σχεδιασμό 

και τη μεθοδολογία της έρευνας. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

ερευνήθηκε η χρήση των συστημάτων ΗΑ, αλλά και οι αντιλήψεις που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί για αυτά. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος κλάδος 

έχουν αναφερθεί. Όριο στην παρούσα έρευνα όμως, αποτελεί το γεγονός ότι  οι 

εκπαιδευτικοί που απάντησαν τα ερωτηματολόγια (με βάση τα οποία προέκυψαν και τα 
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αποτελέσματα της εργασίας), ήταν κυρίως από τη Δυτική Μακεδονία (Πτολεμαΐδα, 

Κοζάνη, Γρεβενά, Αμύνταιο), ενώ λίγοι ήταν από τον Βόλο και τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, 

το δείγμα θεωρείται αρκετά περιορισμένο σχετικά με τη γεωγραφική κάλυψη. 

 Έχει σημειωθεί ότι στην έρευνα συμμετείχαν 152 εκπαιδευτικοί (το δείγμα της 

έρευνας αφορούσε αποκλειστικά και μόνο αυτόν τον κλάδο). Ο αριθμός αυτός είναι 

αρκετά μικρός, αλλά ικανοποιητικός για να προκύψουν ενδεικτικά αποτελέσματα - 

συμπεράσματα για το θέμα το οποίο μελετάται, παρόλα αυτά αποτελεί ένα όριο της 

μελέτης. Όσον αφορά λοιπόν στους εκπαιδευτικούς, δυσκολία υπήρξε ακόμα και στο να 

δεχτούν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, καθώς η έρευνα συνέπεσε με την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που πραγματοποιείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Πολλοί οι 

οποίοι δεν γνώριζαν την ηλεκτρονική αξιολόγηση σαν έννοια, θεώρησαν ότι σχετίζεται 

με την αξιολόγηση του Υπουργείου, και σαν αποτέλεσμα ορισμένοι δίστασαν στην αρχή 

να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. 

 8.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις - Προτάσεις 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, αποτελεί μια πρώιμη έρευνα της χρήσης 

και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, όσον αφορά στα συστήματα ΗΑ. Όπως λοιπόν 

αναφέρεται, για τις ανάγκες τις έρευνας ερωτήθηκαν αποκλειστικά εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συστήματα 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης όμως, χρησιμοποιούνται και από άλλες ομάδες ατόμων. Έτσι, 

λοιπόν μια μελλοντική επέκταση της έρευνας αυτής, θα μπορούσε να είναι η διερεύνηση 

της χρήσης συστημάτων ΗΑ από εταιρίες, οργανισμούς, κολλέγια κ.λπ. Κάτι τέτοιο θα 

είχε μεγάλο ενδιαφέρον, προκειμένου να προκύψουν γενικά συμπεράσματα για την 

χρήση συστημάτων ΗΑ στην Ελλάδα, από ποικίλους κλάδους και τομείς. 

Μία μελλοντική κατεύθυνση που θα μπορούσε να έχει η έρευνα, θα ήταν να 

διερευνηθεί ξεχωριστά σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα η χρήση των συστημάτων ΗΑ. 

Έτσι, θα μπορούσε να ερευνηθεί σε ξεχωριστή μελέτη η χρήση τους στα πανεπιστήμια, 

με τη συμμετοχή τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των φοιτητών (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Με τον 

ίδιο τρόπο, θα μπορούσε να γίνει μελέτη για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την 

εξοικείωση καθηγητών και μαθητών με αυτά, αλλά και για την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

 Σημαντικό είναι επίσης να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους δεν 

χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον τα συστήματα ΗΑ από τους εκπαιδευτικούς, παρά 

το γεγονός ότι προσφέρουν πληθώρα πλεονεκτημάτων σε σχέση με τις παραδοσιακές 
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μεθόδους. Είτε είναι ζήτημα αγνωμοσύνης, είτε φόβου για κάτι το οποίο είναι σχετικά 

καινούριο, είτε για τον οποιοδήποτε λοιπόν λόγο, θα ήταν θεμιτό να ερευνηθεί. 

Παράλληλα, θα ήταν δυνατό να μελετηθεί η ακριβής χρήση των συστημάτων αυτών, 

κάτι που δεν προκύπτει από την παρούσα έρευνα, γιατί το γεγονός ότι πολλοί 

εκπαιδευτικοί έχουν χρησιμοποιήσει κάποιο σύστημα ΗΑ, δε σημαίνει ότι αξιολογούν 

με τη βοήθεια αυτών. Αλλά και από τη συνδυαστική χρήση μεθόδων αξιολόγησης, δεν 

προκύπτει κάποιου είδους αντιστοιχία στα ποσοστά χρήσης, κάτι που θα μπορούσε 

λοιπόν να μελετηθεί. 

Τέλος, πέρα από το ερευνητικό κομμάτι και όσον αφορά στην ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών, θα ήταν σκόπιμο να γίνει κάποιου είδος σεμινάριο - επιμόρφωση γύρω 

από το θέμα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης και των συστημάτων της, καθώς πολλοί από 

αυτούς, όπως δήλωσαν στα ερωτηματολόγια, δεν τα γνωρίζουν. Έτσι, αρμόδιοι φορείς 

θα μπορούσαν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρουν αυτά τα συστήματα, ώστε να αντιληφθούν οι ίδιοι το βαθμό στον οποίο 

μπορούν να βελτιώσουν και να διευκολύνουν τη διδασκαλία και το έργο τους. 
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Παράρτημα - Ερωτηματολόγιο 

Συστήματα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης (e-assessment):  

Διερεύνηση της χρήσης και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Φύλο:             Άντρας   Γυναίκα 

2. Εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία διδάσκετε:             Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση          

  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση      Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

3. Ηλικία:      25 – 34         35 – 44    45 – 54      55+ 

4. Ειδικότητα (για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ή Τμήμα στο οποίο 

διδάσκετε (για τριτοβάθμια εκπαίδευση): …………………………………………………………………………… 

5. Είστε εξοικειωμένοι με την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την χρήση των ΤΠΕ 

(Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών) γενικότερα;                                                   

 Πάρα πολύ               Πολύ           Αρκετά  Λίγο   Καθόλου 

6. Θεωρείτε πως ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα στην παραδοσιακή 

διδασκαλία;    Ναι     Όχι    Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 

7.  Θεωρείτε πως ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της παραδοσιακής 

διδασκαλίας;    Ναι     Όχι    Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 

8. Με ποιον τρόπο γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών/ φοιτητών σας;    

 Με παραδοσιακές μεθόδους (pen and paper - μολύβι και χαρτί)    

 Με εργαλεία ηλεκτρονικής αξιολόγησης       

 Με συνδυασμό αυτών 

9. Έχετε χρησιμοποιήσει εργαλεία ηλεκτρονικής αξιολόγησης ή αυτό-αξιολόγησης των ίδιων 

των μαθητών/ φοιτητών;   Ναι     Όχι    Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 
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10. Αν ναι, ποια από τα παρακάτω είδη ερωτήσεων των συστημάτων ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης έχετε χρησιμοποιήσει;  

□ Πολλαπλής  επιλογής (Multiple choice) 

□ Σωστό/ Λάθος και Ναι/ Όχι (True/false και yes/no) 

□ Πολλαπλής επιλογής ή πολλαπλών απαντήσεων (Multiple selection or 

multiple response) 

□ Αντιστοίχισης (Matching) 

□ Αλληλουχίας/ Τοποθέτησης σε σειρά (Sequencing/ ordering) 

□ Επιλογής σημείου (Hotspot) 

□ Αποτέλεσμα μαθηματικής πράξης/ έκφρασης (Judged mathematical 

expression) 

□ Σύντομης απάντησης (Short answer) 

□ Ελεύθερο κείμενο ή έκθεση (Free text response or essay) 

□ Κουίζ: Με ισχυρισμό/ αιτιολόγηση (Quizzes: Assertion/ Reasoning) 

□ Κουίζ: βασισμένα σε βεβαιότητα, ή CBM (Quizzes: Certainty-Based or CBM) 

 

11. Ποια από τα παρακάτω θεωρείτε πως είναι τα βασικότερα πλεονεκτήματα των 

συστημάτων ηλεκτρονικής αξιολόγησης σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους; 

(Τοποθετείστε στα κουτάκια τους αριθμούς 1 - 7, ανάλογα με το πόσο συμφωνείτε. Το 1 θα τοποθετηθεί στο 

κυριότερο κατά τη γνώμη σας πλεονέκτημα κ.ο.κ.) 

Σημείωση: Η ερώτηση συνεχίζεται και στην επόμενη σελίδα. 

□ Άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές. 

□ Μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την τοποθεσία και το χρόνο. 

□ Καλύτερη αξιοπιστία (η βαθμολόγηση από ένα μηχάνημα είναι πιο αξιόπιστη 

από τη βαθμολόγηση από τον άνθρωπο). 

□ Βελτίωση της αμεροληψίας (η βαθμολόγηση από ένα μηχάνημα που δεν 

«γνωρίζει» τους μαθητές, περιορίζει τις χάρες και τις ανοχές). 

□ Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αποθήκευσης - δεκάδες χιλιάδες 

«γραπτά» μπορούν να αποθηκευτούν σε έναν server, σε σύγκριση με το φυσικό 

χώρο που απαιτείται για τα χειρόγραφα γραπτά. 
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□ Βελτιωμένο στυλ ερωτήσεων που ενσωματώνουν τη διαδραστικότητα και τα 

πολυμέσα, αυξημένο ενδιαφέρον του μαθητή. 

□ Ο εκπαιδευτικός μπορεί να φτιάξει εύκολα, πολλά και διαφορετικά είδη 

ασκήσεων. 

 

12. Αξιολογείστε τον βαθμό με τον οποίο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις, δίνοντας 

σε κάθε πρόταση μία επιλογή. (1 =  Πολύ, 2 = Αρκετά, 3 = Λίγο, 4 = Καθόλου)  

 1 2 3 4 

Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από πολλούς κλάδους. 

    

Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται πιο συχνά. 

    

Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι λιγότερο αξιόπιστα 

σε σχέση με τις άλλες μεθόδους αξιολόγησης. 

    

Τα είδη ερωτήσεων δεν δίνουν την δυνατότητα στον μαθητή 

να αναπτύξει τη σκέψη του και πολλές από τις απαντήσεις 

δίνονται στην τύχη. 

    

Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα ακριβά.     

Υπάρχει δυσκολία στη δημιουργία ερωτήσεων, ειδικά όταν 

οι απαντήσεις που απαιτούνται είναι εκτεταμένες. 

    

Η δημιουργία καλών και αντικειμενικών τεστ απαιτεί 

ικανότητα και εξάσκηση, με αποτέλεσμα να γίνεται 

χρονοβόρα μέχρι να εξοικειωθεί κάποιος. 

    

Υπάρχει μεγάλη απώλεια χρόνου κατά την προετοιμασία 

των τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης. 

    

Τα τεστ ηλεκτρονικής αξιολόγησης μειώνουν το χρόνο 

βαθμολόγησης (αυτόματη βαθμολόγηση) και άρα 

περιορίζουν τη «δουλειά στο σπίτι». 

    

Δεν γίνεται να αλλάξει η νοοτροπία των διδασκόντων και 

των εκπαιδευομένων από τον παραδοσιακό στον 

ηλεκτρονικό τρόπο εξέτασης. 
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13. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στη δικτυακή εκπαιδευτική του πύλη (e-

yliko.gr), παρέχει ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο διατίθεται 

ελεύθερα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αξιολόγηση. Το 

γνωρίζετε;      Ναι     Όχι    

14. Έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από τα παρακάτω συστήματα που παρέχει, και αν ναι, 

ποια από αυτά; 

□ The Hot Potatoes Software 

□ E-TEST  

□ Hot Pepper  

□ Internet School  

□ «Αξιολογητής»  

□ Fast Quiz 

□ Κανένα από τα παραπάνω 

 

15.  Θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον κάποιο σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης; 

 Ναι     Όχι    Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 

16. Θα θέλατε να υπάρξει κάποια ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει η 

ηλεκτρονική αξιολόγηση, από τους αρμόδιους φορείς;      

 Ναι     Όχι    Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ 

 

 

 

 

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή και το χρόνο σας! 


