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Περίληψη  

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται ευρύτατα ο σημαντικός ρόλος της 

αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα διπλωματική εργασία 

στοχεύει στην αξιολόγηση της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, μέσω της 

δημιουργίας μιας τράπεζας θεμάτων για το μάθημα «Ανάλυση και Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών Συστημάτων» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα 

Πληροφοριακά Συστήματα. Για την επίτευξη του στόχου η εργασία δομήθηκε σε 

τέσσερις φάσεις.  

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με 

την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Παρατίθενται μελέτες σχετικές με τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και την αξιολόγηση. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των μεθόδων αξιολόγησης καθώς και της χρήσης των τραπεζών 

θεμάτων. 

Στη δεύτερη φάση, πραγματοποιείται σύγκριση πέντε εργαλείων διαχείρισης 

μαθησιακού αποτελέσματος και πέντε εργαλείων διαχείρισης τραπεζών θεμάτων. Η 

σύγκριση επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε συστήματα που διατίθενται ελεύθερα 

(open source). Αξιολογώντας τα εργαλεία διαχείρισης διαγωνισμάτων με βάση ένα 

σύνολο 23 κριτηρίων, το Moodle κρίθηκε ως το καταλληλότερο εργαλείο για την 

κατασκευή της τράπεζας θεμάτων του μαθήματος.  

Στην τρίτη φάση,  πραγματοποιείται αξιολόγηση 229 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής 

που σχετίζονται με την Ανάπτυξη και το Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων 

και με τη γλώσσα μοντελοποίησης UML. Η αξιολόγηση κατέδειξε 234 παραβιάσεις 

των κατευθυντήριων γραμμών γραφής των ερωτήσεων, πως η πλειονότητα των 

ερωτήσεων είναι γραμμένες στα χαμηλά επίπεδα της ταξινομίας του Bloom καθώς 

και άνιση κατανομή των σωστών επιλογών ανάμεσα στις εναλλακτικές επιλογές.  

Στην τέταρτη φάση πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση των μαθησιακών στόχων των 

διαλέξεων και δημιουργήθηκε η τράπεζα θεμάτων για το μάθημα «Ανάλυση και 

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων». Η νέα τράπεζα θεμάτων αποτελείται από 

165 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις οργανώθηκαν ανά διάλεξη του 

μαθήματος με βάση το μαθησιακό στόχο που εξυπηρετούν και το επίπεδο ταξινομίας 

του Bloom στο οποίο εμπίπτουν. Η τράπεζα θεμάτων εισάχθηκε στο επιλεγόμενο 

εργαλείο διαχείρισης διαγωνισμάτων δηλαδή στο Moodle του μαθήματος. 
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Επίσης, στο τελευταίο αυτό στάδιο της εργασίας αξιολογούνται 10 ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής που δημιουργήθηκαν από τη συγγραφέα της διπλωματικής 

εργασίας και χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 για το μάθημα «Ανάλυση και Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών Συστημάτων» του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού προγράμματος 

Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Η αξιολόγηση των ερωτήσεων 

επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό του βαθμού δυσκολίας των ερωτήσεων, του βαθμού 

διακριτότητας των ερωτήσεων και την ύπαρξη παραπλανητικών απαντήσεων. 



 vi 

Abstract 

In recent years it has began to be widely recognizable the importance of evaluation in 

the educational process. This thesis aims to assess the attainment of learning 

outcomes through the creation of a test bank for the course "Analysis and Design of 

Information Systems" of the postgraduate program in Information Systems. For the 

achievement of the objective, the work was constructed in four stages. 

The first stage includes an extensive review in regards of the educational assessment. 

Studies are listed related to the learning outcomes and the assessment. The advantages 

and disadvantages of the assessment methods are presented as well as the use of a test 

banks. 

In the second stage, a comparison of five management tools of learning outcome and 

five management tools of test bank is being carried out. The comparison is 

exclusively focused on freely available systems (open source). Evaluating the exam 

management tools, based on a total of 23 criteria, Moodle was considered to be the 

most appropriate tool for the construction of the course test bank. 

In the third stage, an assessment of 229 multiple choice questions relating to the 

Development and Design of Information Systems and the modeling language UML, is 

being carried out. The evaluation revealed 234 violations of item-writing guidelines of 

questions, that the majority of the questions are written in low levels of Bloom's 

taxonomy and there's an unequal distribution of correct choices amongst the 

alternatives. 

In the fourth stage, a revision of learning objectives of the lectures was carried out and 

the test bank of the course "Analysis and Design of Information Systems" was 

created. The new test bank consists of 165 multiple choice questions. The questions 

were organized per lecture course, based on the learning objective they serve and the 

level of Bloom's taxonomy in which they fall into. The test bank was inserted in the 

selected exam management tool of the course that's Moodle. 

Furthermore, in the last stage of this work, 10 multiple choice questions are being 

evaluated. They are created by the author of this thesis and used as an evaluation tool 

of graduate students in the winter semester 2015-2016 for the course "Analysis and 

Design of Information Systems" of the Interdepartmental Postgraduate Studies 

Program in Information Systems. The evaluation of the questions is achieved by 
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calculating the degree of difficulty of the questions, the discrimination index of the 

questions and the existence of misleading answers. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή του προβλήματος  

Στην προσπάθεια αξιολόγησης της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη 

χρήση τραπεζών θεμάτων μπορεί να προκύψουν αρκετά προβλήματα. Οι τράπεζες 

θεμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά στην εκπαιδευτική αξιολόγηση 

μόνο εφόσον οι ερωτήσεις που τις απαρτίζουν είναι έγκυρες, αντικειμενικές, σκόπιμες 

και αξιόπιστες (Al-Rukban, 2006). Σε περίπτωση που δημιουργηθεί ή επιλεγεί μια 

τράπεζα θεμάτων η οποία περιέχει λανθασμένες απαντήσεις, δύο σωστές απαντήσεις 

ή δεν υπάρχει κάποια εμφανής σωστή απάντηση τότε η χρήση της τράπεζας θεμάτων 

δεν θα επιτύχει το σκοπό της αξιολόγησης. Επίσης, όταν η πλειονότητα των 

ερωτήσεων μιας τράπεζας θεμάτων είναι γραμμένες στα χαμηλότερα επίπεδα 

ταξινομίας του Bloom τότε δεν αξιολογείται η ανώτερη σκέψη των μαθητών. 

Το βασικό πρόβλημα με το οποίο θα ασχοληθεί η παρούσα διπλωματική εργασία είναι 

η έλλειψη μεγάλων, αξιόπιστων και έγκυρων τραπεζών θεμάτων με συναφή 

θεματολογία με την Ανάλυση και το Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων. Η 

έλλειψη αυτή είναι μεγίστης σημασίας καθώς οι τράπεζες αυτές θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ελεύθερα ή στα πλαίσια μαθημάτων όπως η «Ανάλυση και ο 

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων» του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. 

 

1.2 Αντικείμενο και στόχοι της μελέτης 

Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση της 

επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη χρήση τραπεζών θεμάτων. Μέσω 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ερμηνεύονται οι έννοιες «μαθησιακό αποτέλεσμα» 

και «αξιολόγηση μαθησιακού αποτελέσματος» και συνδέονται με τη χρήση των 

τραπεζών θεμάτων. Ο βασικός στόχος της εργασίας ενισχύεται με τους επιμέρους 

στόχους στους οποίους ανήκουν οι ακόλουθοι: 

 Η σύγκριση των μεθόδων αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 Η σύγκριση εργαλείων αξιολόγησης μαθησιακού αποτελέσματος και 

εργαλείων διαχείρισης τραπεζών θεμάτων 
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 Η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου για την κατασκευή της τράπεζας 

θεμάτων για το μάθημα «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών 

Συστημάτων» 

 Η αναζήτηση και αξιολόγηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σχετικές με 

την Ανάλυση και το Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων 

 Η δημιουργία μιας τράπεζας θεμάτων για το μάθημα «Ανάλυση και 

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων» του Διατμηματικού 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα 

 Η αξιολόγηση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών έπειτα από τη χρήση τους από 

τους φοιτητές του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

στα Πληροφοριακά Συστήματα 

1.3 Περιεχόμενα της μελέτης  

Το περιεχόμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι δομημένο σε επτά 

κεφάλαια. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη 

διεκπεραίωση της διπλωματικής εργασίας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση για την αξιολόγηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Απαριθμούνται τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των μεθόδων αξιολόγησης καθώς και η χρήση των τραπεζών θεμάτων 

ως μέσο αξιολόγησης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο συγκρίνονται πέντε εργαλεία διαχείρισης μαθησιακού 

αποτελέσματος και πέντε εργαλεία διαχείρισης τραπεζών θεμάτων ανοιχτού κώδικα. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται αναζήτηση και έπειτα αξιολόγηση 229 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που σχετίζονται με την Ανάπτυξη και το Σχεδιασμό 

Πληροφοριακών Συστημάτων και με τη γλώσσα μοντελοποίησης UML. 

Στο έκτο κεφάλαιο δημιουργείται μια τράπεζα θεμάτων για το μάθημα «Ανάλυση και 

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων» αποτελούμενη από 165 ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και ενδεικτικά παρουσιάζονται 66 από αυτές. Επίσης, 

αξιολογούνται 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που δημιουργήθηκαν από τη 

συγγραφέα της εργασίας και αποτέλεσαν μέσο αξιολόγησης των μεταπτυχιακών 

φοιτητών στα Πληροφοριακά Συστήματα το χειμερινό εξάμηνο 2015 για το μάθημα 

«Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων». 
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Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 

εξήχθησαν από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 
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2. Μεθοδολογία 

2.1 Εισαγωγή 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διεκπεραίωση της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας δομείται στα ακόλουθα τέσσερα στάδια: 

 Βιβλιογραφική επισκόπηση 

 Επιλογή κατάλληλου εργαλείου για τη δημιουργία της τράπεζας θεμάτων για 

το μάθημα «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων» 

 Αναζήτηση και αξιολόγηση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με θεματολογία 

σχετική με την Ανάλυση και το Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων 

 Δημιουργία τράπεζας θεμάτων για το μάθημα «Ανάλυση και Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών Συστημάτων» και την αξιολόγηση ερωτήσεων πολλαπλής 

επιλογής του μαθήματος «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών 

Συστημάτων» έπειτα από τη χρήση τους από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

 

2.2 Στάδια Μεθοδολογίας 

Στο πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκε η βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση βασίστηκε στη μεθοδολογία που 

προτείνεται από τους Webster και Watson (2002) και οργανώθηκε σε τρία βήματα. 

Στο πρώτο βήμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης καθορίστηκαν οι βάσεις 

δεδομένων στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Οι βάσεις που επιλέχθηκαν για την αναζήτηση είναι το ScienceDirect,το 

ResearchGate και το Scopus. Εκτός από την αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων των 

επιστημονικών περιοδικών πραγματοποιήθηκε και αναζήτηση στον ηλεκτρονικό 

κατάλογο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Στο δεύτερο βήμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ορίστηκαν οι λέξεις κλειδιά για 

τον εντοπισμό των σχετικών άρθρων. Οι λέξεις-εκφράσεις κλειδιά που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι: learning outcomes, learning outcomes assessment, test bank 

construction, assessment using question bank. Στον ηλεκτρονικό κατάλογο της 

βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας χρησιμοποιήθηκαν οι επιπλέον λέξεις-
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εκφράσεις κλειδιά: αξιολόγηση μάθησης, ηλεκτρονική αξιολόγηση και τράπεζες 

θεμάτων. Η αναζήτηση έγινε στον τίτλο, την περίληψη και τις λέξεις κλειδιά.  

Στο τρίτο βήμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης έγινε η τελική επιλογή των άρθρων 

και των συγγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία με βάση τη συνάφεια 

του περιεχομένου τους με το περιεχόμενο της εργασίας. 

Στο δεύτερο στάδιο της μεθοδολογίας πραγματοποιήθηκε αναζήτηση εργαλείων 

αξιολόγησης μαθησιακού αποτελέσματος και εργαλείων διαχείρισης τραπεζών 

θεμάτων. Έπειτα, καθορίστηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης των επιλεγμένων 

εργαλείων. Συγκεκριμένα, τα εργαλεία διαχείρισης μαθησιακού αποτελέσματος 

αξιολογήθηκαν με βάση 31 επιλεγμένα κριτήρια που προτείνει ο Ρετάλης (2005). Ενώ 

τα εργαλεία διαχείρισης τραπεζών θεμάτων αξιολογήθηκαν με βάση 23 επιλεγμένα 

κριτήρια ανάμεσα σ’ αυτά που προτείνει η Ελ-Χόμσι (2011). Με βάση τη σύγκριση 

των εργαλείων το Moodle κρίθηκε το καταλληλότερο για τη δημιουργία της τράπεζας 

θεμάτων για το μάθημα «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων». 

Στο τρίτο στάδιο της μεθοδολογίας αναζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν 229 

προϋπάρχουσες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που σχετίζονται με την Ανάπτυξη και 

το Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων και με τη γλώσσα μοντελοποίησης UML. 

Οι ερωτήσεις αντλήθηκαν από δύο τράπεζες θεμάτων από τους ιστοχώρους 

Sanfoundry (http://www.sanfoundry.com/) και McGraw Hill Global Education 

(http://www.mheducation.com/). Η παρούσα μελέτη βασίστηκε στο άρθρο των 

Masters et al. (2001). 

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο της μεθοδολογίας δημιουργήθηκε μια τράπεζα 

θεμάτων με 165 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για το μάθημα «Ανάλυση και 

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων». Αρχικά μελετήθηκαν οι 11 διαλέξεις του 

μαθήματος και οι αντίστοιχοι μαθησιακοί στόχοι της κάθε διάλεξης. Προτάθηκαν 

αναθεωρημένοι μαθησιακοί στόχοι και αντιστοιχήθηκαν με το γνωστικό επίπεδο της 

ταξινομίας του Bloom. Δημιουργήθηκαν οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 

οργανώθηκαν ανά διάλεξη, ανά μαθησιακό στόχο και ανά επίπεδο ταξινομίας του 

Bloom. Από το σύνολο των 165 ερωτήσεων, ένα μέρος των ερωτήσεων προέρχεται 

από επαναχρησιμοποίηση ερωτήσεων που δημιουργήθηκαν από την ίδια τη 

συγγραφέα της διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια της πλήρους υποτροφίας που 

αποκτήθηκε από το εαρινό εξάμηνο του 2015. Τέλος, οι ερωτήσεις εισήχθησαν στο 

επιλεγμένο εργαλείο, στο Moodle του μαθήματος. Στα πλαίσια της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται ενδεικτικά 66 από τις 165 ερωτήσεις (6 ανά 

διάλεξη) ενώ το σύνολο των ερωτήσεων διατίθεται στο Moodle.  

http://www.sanfoundry.com/
http://www.mheducation.com/
http://www.mheducation.com/
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Επίσης, στο τελευταίο στάδιο της μεθοδολογίας αξιολογήθηκαν 10 ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής του μαθήματος «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών 

Συστημάτων» που απαντήθηκαν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές το χειμερινό 

εξάμηνο 2015 στα πλαίσια του μαθήματος. Εντοπίστηκαν παραδειγματικά 10 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από το σύνολο των ερωτήσεων που είχαν 

δημιουργηθεί από τη συγγραφέα της διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια της πλήρους 

υποτροφίας και απαντήθηκαν από τους φοιτητές. Για κάθε μια από τις ερωτήσεις 

υπολογίστηκαν ο βαθμός δυσκολίας, ο βαθμός διακριτότητας και οι παραπλανητικές 

απαντήσεις. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών ερμηνεύτηκαν με βάση τα 

επιτρεπόμενα όρια των  αντίστοιχων τιμών. 

 

2.3 Περίληψη 

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Webster και Watson (2002) συλλέχθηκε ένας 

μεγάλος αριθμός άρθρων και συγγραμμάτων αναφορικά με την αξιολόγηση 

μαθησιακών αποτελεσμάτων και τη χρήση των τραπεζών θεμάτων. Αυτά τα άρθρα 

και τα συγγράμματα αποτέλεσαν τη βάση της εργασίας. Στη συνέχεια, έγινε η επιλογή 

του κατάλληλου εργαλείου για τη δημιουργία της τράπεζας θεμάτων για το μάθημα 

«Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων» εφαρμόζοντας επιλεγμένα 

κριτήρια. Αξιολογήθηκε ένας αριθμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που 

αντλήθηκε από το διαδίκτυο και σχετίζεται με το περιεχόμενο της Ανάλυσης και του 

Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων. Τέλος, δημιουργήθηκε η τράπεζα θεμάτων 

και ενσωματώθηκε στο Moodle του μαθήματος.  
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3. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

3.1. Μαθησιακά αποτελέσματα 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι προτάσεις αναφορικά με το τι ένας διδασκόμενος 

αναμένεται να μάθει, να κατανοήσει και να είναι σε θέση να επιδείξει μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση μίας διεργασίας μάθησης (ECTS Users’ Guide, 2009). Συμφώνα 

με τη μελέτη των Simon και Taylor (2009), ένα μάθημα προσανατολισμένο σε σαφώς 

ορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα συνεισφέρει στην παροχή δομημένης μάθησης, τη 

βελτίωση της επικοινωνίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των 

πρακτικών αξιολόγησης.  

Ένα μαθησιακό αποτέλεσμα για να προσδιοριστεί πλήρως πρέπει να χαρακτηριστεί  

ως SMART. Το ακρωνύμιο  SMART δημιουργείται από τις ακόλουθες λέξεις 

(University Of Oregon, n.d.):  

 Συγκεκριμένο (Specific): Το αποτέλεσμα επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη 

κατηγορία της μάθησης. 

 Μετρήσιμο (Measurable): Ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια για τη μέτρηση 

της προόδου και της επίτευξης του αποτελέσματος. 

 Εφικτό (Attainable): Το αποτέλεσμα είναι επιτεύξιμο σύμφωνα με την 

εκπαιδευτική εμπειρία που αποκτήθηκε από το αντίστοιχο πρόγραμμα 

σπουδών. 

 Εστιασμένο στα αποτελέσματα (Results-Focused): Τα μαθησιακά 

αποτελέσματα του εκάστοτε προγράμματος σπουδών είναι ευθυγραμμισμένα 

με τα μαθησιακά αποτελέσματα του τμήματος. 

 Προσαρμοσμένο (Tailored): Το αποτέλεσμα είναι ειδικά προσαρμοσμένο στα 

πλαίσια του προγράμματος σπουδών. 

Σχετικά με τη δημιουργία των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων έχει προταθεί και έχει 

γίνει ευρέως αποδεκτή η στρατηγική ABCD (Heinrich et al., 1996). Η ABCD 

παρουσιάζει ως βασικά συστατικά ενός αποτελέσματος το ακροατήριο (audience), την 

απόδοση (behavior), τη συνθήκη (condition) και το κριτήριο (degree). (Μετάφραση 

των όρων: Καμέας (χ.χ.). Το ακροατήριο απαντά στο ερώτημα «Ποιοι είναι οι 

μαθητές;», η απόδοση αναφέρεται στο τι αναμένεται από τους μαθητές να μπορούν να 
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κάνουν, η συνθήκη δηλώνει κάτω από ποιες περιστάσεις θα εκτελεστεί η απόδοση και 

τέλος το κριτήριο εκφράζει το βαθμό στον οποίο πρέπει να εκδηλωθεί η 

παρατηρούμενη συμπεριφορά ώστε να έχουμε αποδεκτά επίπεδα απόδοσης. 

Η ποικιλομορφία και η σπουδαιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία οδήγησε πολλούς επιστήμονες στην προσπάθεια 

ταξινόμησής τους. Ανάμεσα στα παραδείγματα ταξινόμησης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων είναι η ταξινομία του Bloom (1956), η ταξινομία των Biggs και Collis 

(1982) και η ταξινομία του Fink (2003). Η ταξινομία του Bloom αποτελεί την πιο 

διαδεδομένη και πιο συχνά χρησιμοποιούμενη από αυτές. Το σύστημα ταξινόμησης 

του Bloom κατηγοριοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα σε τρεις  τομείς 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: το γνωστικό τομέα (cognitive), το συναισθηματικό 

τομέα (affective) και τον ψυχοκινητικό τομέα (psychomotor). Σύμφωνα με τον Bloom 

η γνωστική περιοχή κλιμακώνεται σε έξι διαφορετικά ιεραρχικώς δομημένα επίπεδα 

όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. (Kennedy et al., 2006). 

 

Εικόνα 1 Ταξινομία Bloom 

(Πηγή: Κάλου κ.ά., χ.χ.) 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, τα επίπεδα από τα οποία αποτελείται ο γνωστικός 

τομέας είναι η γνώση, η κατανόηση, η εφαρμογή, η ανάλυση η σύνθεση και η 

αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, η γνώση αναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα, 

όρους, έννοιες, αρχές ή θεωρίες. Η κατανόηση μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα 

κατανόησης, ερμηνείας, σύγκρισης, αντίθεσης και επεξήγησης πληροφοριών. Το 

επίπεδο της εφαρμογής αναφέρεται στη χρήση της γνώσης πάνω σε νέες καταστάσεις 

με στόχο την επίλυση προβλημάτων. Η ανάλυση καταδεικνύει τη διάκριση στα 

συστατικά μέρη με στόχο την κατανόηση της οργανωτικής δομής τους. Η έννοια της 

σύνθεσης αναφέρεται στη δημιουργία μιας νέας δομής από την ενοποίηση 
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διαφορετικών ιδεών. Στο ανώτερο επίπεδο της ταξινομίας, η αξιολόγηση σχετίζεται με 

την ικανότητα κρίσης της ποιότητας κάποιων ενεργειών με βάση την επάρκεια, την 

αξία, τη λογική ή τη χρήση τους. (Allen, 2004). 

Έπειτα από μελέτες, το 2001 μαθητές του Bloom δημοσίευσαν την αναθεωρημένη 

ταξινομία του Bloom (Anderson et al., 2001). Κύριο χαρακτηριστικό της 

αναθεωρημένης ταξινομίας είναι η χρήση των ρημάτων (που δείχνουν ενέργεια) αντί 

για τη χρήση ουσιαστικών. Η σειρά με την οποία είναι δομημένες οι κατηγορίες 

διατηρήθηκε από το χαμηλότερο στο υψηλότερο επίπεδο. Στην κορυφή της πυραμίδας 

εγκαταστάθηκε το ρήμα δημιουργώ (που αντικατέστησε τη σύνθεση), ενώ πριν 

υπήρχε η αξιολόγηση. Τα έξι  επίπεδα της ταξινομίας είναι πλέον τα εξής: Θυμάμαι, 

Κατανοώ, Εφαρμόζω, Αναλύω, Αξιολογώ, Δημιουργώ. Στην ακόλουθη εικόνα 

παρουσιάζονται οι διαφορές ανάμεσα στις δυο ταξινομίες. 

 

Εικόνα 2 Ταξινομία Bloom vs. Αναθεωρημένη Ταξινομία Bloom 

(Πηγή: Wilson, 2001) 

 

Η μελέτη της συναισθηματικής περιοχής πραγματοποιήθηκε από τον Bloom και τους 

συνεργάτες του (1964) με αποτέλεσμα την ανάπτυξη πέντε κύριων κατηγοριών. Η 

αποδοχή, η αντίδραση, η αξία, η οργάνωση και ο χαρακτηρισμός είναι τα πέντε 

επίπεδα που δομούν την συναισθηματική περιοχή των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η 

αποδοχή αναφέρεται την παθητική αποδοχή ερεθισμάτων. Το επίπεδο της αντίδρασης 

δηλώνει την εκούσια αντίδραση σε ερεθίσματα. Η έννοια της αξίας σχετίζεται με τη 

συνέπεια απέναντι σε μία πεποίθηση ή στάση και η οργάνωση αναφέρεται στο 

σχηματισμό και τη σύγκριση αξιών. Τέλος, ο χαρακτηρισμός που τοποθετείται στο 
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υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας, δηλώνει την οργάνωση των αξιών σε μια 

ολοκληρωμένη φιλοσοφία (University of Washington, n.d.). 

 

 

Εικόνα 3 Ιεραρχία συναισθηματικής περιοχής 

(Πηγή: Kennedy et al., 2006) 

 

Τέλος, ο Dave (1970) υποδιαίρεσε την ψυχοκινητική περιοχή στα επίπεδα της 

φυσικότητας, του συντονισμού, της ακρίβειας, του χειρισμού και της μίμησης. Το 

επίπεδο της μίμησης αναφέρεται στην παρατήρηση και τη μίμηση. Ο χειρισμός 

δηλώνει την εκτέλεση συγκεκριμένων οδηγιών και η ακρίβεια καταδεικνύει την 

ικανότητα εκτέλεσης (με ακρίβεια) μιας ενέργειας. Στο επίπεδο του συντονισμού, η 

εκτέλεση συναφών ενεργειών πραγματοποιείται με ακρίβεια, ταχύτητα και 

συντονισμό. Στο ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας, η φυσικότητα αναφέρεται στην 

εκτέλεση πράξεων με δεξιοτεχνία (University of Washington, n.d.; Kennedy et al., 

2006). 

 

 

Εικόνα 4 Ιεραρχία ψυχοκινητικής περιοχής  

(Πηγή: “The Psychomotor Domain-Get Physical”, 2012) 
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3.2 Αξιολόγηση μαθησιακού αποτελέσματος 

3.2.1 Θεωρητικό πλαίσιο αξιολόγησης 

Με τον όρο «αξιολόγηση της μάθησης» δηλώνεται η συστηματική συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με τη μάθηση και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, 

χρησιμοποιώντας τους πόρους, το χρόνο και τη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη, με 

σκοπό της βελτίωσης της μάθησης (Walvoord, n.d.). Πολλές μελέτες έχουν 

επικεντρωθεί και περιγράφουν εκτενώς την αξιολόγηση και τα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους Palomba και Banta (1999) η  

αξιολόγηση συνήθως αναφέρεται στην αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά 

με έμφαση στα πραγματικά και όχι στα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Brookhart 

(2004), κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση που πραγματοποιείται στην τάξη 

είναι μια διασταύρωση της θεωρίας και της εξάσκησης έχοντας συγκεκριμένες 

θεωρητικές βάσεις και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να περικλείεται σε μια μεμονωμένη 

θεωρία. 

Πλήθος ερευνών στράφηκαν στην ανεύρεση καλών πρακτικών αξιολόγησης καθώς 

και στην ανάπτυξη μοντέλων αξιολόγησης (Dietel, Herman, & Knuth,1991; Suskie, 

2006). Για παράδειγμα, η Suskie μελετώντας 19 διαφορετικές οπτικές καλής 

αξιολόγησης, οδηγήθηκε στη δημιουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης πέντε 

διαστάσεων με βάση διαδικασίες και αποτελέσματα ποιότητας. 

Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι η εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πληροφοριών σχετικά με τη μάθηση. Σύμφωνα 

με την Walvoord (n.d.), τα τρία βασικά βήματα της αξιολόγησης είναι: η διατύπωση 

των μαθησιακών στόχων («Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν αυτό το μάθημα, 

πρόγραμμα, ειδίκευση θέλουμε να είναι ικανοί να..»), η συγκέντρωση πληροφοριών 

σχετικά με το πόσο καλά οι μαθητές έχουν επιτύχει τους στόχους και γιατί και τέλος η 

χρήση αυτών των πληροφοριών για βελτίωση. 

 

3.2.3 Μέθοδοι αξιολόγησης μαθησιακού αποτελέσματος 

Η αξιολόγηση της μάθησης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων αποτελεί μια 

ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία. Οι μέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να 

είναι συνδεδεμένοι με τους στόχους της μάθησης και με τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που υποστηρίζουν αυτούς τους στόχους. Ένα ισορροπημένο πλάνο 
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αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει ποικίλες και διαφορετικές μεθόδους 

αξιολόγησης. Οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνουν άμεσες και έμμεσες 

προσεγγίσεις (Palomba & Banta, 1999; Suskie, 2004). 

Η άμεση αξιολόγηση της μάθησης απαιτεί από τους μαθητές να αποδείξουν τις 

γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Παρέχει απτή, ορατή και αυτονόητη απόδειξη του τι 

έχουν ή δεν έχουν μάθει οι μαθητές, ως αποτέλεσμα ενός μαθήματος, προγράμματος ή 

μιας δραστηριότητας (Palomba & Banta, 1999; Suskie, 2004). Η έμμεση αξιολόγηση 

της μάθησης δεν υποστηρίζεται από άμεσες αποδείξεις αλλά συνάγεται από αυτές. Οι 

μαθητές δεν αποδεικνύουν τη μάθηση αλλά προβληματίζονται γι’ αυτήν (Palomba & 

Banta, 1999). Και οι δύο μέθοδοι αξιολόγησης είναι έγκυρες, ωστόσο οι έμμεσες 

μέθοδοι αξιολόγησης της μάθησης δεν θεωρούνται πάντοτε επαρκείς. (Santa Rosa 

Junior College, 2006).  

Σύμφωνα με την Allen (2008), στα παραδείγματα μεθόδων άμεσης αξιολόγησης 

μαθησιακών αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνονται: 

 Δημοσιευμένα τεστ (published tests): τεστ τα οποία δημοσιεύονται από έναν 

οργανισμό και χρησιμοποιούνται από έναν αριθμό ιδρυμάτων (Suskie, 2004)  

Πλεονεκτήματα: 

 Αποδεικνύουν άμεσα τη γνώση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 Είναι αξιόπιστα και προτυποποιημένα. 

 Είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμα με άμεση βαθμολόγηση. 

 Ορισμένες φορές παρέχουν τη δυνατότητα παραμετροποίησης. 

Μειονεκτήματα: 

 Πιθανή αδιαφορία των μαθητών στα τεστ. 

 Έλλειψη ευθυγράμμισης με τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 Πιθανό να κοστίζουν ακριβά. 

Πίνακας 1 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα δημοσιευμένων  τεστ  

(Allen, 2008) 
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 Τοπικά ανεπτυγμένα τεστ (locally-developed tests): Σε αντίθεση με τα 

δημοσιευμένα τεστ, τα τοπικά ανεπτυγμένα τεστ δημιουργούνται από το ίδιο 

το ίδρυμα από το οποίο και θα χρησιμοποιηθούν. Οι πιο κοινές μορφές αυτού 

του είδους της αξιολόγησης είναι οι ακόλουθες: 

 Συμπλήρωση: Σε αυτή τη μέθοδο οι μαθητές καλούνται να 

συμπληρώσουν τα κενά στις προτάσεις χρησιμοποιώντας τους 

κατάλληλους όρους. 

 Ανάπτυξη: Οι ερωτήσεις ανάπτυξης ελέγχουν ανώτερες δεξιότητες 

σκέψης. Στη μέθοδο αυτή ο μαθητής καλείται να εξηγήσει και να 

δικαιολογήσει και όχι να απομνημονεύσει. 

 Αντιστοίχιση: Στη μέθοδο της αντιστοίχισης απαιτείται η σύνδεση των 

στοιχείων δύο στηλών. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο της 

γνώσης για πραγματικά στοιχεία και όχι για βαθύτερη κατανόηση. 

 Πολλαπλής επιλογής: Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλείς για την αξιολόγηση ανώτερης σκέψης καθώς ελέγχει 

πολλές έννοιες σε μικρό χρονικό διάστημα.  

 Σωστό/Λάθος: Οι ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι εύκολο να  

δημιουργηθούν και να βαθμολογηθούν ωστόσο είναι κατάλληλες 

κυρίως για αξιολόγηση πραγματικών γνώσεων και όχι για βαθύτερη 

κατανόηση. 

(Allen, 2008) 

Πλεονεκτήματα: 

 Αποδεικνύουν άμεσα τη γνώση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 Παρέχουν κίνητρο επιτυχίας στους μαθητές μέσω της αξιολόγησης. 

 Αν είναι καλά κατασκευασμένα είναι πολύ πιθανό να είναι έγκυρα. 

 Μπορούν να ενσωματωθούν στις καθημερινές εργασίες της σχολής. 

Μειονεκτήματα: 

 Είναι λιγότερα αξιόπιστα από τις δημοσιευμένες εξετάσεις. 
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 Δεν έχουν αποδεδειγμένη αξιοπιστία και εγκυρότητα. 

 Η δημιουργία και η αξιολόγηση τους είναι χρονοβόρα. 

Πίνακας 2 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα τοπικά ανεπτυγμένων τεστ 

 (Allen, 2008) 

          

 Ενσωματωμένες εργασίες και δραστηριότητες μαθημάτων (Embedded 

Assignments and Course Activities): Αυτές οι εργασίες και οι δραστηριότητες 

δημιουργήθηκαν σκόπιμα για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικές με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα συγκεκριμένου προγράμματος. Σε αυτή την 

κατηγορία αξιολόγησης της μάθησης, συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω 

περιπτώσεις: 

 Διπλωματική εργασία 

 Εξετάσεις 

 Ομαδικές εργασίες 

 Εργασίες για το σπίτι 

 Παρουσιάσεις στην τάξη 

 Εκτενείς εξετάσεις, διατριβές, πτυχιακές εργασίες 

(Allen, 2008) 

Πλεονεκτήματα: 

 Αποδεικνύουν άμεσα την επίγνωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 Παρέχουν αυθεντική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 Παρέχουν αξιολόγηση της επικοινωνίας και της ομαδικότητας. 

 Χρησιμοποιούνται για βαθμολόγηση και για αξιολόγηση. 

 Παρέχουν κίνητρο επιτυχίας στους μαθητές μέσω της αξιολόγησης. 

Μειονεκτήματα: 

 Η ανάπτυξη τους είναι χρονοβόρα. 
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 Δεν έχουν αποδεδειγμένη αξιοπιστία και εγκυρότητα. 

 Δεν είναι προτυποποιημένα. 

Πίνακας 3 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Εργασιών και δραστηριοτήτων  

(Allen, 2008) 

          

 Χαρτοφυλάκια (Portfolios): Τα χαρτοφυλάκια είναι ένα είδος αξιολόγησης της 

απόδοσης στο οποίο η εργασία των μαθητών συλλέγεται συστηματικά, 

εξετάζεται και αποτελεί απόδειξη της μάθησης (Palomba & Banta, 1999). 

Πλεονεκτήματα: 

 Αποδεικνύουν άμεσα την επίγνωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές στη λήψη ευθυνών. 

 Παρέχουν στους μαθητές επίγνωση της μαθησιακής τους ανάπτυξης. 

 Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια είναι εύκολα στην παρουσίαση, την 

αντιγραφή και την αποθήκευση. 

 Βοηθούν στον εντοπισμό των αδυναμιών του προγράμματος σπουδών. 

Μειονεκτήματα: 

 Είναι χρονοβόρα η διαδικασία προετοιμασίας τους. 

 Παρακινούνται δύσκολα οι μαθητές για τη συνειδητή δημιουργία τους. 

 Είναι δύσκολη η δημιουργία τους αν δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό. 

Πίνακας 4 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Χαρτοφυλακίων  

(Allen, 2008) 

 

 Συλλογικά χαρτοφυλάκια (Collective Portfolios): τα συλλογικά χαρτοφυλάκια 

δημιουργούνται από το εκπαιδευτικό προσωπικό συλλέγοντας και συνθέτοντας 

δείγματα εργασίας των φοιτητών από διάφορες τάξεις με σκοπό την 

αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων μαθημάτων ή προγραμμάτων. (Santa 

Rosa Junior College, 2006). 
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Πλεονεκτήματα: 

 Αποδεικνύουν άμεσα την επίγνωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 Ενθαρρύνουν τους μαθητές να παρουσιάσουν τη μάθηση τους. 

 Διαχειρίζονται ευκολότερα το φόρτο εργασίας από τα παραδοσιακά 

χαρτοφυλάκια. 

 Βοηθούν στον εντοπισμό των αδυναμιών του προγράμματος σπουδών. 

 Δεν απαιτούν επιπλέον φόρτο εργασίας για τους μαθητές. 

Μειονεκτήματα: 

 Η έλλειψη ευθυγράμμισης των εργασιών με τα αποτελέσματα οδηγούν 

σε προβληματικά στοιχεία.  

 Λάθη κατά τη δειγματοληψία οδηγούν σε μη γενικευμένα 

αποτελέσματα. 

 Η επανεξέταση των υλικών απαιτεί χρόνο και σχεδίαση. 

Πίνακας 5 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Συλλογικών Χαρτοφυλακίων  

(Allen, 2008) 

 

Στις βασικές μεθόδους έμμεσης αξιολόγησης της μάθησης, ο Allen (2008) παρουσιάζει 

τα ακόλουθα: 

 Έρευνες: Οι έρευνες αποτελούν συστηματικές προσπάθειες συλλογής 

πληροφοριών μέσω εκτέλεσης συγκεκριμένων ερωτημάτων. Ενώ οι 

πληροφορίες που συλλέγονται από τα τεστ αφορούν τις γνώσεις των μαθητών, 

οι πληροφορίες που αντλούνται από τις έρευνες αφορούν το υπόβαθρο, τις 

εμπειρίες, τα σχέδια και τις γνώμες των μαθητών (Suskie, 2004).  

Οι πιο κοινές μορφές ερωτημάτων που συναντώνται σε έρευνες είναι οι 

ακόλουθες: 

 Λίστα ελέγχου 

 Ερωτήσεις ταξινόμησης 

 Ερωτήσεις συχνότητας 

 Ερωτήσεις σημαντικότητας 



 17 

 Κλίμακα γραμμικής αξιολόγησης 

 Κλίμακα Likert 

 Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

 Ερωτήσεις μερικώς κλειστού τύπου 

 Ερωτήσεις κατάταξης 

Πλεονεκτήματα: 

 Είναι ευέλικτες, έγκυρες με ανέξοδη και γρήγορη διαχείριση. 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλες ομάδες ερωτηθέντων. 

 Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου μπορούν να αναπαρασταθούν σε πίνακες 

και γραφικές παραστάσεις. 

 Επιτρέπουν τον εντοπισμό απρόβλεπτων αποτελεσμάτων μέσω 

ερωτήσεων ανοιχτού τύπου. 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό τάσεων χρονικά. 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ερωτηθέντες από απόσταση. 

Μειονεκτήματα: 

 Παρέχουν έμμεσες αποδείξεις για τη μάθηση. 

 Η εγκυρότητα τους εξαρτάται από την ποιότητα των ερωτήσεων και των 

απαντήσεων. 

 Τα λανθασμένα δείγματα ερωτηθέντων οδηγούν σε ανακριβή και ελλιπή 

συμπεράσματα. 

 Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων μπορεί να αντιτίθενται με την 

πραγματικότητα. 

 Οι ανοιχτού τύπου απαντήσεις είναι δύσκολο και χρονοβόρο να 

αναλυθούν. 

Πίνακας 6 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Ερευνών  

(Allen, 2008) 
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 Συνεντεύξεις : Οι συνεντεύξεις αποτελούνται συνήθως από ανοιχτές ερωτήσεις 

ωστόσο μπορούν να πραγματοποιηθούν και σύντομες ερωτήσεις τύπου 

ερωτηματολόγιου (Suskie, 2004). 

Πλεονεκτήματα: 

 Είναι ευέλικτες, έγκυρες, άμεσες και λεπτομερείς.  

 Μπορούν να αξιολογήσουν τις απόψεις πολλών ενδιαφερόμενων. 

 Οι ερευνητές μπορούν να διευκρινίζουν παρανοήσεις. 

 Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

ερωτηθέντες σε απομακρυσμένες περιοχές. 

 Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις επιτρέπουν τον εντοπισμό απρόβλεπτων 

αποτελεσμάτων. 

Μειονεκτήματα: 

 Παρέχουν έμμεσες αποδείξεις για τη μάθηση. 

 Η εγκυρότητα τους εξαρτάται από την ποιότητα των ερωτήσεων. 

 Οι ελλιπείς δεξιότητες του ερευνητή οδηγούν σε περιορισμένες 

πληροφορίες. 

 Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων μπορεί να μην αληθεύουν. 

 Η διεξαγωγή τους μπορεί να είναι χρονοβόρα και ακριβή. 

 Οι απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων και οι αναλύσεις των 

αποτελεσμάτων είναι δύσκολες και χρονοβόρες. 

Πίνακας 7 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Συνεντεύξεων  

(Allen, 2008) 

 

Τόσο οι συνεντεύξεις όσο και οι ομάδες εστίασης απευθύνονται σε ανθρώπους που 

μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες σχετικές με τη μάθηση. Σε αυτές 

τις κατηγορίες ανθρώπων συμπεριλαμβάνονται οι : 

 Ενεργοί μαθητές-φοιτητές  

 Απόφοιτοι 

 Τελειόφοιτοι 
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 Εργοδότες 

 Επιβλέποντες των φοιτητών 

(Suskie, 2004). 

 Ομάδες εστίασης: Σύμφωνα με την Allen (2008) οι ομάδες εστίασης 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τις παραδοσιακές ομάδες εστίασης και τις 

ομάδες δομημένων συνεντεύξεων. Στις παραδοσιακές ομάδες εστίασης 

υπάρχει ελεύθερη θεματολογία και πραγματοποιούνται ανάμεσα σε μικρές και 

ομοιογενείς ομάδες. Καθοδηγούνται από έναν έμπειρο διαμεσολαβητή ο 

οποίος κατευθύνει τη συζήτηση σύμφωνα με προκαθορισμένους στόχους. Οι 

παραδοσιακές ομάδες εστίασης οδηγούν σε εις βάθος απαντήσεις των 

ερωτήσεων. Οι ομάδες δομημένων συνεντεύξεων είναι λιγότερο διαδραστικές 

από τις παραδοσιακές ομάδες εστίασης. Η συνέντευξη της ομάδας είναι 

εξαιρετικά δομημένη και η τελική αναφορά παρέχει μερικές βασικές 

διαπιστώσεις και όχι μια ανάλυση σε βάθος. 

Πλεονεκτήματα: 

 Είναι ευέλικτες, έγκυρες και παρέχουν εις βάθος ανάλυση ζητημάτων. 

 Μπορούν να συνδυαστούν με άλλες τεχνικές, όπως οι έρευνες. 

 Η διαδικασία επιτρέπει τον εντοπισμό απρόβλεπτων αποτελεσμάτων. 

 Μπορούν να εκτελεστούν εντός των μαθημάτων. 

 Οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν με τις απόψεις άλλων. 

Μειονεκτήματα: 

 Παρέχουν έμμεσες αποδείξεις για τη μάθηση. 

 Απαιτούν εξειδικευμένο και αμερόληπτο διαμεσολαβητή. 

 Η εγκυρότητα τους εξαρτάται από την ποιότητα των ερωτήσεων. 

 Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ελλιπή. 

 Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων μπορεί να μην αληθεύουν. 

 Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων είναι χρονοβόρα. 

Πίνακας 8 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Ομάδων Εστίασης  

(Allen, 2008) 
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Οι περισσότερες μέθοδοι έμμεσης ή άμεσης αξιολόγησης της μάθησης μπορεί να είναι 

είτε διαμορφωτικές ή αθροιστικές, ανάλογα με το σχεδιασμό της αξιολόγησης και τη 

χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται. (Macalester College, 2015). 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση της μάθησης πραγματοποιείται περίπου στα μέσα ενός 

μαθήματος ή προγράμματος και στοχεύει στη βελτίωση της μάθησης και της 

διδασκαλίας. Μέσα από τη διαμορφωτική αξιολόγηση οι μαθητές μπορούν να 

λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τους καθηγητές τους σχετικά με τις αδυναμίες αλλά 

και τα σημεία υπεροχής τους στη μαθησιακή διαδικασία. Σε αντίθεση με τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση, η αθροιστική αξιολόγηση εκτελείται στο τέλος ενός 

μαθήματος ή προγράμματος με κύριο στόχο την τεκμηρίωση της μάθησης σε 

εξωτερικούς αποδέκτες (Suskie, 2004). 

Η επόμενη μορφή αξιολόγησης της μάθησης εξαρτάται από το είδος των 

αποτελεσμάτων και διακρίνεται σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση. Η ποσοτική 

αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων συλλέγει δεδομένα τα οποία μπορούν 

να αναλυθούν με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων. Η ποιοτική αξιολόγηση 

πραγματοποιείται σε δεδομένα τα οποία δεν ενδείκνυνται για ποσοτικές μεθόδους 

αλλά για ερμηνευτικά κριτήρια (Leskes, 2002). 

 

3.3 Τράπεζες θεμάτων 

Με βασικό στόχο την αξιολόγηση της διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί και το 

εκπαιδευτικό σύστημα έχουν αναπτύξει διάφορους μηχανισμούς αξιολόγησης. 

Ανάμεσα σ’ αυτούς τους μηχανισμούς τα τεστ είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη 

στρατηγική που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους μαθητές στη μάθησή τους. Με 

τον όρο «τράπεζα θεμάτων» γίνεται αναφορά σε έναν έτοιμο ηλεκτρονικό πόρο 

αποτελούμενο από τεστ που μπορεί να προσαρμοστεί από τους καθηγητές για τη 

διδασκαλία τους. (Oxford University Press, 2016). Το κάθε τεστ μπορεί να 

περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά είδη ερωτήσεων. Το κάθε ένα από αυτά τα είδη 

ερωτήσεων έχει διαφορετικό σκοπό και εξυπηρετεί διαφορετικό επίπεδο στην 

ταξινομία του Bloom. Οι ερωτήσεις αυτές που μπορούν να συνθέτουν μια τράπεζα 

θεμάτων είναι (Oxford University Press, 2016): 

 Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
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 Ερωτήσεις σωστού/λάθους 

 Ερωτήσεις συμπλήρωσης 

 Ερωτήσεις αντιστοίχισης 

 Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης 

Η καταλληλότητα των διαφορετικών τύπων ερωτήσεων για κάθε επίπεδο ταξινομίας 

του Bloom δεν είναι προτυποποιημένη. Για το λόγο αυτό στη σχετική βιβλιογραφία 

και τα εγχειρίδια τα προτεινόμενα είδη ερωτήσεων για κάθε ένα από τα επίπεδα του 

γνωστικού τομέα διαφέρουν.  Ωστόσο, υπό μια γενίκευση προκύπτει ότι οι ερωτήσεις 

αντιστοίχισης, Σωστού/Λάθους και συμπλήρωσης κενών είναι καταλληλότερες για το 

πρώτο (θυμάμαι) και δεύτερο επίπεδο (κατανοώ) της ταξινομίας. Οι ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών από κάποιους συγγραφείς κρίνονται κατάλληλες για τα 

χαμηλότερα επίπεδα σκέψης ενώ από άλλους η χρήση τους αφορά τα υψηλότερα 

επίπεδα σκέψης. Τέλος, οι ερωτήσεις ανάπτυξης θεωρείται ότι ανταπεξέρχονται 

πλήρως στα υψηλότερα επίπεδα του γνωστικού τομέα. (American University of 

Beirut, 2012; Keeley, 1997; Zimmaro, 2010; Heyliger & Baker, n.d.). 

Μια τράπεζα θεμάτων πρέπει να αξιολογείται για την ποιότητά της και κατά συνέπεια 

για την ποιότητα των τεστ από τα οποία αποτελείται. Τα βασικά ποιοτικά κριτήρια 

ενός τεστ είναι η αντικειμενικότητα, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα. Συγκεκριμένα 

ένα ποιοτικό τεστ παρέχει αποτελέσματα ανεξάρτητα από τον αξιολογητή, παρέχει 

υψηλό βαθμό ακρίβειας του αποτελέσματος και μελετά αποκλειστικά τις γνώσεις για 

τις οποίες προορίζεται. (Ρέλλος, 2003).  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές τράπεζες θεμάτων ηλεκτρονικά διαθέσιμες 

τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές. Ωστόσο, πολλές φορές προτιμάται 

από τον εκπαιδευτικό η δημιουργία νέας τράπεζας θεμάτων που να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών του. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα 

λογισμικά (δωρεάν και επί πληρωμή) για τη δημιουργία τραπεζών θεμάτων. Ωστόσο η 

δημιουργία ενός τεστ και κατά συνέπεια μιας τράπεζας θεμάτων δεν είναι απλή 

διαδικασία αλλά πολύπλοκη και βηματοποιημένη. Η πολύπλοκη και απαιτητική φύση 

του τεστ εκφράζεται και από τον Wormeli (2006, p.75) «Κάθε ερώτηση του τεστ πρέπει 

να είναι αρκετά σημαντική για να ερωτηθεί και αρκετά σαφής για να απαντηθεί». 

Σύμφωνα με τον Ρέλλο (2003) τα βήματα που απαιτούνται για την κατασκευή ενός 

τεστ είναι: 
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1. Συγκεκριμενοποίηση των στόχων μάθησης: Στο βήμα αυτό εξετάζονται οι 

μαθησιακοί στόχοι και διατυπώνονται οι δραστηριότητες που αναμένονται από 

τους μαθητές για την κατάκτηση των στόχων. 

2. Καθορισμός της δισδιάστατης ταμπέλας και του γενικού αριθμού των 

ασκήσεων του τεστ: Στο δεύτερο βήμα, δημιουργείται από τον εκπαιδευτικό η 

δισδιάστατη ταμπέλα στην οποία αποτυπώνονται οι στόχοι μάθησης που 

περιλαμβάνονται στη διαδικασία εξέτασης και η κατηγορία συμπεριφοράς του 

Bloom στην οποία εντάσσεται ο κάθε στόχος. 

 Θέμα Α Θέμα Β Θέμα Γ Θέμα Δ Σύνολο 

Γνώση 1 2 1 1 5 (12,5%) 

Κατανόηση 2 1 2 2 7 (17,5%) 

Εφαρμογή 4 4 3 4 15 (37,%) 

Ανάλυση 3 2 3 2 10 (25%) 

Σύνθεση  1  1 2 (5%) 

Αξιολόγηση   1  1(2,5%) 

Σύνολο 10 (25%) 10 (25%) 10 (25%) 10 (25%) 40 

 

Εικόνα 5 Παράδειγμα διδιάστατης ταμπέλας 

 (Μετάφραση από: Zimmaro, 2010) 

 

3. Επιλογή κατάλληλου τύπου ασκήσεων: Στο βήμα αυτό αποφασίζονται ποιες 

μορφές ερωτήσεων θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του τεστ. Οι 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών είναι το είδος των ερωτήσεων που 

χρησιμοποιείται με μεγαλύτερη συχνότητα. Παρόλο που οι διαφορετικές μορφές 

ερωτήσεων (πολλαπλής επιλογής, Σωστού/Λάθος, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης, 

σύντομης ανάπτυξης) κατασκευάζονται διαφορετικά, οι βασικές αρχές που 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τους είναι οι ίδιες και συγκεκριμένα (Childs, 

2000): 
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 Πρέπει να παρέχονται απλές και σύντομες οδηγίες για κάθε τύπο 

ερώτησης 

 Πρέπει να χρησιμοποιείται απλή και σαφής γλώσσα στις ερωτήσεις 

 Η κάθε ερώτηση που δημιουργείται πρέπει να ανταποκρίνεται σε 

γνώσεις που αποκτήθηκαν από το συγκεκριμένο μάθημα και όχι σε 

γενικές γνώσεις 

 Δεν πρέπει η μια ερώτηση του τεστ να προδίδει την απάντηση άλλης 

ερώτησης του τεστ 

 Οι ερωτήσεις δεν πρέπει να γράφονται με άρνηση 

 Πρέπει να καθορίζεται η ακρίβεια των απαντήσεων στις ερωτήσεις 

4. Κατασκευή του προ-τεστ: Στο βήμα αυτό δημιουργείται ένα προσχέδιο του 

τεστ. 

5. Δοκιμαστική εκτέλεση του τεστ: Το τεστ εκτελείται δοκιμαστικά από τους 

μαθητές ή από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τους. Το βήμα αυτό συχνά 

παραλείπεται και έπειτα από την κατασκευή και την εγκυροποίηση του τεστ 

δίνεται απευθείας στους μαθητές. 

6. Ανάλυση των ασκήσεων: Στο βήμα αυτό προσδιορίζεται ο βαθμός δυσκολίας 

των ερωτήσεων, ο βαθμός διακριτότητας των ερωτήσεων και οι παραπλανητικές 

απαντήσεις του τεστ στην περίπτωση που υπάρχουν ασκήσεις πολλαπλής 

επιλογής.  

 Με τον όρο βαθμός δυσκολίας μιας ερώτησης αναφερόμαστε στο 

ποσοστό των μαθητών που έχουν απαντήσει σωστά στην άσκηση. Ο 

βαθμός δυσκολίας μιας ερώτησης υπολογίζεται από τον τύπο: 

P = (Nr/N)*100 (1) 

όπου P: ο ζητούμενος βαθμός δυσκολίας 

Nr: ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση 

N: το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στο τεστ 



 24 

Ωστόσο υπάρχουν κι άλλοι τύποι για τον υπολογισμό του βαθμό 

δυσκολίας των ασκήσεων. Οι Gaude και Teschner (1973) για τον 

υπολογισμό του βαθμού δυσκολίας στην περίπτωση ερωτήσεων 

πολλαπλής επιλογής, εναλλακτικών απαντήσεων (Σωστού/ Λάθους) και 

αντιστοίχισης προτείνουν τον ακόλουθο τύπο: 

P= 100* (NR-(NF/m-1))/N (2) 

Όπου NR: ο αριθμός των σωστών λύσεων από τους μαθητές  

NF: ο αριθμός των λάθος επιλογών από τους μαθητές 

m: ο αριθμός των δυνατοτήτων επιλογής 

N: ο αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στο τεστ 

Σύμφωνα με τους Schwarzer και Schwarzer (1977) ο βαθμός δυσκολίας 

μιας ερώτησης πολλαπλών επιλογών υπολογίζεται με τον τύπο: 

P= (NRO + NRU)/N (3) 

NRO= ο αριθμός των σωστών απαντήσεων της πάνω ομάδας 

NRU= ο αριθμός των σωστών απαντήσεων της κάτω ομάδας 

N= το άθροισμα της πάνω και κάτω ομάδας 

Οι ομάδες προκύπτουν διαιρώντας το σύνολο των μαθητών s με το 4. 

Επιλέγοντας το πηλίκο (s/4) με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις 

δημιουργείται η πάνω ομάδα και επιλέγοντας το πηλίκο (s/4) με τις 

λιγότερες σωστές απαντήσεις προκύπτει η κάτω ομάδα. 

Κατάλληλες ερωτήσεις σε ένα τεστ θεωρούνται εκείνες που έχουν βαθμό 

δυσκολίας μεγαλύτερο του 20 και μικρότερο του 80 (P>20 και P<80). 

 

 Προσδιορίζοντας το βαθμό διακριτότητας μιας ερώτησης, αναφερόμαστε 

στην ικανότητα μιας ερώτησης να διαχωρίζει τους ισχυρούς από τους 

αδύναμους μαθητές. Ο υπολογισμός του δείκτη διακριτότητας γίνεται με τον 

ακόλουθο τύπο: 

Ti= (NRO- NRU)/ (N/4) (4) 
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Όπου, NRO: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην ανώτερη ομάδα 

NRU: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην κατώτερη ομάδα 

N: ο συνολικός αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στο τεστ 

Οι ομάδες προκύπτουν διαιρώντας το σύνολο των μαθητών s με το 4. 

Επιλέγοντας το πηλίκο (s/4) με τις περισσότερες σωστές απαντήσεις 

δημιουργείται η ανώτερη ομάδα και επιλέγοντας το πηλίκο (s/4) με τις 

λιγότερες σωστές απαντήσεις προκύπτει η κατώτερη ομάδα. 

Ένας δεύτερος τύπος υπολογισμού του βαθμού διακριτότητας ορίζεται 

από τους Schwarzer και Schwarzer (1977) και αφορά ασκήσεις 

πολλαπλών επιλογών. 

Ti= (Ro- Ru)/ (N/2) (5) 

Στον τύπο (5), Ro: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην ανώτερη 

ομάδα 

Ru: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην κατώτερη ομάδα 

N: ο συνολικός αριθμός των μαθητών της ανώτερης και κατώτερης 

ομάδας 

Η κατηγοριοποίηση των ασκήσεων με βάση το βαθμό διακριτότητας 

είναι  η ακόλουθη: 

 Ασκήσεις με δείκτη διακριτότητας μεγαλύτερο ή ίσο του 0,40 

είναι πολύ καλές 

 Ασκήσεις με δείκτη διακριτότητας από 0,30 μέχρι 0,39 είναι 

καλές 

 Ασκήσεις με δείκτη διακριτότητας από 0,20 μέχρι 0,29 

χρειάζονται βελτίωση 

 Ασκήσεις με δείκτη διακριτότητας μικρότερο του 0,19 πρέπει να 

παραλειφθούν ή να βελτιωθούν 

 Ασκήσεις με αρνητικό δείκτη διακριτότητας υποδηλώνουν 

ανωμαλία της ερώτησης 
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 Τέλος, η ανάλυση των παραπλανητικών απαντήσεων σε ασκήσεις πολλαπλής 

επιλογής προκύπτει από το βαθμό προτίμησης των παραπλανητικών 

απαντήσεων. Παραπλανητικές απαντήσεις που δεν έχουν επιλεγεί από κανένα 

μαθητή, δεν έχουν πετύχει το στόχο της παραπλάνησης. Για το λόγο αυτό οι 

συγκεκριμένες απαντήσεις θεωρούνται ακατάλληλες και κρίνεται αναγκαία η 

τροποποίηση ή αντικατάστασή τους.  

7. Προσδιορισμός του βαθμού της αξιοπιστίας: Στο έβδομο βήμα της δημιουργίας 

ενός τεστ, γίνεται έλεγχος σταθερότητας για να προσδιοριστεί η αξιοπιστία του 

τεστ. Ο τύπος που προτάθηκε από τους Kuder και Richardson (1939) για τον 

υπολογισμό του συντελεστή αξιοπιστίας της ερώτησης είναι: 

r= (k/ (k-1)) (1- (M (k-M)/k s2)) (6) 

M: ο μέσος όρος των τιμών μέτρησης 

k: ο αριθμός των ασκήσεων 

s: η τυπική απόκλιση των τιμών μέτρησης 

Ο τύπος (6) απλοποιήθηκε από τους Gaude και Teschner (1973) και προέκυψε ο 

παρακάτω τύπος για τον υπολογισμό του συντελεστή αξιοπιστίας: 

r= 1- ((M (n-M))/ ns2) (7) 

M: ο μέσος όρος των τιμών μέτρησης 

n: ο αριθμός των ασκήσεων 

s: η τυπική απόκλιση των τιμών μέτρησης 

Σε άτυπα τεστ, όταν ο δείκτης αξιοπιστίας είναι μικρότερος του 0,50 φανερώνεται 

ότι το τεστ είναι αναξιόπιστο. 

8. Έλεγχος της εγκυρότητας του τεστ: Στο στάδιο αυτό, ο εκπαιδευτικός μέσω μιας 

διαδικασίας κριτικής θεώρησης ελέγχει αν το τεστ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

και τις επιδιώξεις του. 

9. Συγκέντρωση των τιμών μέτρησης: Στο βήμα αυτό γίνεται εξακρίβωση τιμών 

μέτρησης και πραγματοποιείται ο μετασχηματισμός και η ερμηνεία τους. Το βήμα 

αυτό είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και απαιτεί στατιστικές πράξεις. 
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10. Τελική μορφή του τεστ: Το τελευταίο βήμα της δημιουργίας του τεστ είναι η 

ολοκλήρωση και παράδοση του στους μαθητές. 

Σύμφωνα με την Davis (1993), μια τράπεζα θεμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί (α) 

για την αξιολόγηση των μαθητών και της μάθησής τους, (β) για να παρακινήσει και να 

βοηθήσει τους μαθητές να μελετήσουν πιο αποδοτικά, (γ) για να αποδείξει στους 

καθηγητές πόσο επιτυχείς είναι οι μέθοδοι διδασκαλίας τους και (δ) για να ενισχύσει 

τη μάθηση. 

Όπως τα περισσότερα μέσα αξιολόγησης και διδασκαλίας, έτσι και οι τράπεζες 

θεμάτων παρουσιάζουν κάποια πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα κατά τη 

χρήση τους. Κάποια από τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι τράπεζες θεμάτων στους 

καθηγητές (Wiki-Edu6040, 2010): 

 Οι καθηγητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις τράπεζες θεμάτων μέσω του 

σχολικού δικτύου 

 Οι τράπεζες θεμάτων μειώνουν το χρόνο αξιολόγησης από τους 

εκπαιδευτικούς καθώς είναι έτοιμοι πόροι ερωτήσεων και απαντήσεων 

 Οι καθηγητές μπορούν να προσαρμόζουν τις τράπεζες θεμάτων στις 

απαιτήσεις τις διδασκαλίας τους 

 Οι τράπεζες θεμάτων δίνουν τη δυνατότητα ανατροφοδότησης 

 Οι τράπεζες θεμάτων εξοικονομούν χρόνο στους καθηγητές από τη 

βαθμολόγηση 

 Οι καθηγητές μπορούν να ενσωματώσουν τις αξιολογήσεις των τραπεζών 

θεμάτων με τα προσωπικά τους εργαλεία αξιολόγησης  

 Οι τράπεζες θεμάτων είναι διαθέσιμες σε διάφορες μορφές λογισμικού 

παρέχοντας προστατευμένη πρόσβαση στους διδάσκοντες 

 Οι τράπεζες θεμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο αξιολόγησης της 

μάθησης ελαχιστοποιώντας το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται 

Τα πλεονεκτήματα των τραπεζών θεμάτων για τους μαθητές είναι τα ακόλουθα: 

 Οι τράπεζες θεμάτων παρέχουν ανατροφοδότηση στους μαθητές παρέχοντας 

κατάλληλες αναφορές και πληροφορίες  
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 Οι μαθητές μπορούν αν παρακολουθούν την κατανόηση τους σε ένα κεφάλαιο 

ή μάθημα 

 Είναι εύκολο οι μαθητές να αποκτήσουν πρόσβαση στις τράπεζες θεμάτων 

Τέλος τα μειονεκτήματα που συναντώνται στις τράπεζες θεμάτων: 

 Δεν είναι εξασφαλισμένη η χρησιμότητα και η ποιότητα των ερωτήσεων 

των τραπεζών θεμάτων 

 Κάποιες ερωτήσεις τραπεζών θεμάτων δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί σε 

μαθητές και μπορεί να είναι κακοδιατυπωμένες 

 Πολλές φορές οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις των τραπεζών θεμάτων 

γνωστοποιούνται στους μαθητές με αποτέλεσμα την αντιγραφή στα τεστ. 

3.4. Περίληψη 

Η αξιολόγηση της μάθησης και του μαθησιακού αποτελέσματος αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα διαγωνίσματα, οι εργασίες, τα 

χαρτοφυλάκια, οι έρευνες, οι συνεντεύξεις και οι ομάδες εστίασης αποτελούν κάποιες 

από τις βασικές μεθόδους αξιολόγησης του μαθησιακού αποτελέσματος. Κάθε μία 

από τις μεθόδους αξιολόγησης έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και 

ανταποκρίνεται με διαφορετικό τρόπο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του 

εκπαιδευτικού. Ωστόσο, τα διαγωνίσματα αποτελούν την πιο δημοφιλή και 

διαδεδομένη μέθοδο αξιολόγησης. Η ορθή κατασκευή ενός διαγωνίσματος είναι μια 

ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία. Οι μεγάλες αυτές απαιτήσεις των 

διαγωνισμάτων τόσο σε χρόνο όσο και σε εφόδια αποτελούν τα βασικά αίτια της 

μεγάλης ανάπτυξης και αξιοποίησης των τραπεζών θεμάτων. 
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4. Εργαλεία Διαχείρισης Αξιολόγησης μαθησιακού 

αποτελέσματος και Τραπεζών θεμάτων 

4.1 Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή η εκπαιδευτική αξιολόγηση κατέχει περίοπτη θέση και αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα στα εκπαιδευτικά συστήματα. (Oosterhof, 2010). Η ραγδαία 

ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση 

οδήγησε  στην ανάπτυξη πολλών Συστημάτων Διαχείρισης της Μάθησης, τα οποία 

συνεισφέρουν στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα πιο διαδεδομένα 

από τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης είναι εμπορικά προϊόντα και συγκεκριμένα 

το WebCT και το Blackboard. Ωστόσο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους σε πλατφόρμες εκπαίδευσης ανοιχτού κώδικα. (Γεωργούλη κ.ά., 

2006). 

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά γίνεται η αξιολόγηση πέντε Συστημάτων Διαχείρισης 

Μάθησης. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται αποκλειστικά σε συστήματα τα οποία 

διατίθενται ελεύθερα. Τα πέντε αυτά συστήματα (Moodle, ATutor, Open eClass, Ilias, 

Sakai) αξιολογήθηκαν με βάση ένα σύνολο 31 χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και 

λειτουργιών ταξινομημένα στις ακόλουθες ομάδες (Ρετάλης, 2005): 

 Διαχείριση Μαθημάτων (Course Management) 

 Διαχείριση Τάξης (Class Management) 

 Εργαλεία Επικοινωνίας (Communication Tools) 

 Εργαλεία Μαθητών (Student Tools) 

 Διαχείριση Περιεχομένου (Content Management) 

 Εργαλεία Αξιολόγησης (Assessment Tools) 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου, αξιολογούνται πέντε εργαλεία διαχείρισης 

διαγωνισμάτων τα οποία παρέχουν δυνατότητα διαχείρισης τραπεζών θεμάτων. Η 

αξιολόγηση πραγματοποιείται με στόχο την επιλογή του καταλληλότερου εργαλείου 

στο οποίο θα δημιουργηθεί μια τράπεζα θεμάτων στα πλαίσια του μαθήματος 

«Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων» του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Από τα πέντε αυτά εργαλεία 

τα τρία (Moodle, ATutor, Sakai) είναι Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης τα οποία 
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έχουν ενσωματωμένα εργαλεία αξιολόγησης και η δημιουργία τραπεζών θεμάτων 

γίνεται στο περιβάλλον του συστήματος. Το Moodle είναι το εργαλείο που 

χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του μαθήματος. Τα άλλα δύο εργαλεία 

(Savsoft Quiz, ClassMarker) είναι λογισμικά τα οποία κατ’ αποκλειστικότητα 

δημιουργούν ασκήσεις, ερωτήσεις, τεστ και άλλα μέσα αξιολόγησης της γνώσης των 

μαθητών. Η αξιολόγηση των πέντε αυτών εργαλείων πραγματοποιήθηκε με βάση ένα 

σύνολο 23 κριτηρίων τα οποία επιλέχθηκαν ανάμεσα από 42 κριτήρια μιας 

μεταπτυχιακής εργασίας και κατηγοριοποιήθηκαν (Ελ-Χόμσι, 2011). Οι κατηγορίες 

κριτηρίων βάσει των οποίων αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν τα εργαλεία 

δημιουργίας τραπεζών θεμάτων είναι οι ακόλουθες: 

1. Διαθέσιμα είδη ερωτήσεων 

2. Βαθμολόγηση 

3. Εμφάνιση τεστ 

4. Ευχρηστία 

5. Αλληλεπίδραση με το χρήστη 

6. Δυνατότητα χρήσης πολυμέσων και HTML 

 

4.2 Εργαλεία διαχείρισης αξιολόγησης μαθησιακού αποτελέσματος 

4.2.1 Moodle 

Όνομα Εργαλείου: Moodle 

Logo 

 

url https://moodle.com/  

Περιγραφή 

Το Moodle είναι μια πλατφόρμα ανοικτού κώδικα που επιτρέπει 

την οικοδόμηση κατάλληλων λύσεων για την εκπαίδευση ανάλογα 

με τις ανάγκες. 

Κατηγορία Freeware 

API Ναι 

Αρχιτεκτονική 

Στρατηγική Web-based 

https://moodle.com/
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ανάπτυξης 

Γλώσσα 

υλοποίησης 
PHP 

Ανοικτότητα 

Ανοιχτού κώδικα Ναι 

Άδεια GNU General Public License (GPL) v3 

Χαρακτηριστικά 

Διαχείριση Μαθήματος 

Εύκολη προσαρμογή του μαθήματος Ναι 

Ημερολόγιο Ναι 

Πίνακας Ανακοινώσεων Ναι 

Γλωσσάρι Ναι 

Σύνδεσμοι σε πόρους στον Παγκόσμιο ιστό Ναι 

Διαχείριση Τάξης 

Δημιουργία και ανάθεση εργασιών σε μαθητές Ναι 

Οργάνωση μαθητών σε ομάδες Ναι 

Βαθμολόγηση ασκήσεων αξιολόγησης Ναι 

Στατιστική ανάλυση της βαθμολογίας Ναι 

Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών Ναι 

Εργαλεία Επικοινωνίας 

E-mail Ναι 

Κουβέντα(Chat) Ναι 

Forum συζητήσεων Ναι 

Συνδιάσκεψη βίντεο Ναι 

https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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Συνδιάσκεψη ήχου Ναι 

Διαμοιρασμός ασπροπίνακα Ναι 

Εργαλεία Μαθητών (Student tools) 

Σελιδοδείκτες Ναι 

Προσωπικές σημειώσεις Ναι 

Παρακολούθηση προσωπικής προόδου Ναι 

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Ναι 

Εργαλεία αναζήτησης μαθησιακού περιεχομένου Ναι 

Πρόσβαση στην ατομική βαθμολογία Ναι 

Διαχείριση Περιεχομένου 

Διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού Ναι 

Υποστήριξη πολυμεσικού υλικού Ναι 

Εργαλεία αξιολόγησης 

Εργαλεία για τη δημιουργία διαγωνισμάτων Ναι 

Αυτόματη και προγραμματισμένη παράδοση διαγωνισμάτων Ναι 

Τυχαία εμφάνιση ερωτήσεων Ναι 

Αυτόματη εξαγωγή βαθμολογίας Ναι 

Αυτόματη παραγωγή διαγωνισμάτων από έτοιμους πόρους Ναι 

Προσαρμογή της παρουσίασης των διαγωνισμάτων Ναι 

Υποστήριξη διαφορετικών τύπων διαγωνισμάτων Ναι 

Περιβάλλον εργαλείου 
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Εικόνα 6 Περιβάλλον «Moodle» 

Πηγή εικόνας: (Wikipedia, 2016) 

 

 

4.2.2 ATutor 

Όνομα Εργαλείου: ATutor 

Logo 
 

url http://www.atutor.ca/  

Περιγραφή 

Το ATutor είναι ένα δωρεάν ανοιχτού κώδικα Σύστημα 

Διαχείρισης της Μάθησης, που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη 

διαδικτυακών μαθημάτων και τη δημιουργία περιεχομένου 

ηλεκτρονικής μάθησης. 

Κατηγορία Freeware 

API Ναι 

Αρχιτεκτονική 

Στρατηγική 

ανάπτυξης 
Web-based 

Γλώσσα 

υλοποίησης 
PHP 

http://www.atutor.ca/
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Ανοικτότητα 

Ανοιχτού κώδικα Ναι 

Άδεια GNU General Public License (GPL) 

Χαρακτηριστικά 

Διαχείριση Μαθήματος 

Εύκολη προσαρμογή του μαθήματος Ναι 

Ημερολόγιο Ναι 

Πίνακας Ανακοινώσεων Ναι 

Γλωσσάρι Ναι 

Σύνδεσμοι σε πόρους στον Παγκόσμιο ιστό Ναι 

Διαχείριση Τάξης 

Δημιουργία και ανάθεση εργασιών σε μαθητές Ναι 

Οργάνωση μαθητών σε ομάδες Ναι 

Βαθμολόγηση ασκήσεων αξιολόγησης Ναι 

Στατιστική ανάλυση της βαθμολογίας Όχι 

Παρακολούθηση της προόδου των μαθητών Ναι 

Εργαλεία Επικοινωνίας 

E-mail Ναι 

Κουβέντα(Chat) Ναι 

Forum συζητήσεων Ναι 

Συνδιάσκεψη βίντεο Όχι 

Συνδιάσκεψη ήχου Όχι 

Διαμοιρασμός ασπροπίνακα Ναι 

https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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Εργαλεία Μαθητών (Student tools) 

Σελιδοδείκτες Όχι 

Προσωπικές σημειώσεις Ναι 

Παρακολούθηση προσωπικής προόδου Ναι 

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Ναι 

Εργαλεία αναζήτησης μαθησιακού περιεχομένου Ναι 

Πρόσβαση στην ατομική βαθμολογία Ναι 

Διαχείριση Περιεχομένου 

Διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού Ναι 

Υποστήριξη πολυμεσικού υλικού Ναι 

Εργαλεία αξιολόγησης 

Εργαλεία για τη δημιουργία διαγωνισμάτων Ναι 

Αυτόματη και προγραμματισμένη παράδοση διαγωνισμάτων Ναι 

Τυχαία εμφάνιση ερωτήσεων Ναι 

Αυτόματη εξαγωγή βαθμολογίας Ναι 

Αυτόματη παραγωγή διαγωνισμάτων από έτοιμους πόρους Ναι 

Προσαρμογή της παρουσίασης των διαγωνισμάτων Ναι 

Υποστήριξη διαφορετικών τύπων διαγωνισμάτων Ναι 

Περιβάλλον εργαλείου 
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Εικόνα 7 Περιβάλλον «ATutor» 

Πηγή εικόνας: (Medved, 2015) 

 

 

4.2.3 Open eClass 

Όνομα Εργαλείου: Open eClass 

Logo 

 

url http://www.openeclass.org/  

Περιγραφή 
Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. 

Κατηγορία Freeware 

API Ναι 

Αρχιτεκτονική 

Στρατηγική 

ανάπτυξης 
Web-based 

Γλώσσα Μη διαθέσιμη 

http://www.openeclass.org/
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υλοποίησης 

Ανοικτότητα 

Ανοιχτού κώδικα Ναι 

Άδεια GNU General Public License (GPL) 

Χαρακτηριστικά 

Διαχείριση Μαθήματος 

Εύκολη προσαρμογή του μαθήματος Ναι 

 Ημερολόγιο Ναι 

Πίνακας Ανακοινώσεων Ναι 

Γλωσσάρι Ναι 

Σύνδεσμοι σε πόρους στον Παγκόσμιο ιστό Ναι 

Διαχείριση Τάξης 

Δημιουργία και ανάθεση εργασιών σε μαθητές Ναι 

Οργάνωση μαθητών σε ομάδες Ναι 

Βαθμολόγηση ασκήσεων αξιολόγησης Ναι 

Στατιστική ανάλυση της βαθμολογίας Ναι 

Παρακολούθηση επίδοσης μαθητών Ναι 

Εργαλεία Επικοινωνίας 

Email Ναι 

Κουβέντα(Chat) Ναι 

Forum συζητήσεων Ναι 

Συνδιάσκεψη βίντεο Ναι 

Συνδιάσκεψη ήχου Ναι 

Διαμοιρασμός ασπροπίνακα Ναι 

https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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Εργαλεία Μαθητών (Student tools) 

Σελιδοδείκτες Όχι 

Προσωπικές σημειώσεις Όχι 

Παρακολούθηση προσωπικής προόδου Ναι 

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Ναι 

Μηχανισμός αναζήτησης εντός του εκπαιδευτικού υλικού Ναι 

Πρόσβαση στην ατομική βαθμολογία Ναι 

Διαχείριση Περιεχομένου 

Διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού Ναι 

Υποστήριξη multimedia Ναι 

Εργαλεία αξιολόγησης 

Εργαλεία για τη δημιουργία διαγωνισμάτων Ναι 

Αυτόματη και προγραμματισμένη παράδοση διαγωνισμάτων Όχι 

Τυχαία εμφάνιση ερωτήσεων Ναι 

Αυτόματη εξαγωγή βαθμολογίας Ναι 

Αυτόματη παραγωγή διαγωνισμάτων από έτοιμους πόρους Ναι 

Προσαρμογή της παρουσίασης των διαγωνισμάτων Ναι 

Υποστήριξη διαφορετικών τύπων διαγωνισμάτων Ναι 

Περιβάλλον εργαλείου 
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Εικόνα 8 Περιβάλλον «Open eClass» 

Πηγή εικόνας: (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, χ.χ.) 

 

 

4.2.4 Ilias 

Όνομα Εργαλείου: Ilias 

Logo 

 

url www.ilias.de  

Περιγραφή 

Το Ilias είναι ένα διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης 

ανοιχτού κώδικα. Υποστηρίζει τη διαχείριση περιεχομένου 

μάθησης και παρέχει εργαλεία συνεργασίας, επικοινωνίας και 

αξιολόγησης (Wikipedia, 2016). 

Κατηγορία Freeware 

API Ναι 

Αρχιτεκτονική 

Στρατηγική Web-based 

http://www.ilias.de/
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ανάπτυξης 

Γλώσσα 

υλοποίησης 
PHP 

Ανοικτότητα 

Ανοιχτού κώδικα Ναι 

Άδεια GNU General Public License (GPL) 

Χαρακτηριστικά 

Διαχείριση Μαθήματος 

Εύκολη προσαρμογή του μαθήματος Ναι 

 Ημερολόγιο Ναι 

Πίνακας Ανακοινώσεων Ναι 

Γλωσσάρι Ναι 

Σύνδεσμοι σε πόρους στον Παγκόσμιο ιστό Ναι 

Διαχείριση Τάξης 

Δημιουργία και ανάθεση εργασιών σε μαθητές Ναι 

Οργάνωση μαθητών σε ομάδες Ναι 

Βαθμολόγηση ασκήσεων αξιολόγησης Ναι 

Παρακολούθηση επίδοσης μαθητών Ναι 

Εργαλεία Επικοινωνίας 

Email Ναι 

Κουβέντα(Chat) Ναι 

Forum συζητήσεων Ναι 

Συνδιάσκεψη βίντεο Ναι 

Συνδιάσκεψη ήχου Ναι 

https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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Διαμοιρασμός ασπροπίνακα Όχι 

Εργαλεία Μαθητών (Student tools) 

Σελιδοδείκτες Ναι 

Προσωπικές σημειώσεις Ναι 

Παρακολούθηση προσωπικής προόδου Ναι 

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Ναι 

Μηχανισμός αναζήτησης εντός του εκπαιδευτικού υλικού Ναι 

Πρόσβαση στην ατομική βαθμολογία Ναι 

Διαχείριση Περιεχομένου 

Διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού Ναι 

Υποστήριξη multimedia Ναι 

Εργαλεία αξιολόγησης 

Εργαλεία για τη δημιουργία διαγωνισμάτων Ναι 

Αυτόματη και προγραμματισμένη παράδοση διαγωνισμάτων Ναι 

Τυχαία εμφάνιση ερωτήσεων Ναι 

Αυτόματη εξαγωγή βαθμολογίας Ναι 

Αυτόματη παραγωγή διαγωνισμάτων από έτοιμους πόρους Ναι 

Προσαρμογή της παρουσίασης των διαγωνισμάτων Ναι 

Υποστήριξη διαφορετικών τύπων διαγωνισμάτων Ναι 

Περιβάλλον εργαλείου 
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Εικόνα 9 Περιβάλλον «Ilias» 

Πηγή εικόνας: (“Ilias LMS”, 2015) 

 

 

4.2.5 Sakai 

Όνομα Εργαλείου: Sakai 

Logo 

 

url https://sakaiproject.org/ 

Περιγραφή 
Το Sakai είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για 

την υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και της συνεργασίας. 

Κατηγορία Freeware 

API Ναι 

Αρχιτεκτονική 

Στρατηγική 

ανάπτυξης 
Web-based 

Γλώσσα Java 

https://sakaiproject.org/
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υλοποίησης 

Ανοικτότητα 

Ανοιχτού κώδικα Ναι 

Άδεια Education Community License v2 

Χαρακτηριστικά 

Διαχείριση Μαθήματος 

Εύκολη προσαρμογή του μαθήματος Όχι 

Ημερολόγιο Ναι 

Πίνακας Ανακοινώσεων Ναι 

Γλωσσάρι Ναι 

Σύνδεσμοι σε πόρους στον Παγκόσμιο ιστό Ναι 

Διαχείριση Τάξης 

Δημιουργία και ανάθεση εργασιών σε μαθητές Ναι 

Οργάνωση μαθητών σε ομάδες Ναι 

Βαθμολόγηση ασκήσεων αξιολόγησης Ναι 

Παρακολούθηση επίδοσης μαθητών Ναι 

Εργαλεία Επικοινωνίας 

Email Ναι 

Κουβέντα(Chat) Ναι 

Forum συζητήσεων Ναι 

Συνδιάσκεψη βίντεο Όχι 

Συνδιάσκεψη ήχου Όχι 

Διαμοιρασμός ασπροπίνακα Όχι 

Εργαλεία Μαθητών (Student tools) 
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Σελιδοδείκτες Ναι 

Προσωπικές σημειώσεις Όχι 

Παρακολούθηση προσωπικής προόδου Ναι 

Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης Ναι 

Μηχανισμός αναζήτησης εντός του εκπαιδευτικού υλικού Ναι 

Πρόσβαση στην ατομική βαθμολογία Ναι 

Διαχείριση Περιεχομένου 

Διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού Ναι 

Υποστήριξη multimedia Ναι 

Εργαλεία αξιολόγησης 

Εργαλεία για τη δημιουργία διαγωνισμάτων Ναι 

Αυτόματη και προγραμματισμένη παράδοση διαγωνισμάτων Ναι 

Τυχαία εμφάνιση ερωτήσεων Ναι 

Αυτόματη εξαγωγή βαθμολογίας Ναι 

Αυτόματη παραγωγή διαγωνισμάτων από έτοιμους πόρους Ναι 

Προσαρμογή της παρουσίασης των διαγωνισμάτων Ναι 

Υποστήριξη διαφορετικών τύπων διαγωνισμάτων Ναι 

Περιβάλλον εργαλείου 
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Εικόνα 10 Περιβάλλον «Sakai» 

Πηγή εικόνας: (“SCORM Cloud for Sakai”, 2016) 

 

 

4.3 Εργαλεία διαχείρισης τραπεζών θεμάτων 

4.3.1 Moodle 

Όνομα Εργαλείου: Moodle 

Logo 

 

url https://moodle.com/  

Χαρακτηριστικά 

Είδη Ερωτήσεων 

1. Αριθμητικές Ναι 

2. Πολλαπλών επιλογών Ναι 

3. Πολλαπλών απαντήσεων 

Ναι 

(πολλαπλών 

επιλογών) 

https://moodle.com/
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4. Σωστού/ Λάθους Ναι 

5. Αντιστοίχισης Ναι 

6. Σύντομης ανάπτυξης Ναι 

7. Συμπλήρωσης κενών Ναι 

8. «hot spot»
1
 Όχι 

9. «Σύρε και τοποθέτησε» Ναι 

10. Υβριδικές Όχι 

11. Σταυρόλεξα Ναι 

12. Δημοσκοπικού χαρακτήρα Ναι 

Βαθμολόγηση 

13. Βαθμολόγηση κάθε ερώτησης Ναι 

14. Μερική βαθμολόγηση για 

μερικώς σωστές απαντήσεις 
Ναι 

Εμφάνιση Τεστ 

15. Τυχαία παρουσίαση 

ερωτήσεων 
Ναι 

16. Τυχαία παρουσίαση 

απαντήσεων 
Ναι 

Ευχρηστία 

17. Προεπισκόπηση ερώτησης ή 

διαφάνειας 
Ναι 

18. Δυνατότητα αντιγραφής 

ερώτησης 
Ναι 

Αλληλεπίδραση με το 

χρήστη 

19. Δυνατότητα Ανατροφοδότησης Ναι 

20. Εμφάνιση σωστής απάντησης Ναι 

21. Χρήση χρονομέτρου Ναι 

Πολυμέσα/HTML 
22. Δυνατότητα χρήσης 

πολυμέσων 
Ναι 

                                                 

1
 Οι ερωτήσεις hot spot απαιτούν από τον μαθητή να κάνει “κλικ” σε μια εικόνα για να απαντήσει σε 

μια ερώτηση. (University of Southampton, n.d.) 
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23. Εισαγωγή υπερσυνδέσμων Ναι 

Περιβάλλον εργαλείου 

 

Εικόνα 11 Διαχείριση Τράπεζας Θεμάτων «Moodle» 

Πηγή εικόνας: (Richardson, 2012) 

 

 

4.3.2 ATutor 

Όνομα Εργαλείου: ATutor 

Logo 
 

url http://www.atutor.ca/  

Χαρακτηριστικά 

Είδη Ερωτήσεων 

1. Αριθμητικές Όχι 

2. Πολλαπλών επιλογών Ναι 

3. Πολλαπλών απαντήσεων Ναι  

4. Σωστού/ Λάθους Ναι 

5. Αντιστοίχισης Ναι 

http://www.atutor.ca/
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6. Σύντομης ανάπτυξης Ναι 

7. Συμπλήρωσης κενών Ναι 

8. «hot spot» Όχι 

9. «Σύρε και τοποθέτησε» Ναι 

10. Υβριδικές Όχι 

11. Σταυρόλεξα Όχι 

12. Δημοσκοπικού χαρακτήρα Ναι 

Βαθμολόγηση 

13. Βαθμολόγηση κάθε ερώτησης Ναι 

14. Μερική βαθμολόγηση για 

μερικώς σωστές απαντήσεις 
Ναι 

Εμφάνιση Τεστ 

15. Τυχαία παρουσίαση 

ερωτήσεων 
Ναι 

16. Τυχαία παρουσίαση 

απαντήσεων 
Ναι 

Ευχρηστία 

17. Προεπισκόπηση ερώτησης ή 

διαφάνειας 
Ναι 

18. Δυνατότητα αντιγραφής 

ερώτησης 
Ναι 

Αλληλεπίδραση με το 

χρήστη 

19. Δυνατότητα Ανατροφοδότησης Ναι 

20. Εμφάνιση σωστής απάντησης Ναι 

21. Χρήση χρονομέτρου Ναι 

Πολυμέσα/HTML 

22. Δυνατότητα χρήσης 

πολυμέσων 
Ναι 

23. Εισαγωγή υπερσυνδέσμων Ναι 

Περιβάλλον εργαλείου 
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Εικόνα 12 Διαχείριση Τράπεζας Θεμάτων «ATutor» 

Πηγή εικόνας: (“ATutorSpaces Features“, n.d.) 

 

 

4.3.3 Sakai 

Όνομα Εργαλείου: Sakai 

Logo 

 

url https://sakaiproject.org/ 

Χαρακτηριστικά 

Είδη Ερωτήσεων 

1. Αριθμητικές Ναι 

2. Πολλαπλών επιλογών Ναι 

3. Πολλαπλών απαντήσεων 

Ναι 

(πολλαπλών 

επιλογών) 

4. Σωστού/ Λάθους Ναι 

5. Αντιστοίχισης Ναι 

6. Σύντομης ανάπτυξης Ναι 

https://sakaiproject.org/
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7. Συμπλήρωσης κενών Ναι 

8. «hot spot» Όχι 

9. «Σύρε και τοποθέτησε» Ναι 

10. Υβριδικές Όχι 

11. Σταυρόλεξα Ναι 

12. Δημοσκοπικού χαρακτήρα Ναι 

Βαθμολόγηση 

13. Βαθμολόγηση κάθε ερώτησης Ναι 

14. Μερική βαθμολόγηση για 

μερικώς σωστές απαντήσεις 
Ναι 

Εμφάνιση Τεστ 

15. Τυχαία παρουσίαση 

ερωτήσεων 
Ναι 

16. Τυχαία παρουσίαση 

απαντήσεων 
Ναι 

Ευχρηστία 

17. Προεπισκόπηση ερώτησης ή 

διαφάνειας 
Ναι 

18. Δυνατότητα αντιγραφής 

ερώτησης 
Ναι 

Αλληλεπίδραση με το 

χρήστη 

19. Δυνατότητα Ανατροφοδότησης Ναι 

20. Εμφάνιση σωστής απάντησης Ναι 

21. Χρήση χρονομέτρου Ναι 

Πολυμέσα/HTML 

22. Δυνατότητα χρήσης 

πολυμέσων 
Ναι 

23. Εισαγωγή υπερσυνδέσμων Ναι 

Περιβάλλον εργαλείου 
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Εικόνα 13 Διαχείριση Τράπεζας Θεμάτων «Sakai» 

Πηγή εικόνας: (Washington & Jefferson Wiki, n.d.) 

 

 

4.3.4 SavsoftQuiz 

Όνομα Εργαλείου: SavsoftQuiz 

Logo 

 

url http://savsoftquiz.com/ 

Περιγραφή 

Το Savsoft Quiz v3.0 είναι μια ανοικτού κώδικα εφαρμογή ιστού 

για τη δημιουργία και διαχείριση διαδικτυακών κουίζ, τεστ και 

εξετάσεων. 

Κατηγορία Freeware 

API Ναι 

Αρχιτεκτονική 

Στρατηγική 

ανάπτυξης 
Web-based 

Γλώσσα 

υλοποίησης 
PHP 

http://savsoftquiz.com/
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Ανοικτότητα 

Ανοιχτού 

κώδικα 
Ναι 

Άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License 

Χαρακτηριστικά 

Είδη Ερωτήσεων 

1. Αριθμητικές Όχι 

2. Πολλαπλών επιλογών Ναι 

3. Πολλαπλών απαντήσεων Ναι  

4. Σωστού/ Λάθους Όχι 

5. Αντιστοίχισης Ναι 

6. Σύντομης ανάπτυξης Ναι 

7. Συμπλήρωσης κενών Όχι 

8. «hot spot» Όχι 

9. «Σύρε και τοποθέτησε» Όχι 

10. Υβριδικές Όχι 

11. Σταυρόλεξα Όχι 

12. Δημοσκοπικού χαρακτήρα Όχι 

Βαθμολόγηση 

13. Βαθμολόγηση κάθε ερώτησης Ναι 

14. Μερική βαθμολόγηση για 

μερικώς σωστές απαντήσεις 
Όχι 

Εμφάνιση Τεστ 

15. Τυχαία παρουσίαση 

ερωτήσεων 
Όχι 

16. Τυχαία παρουσίαση 

απαντήσεων 
Όχι 

Ευχρηστία 
17. Προεπισκόπηση ερώτησης ή 

διαφάνειας 
Όχι 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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18. Δυνατότητα αντιγραφής 

ερώτησης 
Όχι 

Αλληλεπίδραση με το 

χρήστη 

19. Δυνατότητα Ανατροφοδότησης Ναι 

20. Εμφάνιση σωστής απάντησης Ναι 

21. Χρήση χρονομέτρου Ναι 

Πολυμέσα/HTML 

22. Δυνατότητα χρήσης 

πολυμέσων 
Ναι 

23. Εισαγωγή υπερσυνδέσμων Όχι 

Περιβάλλον εργαλείου 

 

Εικόνα 14 Διαχείριση Τράπεζας Θεμάτων «SavSoft Quiz» 

Πηγή εικόνας: (“Savsoft Quiz v3.0”, 2016) 

 

 

4.3.5 ClassMarker 

Όνομα Εργαλείου: ClassMarker 

Logo 
 

url https://www.classmarker.com/  

https://www.classmarker.com/
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Περιγραφή 

Το ClassMarker είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία δημιουργίας τεστ 

και κουΐζ αξιολόγησης για τις επιχειρήσεις αλλά και την 

εκπαίδευση. 

Κατηγορία Free version 

API Ναι 

Αρχιτεκτονική 

Στρατηγική 

ανάπτυξης 
Web-based 

Γλώσσα 

υλοποίησης 
Μη διαθέσιμη 

Ανοικτότητα 

Ανοιχτού 

κώδικα 
Όχι 

Άδεια Εμπορικό πρόγραμμα με δωρεάν έκδοση 

Χαρακτηριστικά 

Είδη Ερωτήσεων 

1. Αριθμητικές Όχι 

2. Πολλαπλών επιλογών Ναι 

3. Πολλαπλών απαντήσεων Ναι  

4. Σωστού/ Λάθους Ναι 

5. Αντιστοίχισης Όχι 

6. Σύντομης ανάπτυξης Ναι 

7. Συμπλήρωσης κενών Όχι 

8. «hot spot» Όχι 

9. «Σύρε και τοποθέτησε» Όχι 

10. Υβριδικές Όχι 
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11. Σταυρόλεξα Όχι 

12. Δημοσκοπικού χαρακτήρα Όχι 

Βαθμολόγηση 

13. Βαθμολόγηση κάθε ερώτησης Ναι 

14. Μερική βαθμολόγηση για 

μερικώς σωστές απαντήσεις 
Όχι 

Εμφάνιση Τεστ 

15. Τυχαία παρουσίαση 

ερωτήσεων 
Ναι 

16. Τυχαία παρουσίαση 

απαντήσεων 
Ναι 

Ευχρηστία 

17. Προεπισκόπηση ερώτησης ή 

διαφάνειας 
Όχι 

18. Δυνατότητα αντιγραφής 

ερώτησης 
Όχι 

Αλληλεπίδραση με το 

χρήστη 

19. Δυνατότητα Ανατροφοδότησης Όχι 

20. Εμφάνιση σωστής απάντησης Ναι 

21. Χρήση χρονομέτρου Ναι 

Πολυμέσα/HTML 

22. Δυνατότητα χρήσης 

πολυμέσων 
Ναι 

23. Εισαγωγή υπερσυνδέσμων Ναι 

Περιβάλλον εργαλείου 
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Εικόνα 15 Διαχείριση Τράπεζας Θεμάτων «ClassMarker» 

Πηγή εικόνας: (ClassMarker: User Manual, 2016) 

 

4.4 Συμπεράσματα 

Τη σημερινή εποχή όσο η τηλεκπαίδευση εδραιώνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία 

τόσο δημιουργούνται νέα εργαλεία που ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτής της 

εναλλακτικής μορφής εκπαίδευσης. Τα εργαλεία που αναλύονται σε αυτή την ενότητα 

στοχεύουν στην αξιολόγηση του μαθησιακού αποτελέσματος και στη δημιουργία 

τραπεζών θεμάτων. Συγκρίνοντας τα εργαλεία αξιολόγησης μαθησιακού 

αποτελέσματος προκύπτει ότι το Moodle υπερέχει έναντι των υπολοίπων καθώς 

χαρακτηρίζεται από το σύνολο των 31 κριτηρίων. Επιπλέον, συγκρίνοντας τα 

εργαλεία διαχείρισης τραπεζών θεμάτων, παρατηρείται ότι το Moodle είναι αυτό που 

παρέχει τα περισσότερα διαθέσιμα είδη ερωτήσεων. Επίσης, το Moodle εμφανίζεται 

να υπερτερεί σε επίπεδο βαθμολόγησης και ευχρηστίας έναντι όλων των εργαλείων 

εκτός του ATutor και του Sakai. Συνεπώς, στο σύνολο των δυνατοτήτων του, το 

Moodle κρίνεται καταλληλότερο για τη δημιουργία της νέας τράπεζας θεμάτων καθώς 

επίσης είναι και η υπάρχουσα υποδομή του μαθήματος.  
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5. Αξιολόγηση ερωτήσεων ΑΣΠΣ  

5.1 Εισαγωγή 

Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αποτελούν πλέον μια ευρέως διαδεδομένη τεχνική 

αξιολόγησης στην τάξη για τα πανεπιστήμια και τα κολλέγια συνεισφέροντας 

σημαντικά στη βαθμολόγηση των μαθητών (Mavis et al., 2001). Ωστόσο, η 

κατασκευή των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη 

διαδικασία (Haladyna & Downing, 1989). Στην παρούσα ενότητα της εργασίας 

πραγματοποιείται αξιολόγηση 229 επιλεγμένων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που 

σχετίζονται με την Ανάπτυξη και το Σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων και με 

τη γλώσσα μοντελοποίησης UML(Unified Modeling Language). Οι ερωτήσεις 

αξιολογούνται τόσο για τη δομή όσο και για το περιεχόμενό τους. Η παρούσα μελέτη 

διεκπεραιώθηκε έχοντας ως κατευθυντήριο άξονα τη διαδικασία που ακολούθησαν οι 

Masters et al. (2001) στη δική τους μελέτη. 

5.2 Μέθοδος 

Για τη διεκπεραίωση της μελέτης, αναζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν 229 ερωτήσεις 

από δυο διαφορετικές τράπεζες θεμάτων. Η επιλογή των ερωτήσεων και των 

τραπεζών θεμάτων πραγματοποιήθηκε με στόχο τη συνάφεια του περιεχομένου τους 

με το περιεχόμενο του μαθήματος «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών 

Συστημάτων» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στα Πληροφοριακά 

Συστήματα. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν σχετίζονται με τις φάσεις 

ανάπτυξης και σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων καθώς και με την 

πλειονότητα των διαγραμμάτων UML που δημιουργούνται σε κάθε μια από αυτές τις 

φάσεις (διαγράμματα δραστηριοτήτων, διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης, 

διαγράμματα κλάσεων, διαγράμματα ακολουθίας, διαγράμματα παράταξης). Από την 

τράπεζα θεμάτων στον ιστοχώρο Sanfoundry (http://www.sanfoundry.com/)  

επιλέχθηκαν 17 σχετικά τεστ και 121 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής συνολικά (το 

70% των ερωτήσεων από το κάθε ένα). Από την τράπεζα θεμάτων στον ιστοχώρο 

McGraw Hill Global Education (http://www.mheducation.com/) αντλήθηκαν 11 τεστ 

και συνολικά 108 ερωτήσεις (το 50% των ερωτήσεων του κάθε τεστ, λόγω της 

μεγαλύτερης έκτασης των διαγωνισμάτων). Οι 229 ερωτήσεις αξιολογήθηκαν ως προς 

τους ακόλουθους τρεις παράγοντες: 

http://www.mheducation.com/
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a) τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές γραφής των ερωτήσεων 

πολλαπλής επιλογής  

b) το επίπεδο ταξινομίας του Bloom στο οποίο είναι γραμμένες (γνώση, 

κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση) 

c) την κατανομή των σωστών επιλογών ανάμεσα στις εναλλακτικές επιλογές a, 

b, c, d 

5.3 Αποτελέσματα 

5.3.1 Παραβίαση κατευθυντήριων γραμμών γραφής των ερωτήσεων 

Μελετώντας τις 229 ερωτήσεων των 2 επιλεγμένων τραπεζών θεμάτων, εντοπίστηκαν 

συνολικά 234 παραβιάσεις των κατευθυντήριων γραμμών γραφής των ερωτήσεων. Οι 

Masters et al. (2001) στη μελέτη τους παραθέτουν 25 κατηγορίες παραβιάσεων. Στην 

παρούσα μελέτη εντοπίζονται 11 από τις 25 κατηγορίες παραβιάσεων στις οποίες και 

κατανέμονται οι 234 παραβιάσεις. Ανάμεσα στις παραβιάσεις που εμφανίζονται με 

μεγαλύτερη ένταση, στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ερωτήσεις με άνισα μήκη 

επιλογών οι οποίες παρατηρούνται σε 56 από τις 229 ερωτήσεις. Σύμφωνα με τους 

Burton et. al (1991), μια εναλλακτική επιλογή αισθητά μεγαλύτερη ή μικρότερη από 

τις άλλες θεωρείται συχνά ότι είναι και η σωστή. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και 

από την ακόλουθη ερώτηση: 

 

Which of the following best describes the term life cycle model?  

a) It describes the way requirements for an application change at different 

stages in the life of the organization. 

b) It describes how a computerized information system is used during its 

lifetime. 

c) It describes the phases through which a development project passes 

from the inception of the idea to completion of the product and its 

eventual decommissioning. 

 

Η επόμενη παραβίαση που εντοπίζεται στις ερωτήσεις είναι η χρήση όλων /κανένα 

από τα παραπάνω με συχνότητα 55 στις 229 ερωτήσεις. Στη συνέχεια, η ελλιπής ή 

πλεονάζουσα απόσταση όπου εμφανίζεται σε 30 ερωτήσεις οδηγεί στη δυσκολία 

κατανόησης της ερώτησης και το διαχωρισμό μεταξύ των λέξεων όπως συμβαίνει και 

στην παρακάτω ερώτηση ανάμεσα στις λέξεις «its» και «peer».  
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Which of the following represents history state?  

a) A history state is a pseudo-state that serves as a marker indicating that 

the sub-state last active when the composite state was exited should be 

re-entered 

b) The history state indicator is a circled h 

c) A history state may have a single unlabeled transition arrow emanating 

from it to one of itspeer states 

d) a, b 

e) a, c 

 

Τέλος οι αρνητικές ερωτήσεις χωρίς έμφαση χρησιμοποιούνται σε 27 από τις 229 

ερωτήσεις οδηγώντας σε σύγχυση τους εκπαιδευόμενους. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

αρνητικής ερώτησης χωρίς έμφαση διακρίνεται στην ακόλουθη ερώτηση: 

 

Which among the following are not the valid notations for package and component 

diagram?  

a) Notes 

b) Box 

c) Extension Mechanisms 

d) Packages 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι συχνότητες παραβιάσεων των 

κατευθυντήριων γραμμών γραφής των επιλεγμένων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. 

 

Παραβιάσεις Αριθμός τραπεζών 

θεμάτων 

Σύνολο 

ερωτήσεων 

Γραμματική 2 22 

Υλικό εκτός θέματος στις επιλογές 2 4 

Ελλιπής ή πλεονάζουσα απόσταση 1 30 

Αρνητικές ερωτήσεις με έμφαση 1 2 

Αρνητικές ερωτήσεις χωρίς έμφαση 2 27 

Συμπλήρωση κενού 1 7 

Ερωτήσεις τύπου Σωστού/ Λάθους 1 12 

Χρήση όλων/κανένα από τα 1 55 
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παραπάνω 

Χρήση συνδυασμένων επιλογών 2 17 

Άνισα μήκη επιλογών 2 56 

Η απάντηση προκύπτει από την 

ερώτηση 

2 2 

Πίνακας 9 Συχνότητα παραβιάσεων των κατευθυντήριων γραμμών 

 

5.3.2 Γνωστικά επίπεδα 

Αναλύοντας τις 229 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ως προς το επίπεδο ταξινομίας 

του Bloom (1956), παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ερωτήσεων τοποθετούνται στα 

δύο χαμηλότερα επίπεδα της ταξινομίας. Συγκεκριμένα, το 24,4% των ερωτήσεων 

αναφέρονται στο επίπεδο της γνώσης, το 38,4% των ερωτήσεων είναι γραμμένες στο 

επίπεδο της κατανόησης, ενώ μόνο το 14,5% των ερωτήσεων στο επίπεδο της 

εφαρμογής και το 22,7%  στο επίπεδο της ανάλυσης. Ωστόσο, συγκρίνοντας τα 

ποσοστά γνωστικής κατανομής των ερωτήσεων ανάμεσα στις δυο τράπεζες θεμάτων 

παρατηρούνται αισθητές διαφορές. Στην πρώτη τράπεζα θεμάτων ένα πολύ μεγάλο 

ποσοστό των ερωτήσεων (49,6%) είναι γραμμένες στο επίπεδο της κατανόησης ενώ 

στη δεύτερη τράπεζα θεμάτων το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτήσεων τοποθετούνται 

στο επίπεδο της ανάλυσης.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα γνώσης αποτελεί η ερώτηση 

που ακολουθεί καθώς ο αριθμός των φάσεων στην ανάλυση απαιτήσεων αποτελεί μια 

απλή ανάκληση γνώσης-πληροφορίας. 

 

How many phases are there in Requirement Analysis ? 

a) Three 

b) Four 

c) Five 

d) Six 

 

Η επόμενη ερώτηση είναι γραμμένη στο επίπεδο της κατανόησης καθώς απαιτεί την 

απλή κατανόηση της φράσης και την αντιστοίχιση της με την κατάλληλη έννοια 

(συσχέτιση, συνάθροιση, υλοποίηση, γενίκευση).  

 

Which of the following term is best defined by the statement:”a structural relationship 

that specifies that objects of one thing are connected to objects of another”?  

a) Association 
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b) Aggregation 

c) Realization 

d) Generalization 

 

Στο επίπεδο της εφαρμογής αναφέρεται η ακόλουθη ερώτηση η οποία εξετάζει την 

εφαρμογή των απαιτούμενων γνώσεων σε μια νέα πραγματική κατάσταση η οποία 

δηλώνεται στην εκφώνηση.  

 

If you were a lead developer of a software company and you are asked to submit a 

project/product within a stipulated time-frame with no cost barriers, which model 

would you select?  

a) Waterfall 

b) Spiral 

c) RAD 

d) Incremental 

 

Τέλος, χαρακτηριστικό παράδειγμα του επιπέδου της ανάλυσης είναι η επόμενη 

ερώτηση στην οποία απαιτείται η ανάλυση της διαδικασίας υποδιαίρεσης της 

ανάπτυξης με στόχο τον εντοπισμό της πιθανής συνέπειας.  

 

Which of the following is a consequence of subdividing the development process?  

a) It makes it more difficult to manage a project. 

b) It allows teams of developers with specialist skills to be allocated to a 

particular phase. 

c) It helps identify smaller tasks that can be completely finished. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η κατανομή των ερωτήσεων των τραπεζών 

θεμάτων στα επίπεδα ταξινομίας του Bloom. 

 

Τράπεζα θεμάτων Γνώση Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση 

Sanfoundry 22,3 49,6 12,4 15,7 

McGraw-Hill Global 

Education Holdings, LLC 

26,8 25,9 16,8 30,5 

Σύνολο 24,4 38,4 14,5 22,7 

Πίνακας 10 Κατανομή ερωτήσεων τραπεζών θεμάτων στα γνωστικά επίπεδα 

http://www.mheducation.com/
http://www.mheducation.com/
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5.3.3 Κατανομή σωστών επιλογών 

Μελετώντας τις δύο επιλεγμένες τράπεζες θεμάτων και τις  229 ερωτήσεις τους, 

παρατηρείται διαφορετική προσέγγιση στην κατανομή των σωστών απαντήσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, στην πρώτη τράπεζα θεμάτων (Sanfoundry) ο αριθμός των 

εναλλακτικών επιλογών ποικίλει ανάλογα με την ερώτηση. Υπάρχουν ερωτήσεις με 

δύο εναλλακτικές απαντήσεις (τύπου Σωστού/Λάθους), με τρεις, τέσσερις ή ακόμη 

και πέντε εναλλακτικές απαντήσεις. Καθώς για την πρώτη τράπεζα θεμάτων το 

πλήθος των εναλλακτικών επιλογών δεν είναι σταθερό, δεν μπορούν να εξαχθούν 

σαφή συμπεράσματα σχετικά με την ποσοστιαία κατανομή των σωστών απαντήσεων 

στο αθροιστικό σύνολο του 100%. Ωστόσο, το ποσοστό 76,9% καταδεικνύει ότι στις 

ερωτήσεις όπου υπάρχει πέμπτη απάντηση, επιλέγεται με πολύ υψηλό ποσοστό.  

Σε αντίθεση με την πρώτη τράπεζα θεμάτων, στη δεύτερη τράπεζα θεμάτων (McGraw 

Hill Global Education) παρατηρείται ομοιομορφία στην κατανομή των σωστών 

επιλογών. Τα παρατηρούμενα ποσοστά των σωστών απαντήσεων (A 32,4%, B 32,4%, 

C 35,2%)  απέχουν ελάχιστα από τα προσδοκώμενα ποσοστά (33,333%) της απόλυτης 

ομοιομορφίας στην κατανομή. Στον ακόλουθο πίνακα, παρατίθενται τα ποσοστά στην 

κατανομή των σωστών επιλογών και το πλήθος των σωστών επιλογών για την κάθε 

μια τράπεζα θεμάτων χωριστά αλλά και για το σύνολο των ερωτήσεων. 

 

Τράπεζα 

θεμάτων 

A 

(%) 

B 

(%) 

C 

(%) 

D 

(%) 

E 

(%) 
A B C D E 

Σύνολο 

Ερωτήσεων 

Sanfoundry 19,8 17,3 28,4 34,0 76,9 24 21 31 35 10 121 

McGraw 

Hill Global 

Education  

32,4 32,4 35,2 - - 35 35 38 - - 108 

Σύνολο 25,8 30,1 31,8 34,0 76,9 59 56 69 35 10 229 

Πίνακας 11 Κατανομή σωστών επιλογών (A, B, C, D, E) στις τράπεζες θεμάτων 

5.4 Περίληψη  

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης της διπλωματικής εργασίας αναζητήθηκαν, 

εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν 229 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από δυο 

τράπεζες θεμάτων. Η αξιολόγηση των 229 ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε με βάση τα 

εξής κριτήρια: τις παραβιάσεις των κατευθυντήριων γραμμών γραφής των 

http://www.mheducation.com/
http://www.mheducation.com/
http://www.mheducation.com/
http://www.mheducation.com/
http://www.mheducation.com/
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ερωτήσεων, τα γνωστικά επίπεδα ταξινομίας του Bloom στα οποία εμπίπτουν και την 

κατανομή των σωστών απαντήσεων ανάμεσα στις εναλλακτικές επιλογές (a, b, c, d, 

e). Η αξιοπιστία της κάθε ερώτησης πολλαπλής επιλογής κρίνεται σε διαφορετικά 

επίπεδα καταλληλότητας και ικανοποίησης των κριτηρίων. Συνολικά παρατηρήθηκαν 

234 παραβιάσεις των κατευθυντήριων γραμμών γραφής των ερωτήσεων. Η 

πλειονότητα των ερωτήσεων είναι γραμμένες στα γνωστικά επίπεδα της γνώσης και 

της κατανόησης ελέγχοντας τις χαμηλότερου επιπέδου γνώσεις του εκπαιδευόμενου. 

Τέλος, δεν παρατηρείται ομοιομορφία στην κατανομή των σωστών επιλογών ανάμεσα 

στις εναλλακτικές επιλογές.  
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6. Μελέτη Περίπτωσης: Δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων για 

ΑΣΠΣ 

6.1 Εισαγωγή 

Οι τράπεζες θεμάτων αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση. Η χρήση μιας τράπεζας θεμάτων στα πλαίσια ενός μαθήματος δίνει τη 

δυνατότητα σε μαθητές και καθηγητές να έχουν επίγνωση της μάθησης που έχει 

αποκτηθεί και που αναμένεται να αποκτηθεί ακόμη. Στην παρούσα ενότητα της 

εργασίας πραγματοποιείται η δημιουργία μιας τράπεζας θεμάτων για το μάθημα 

«Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων» του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Η νέα τράπεζα θεμάτων 

αποτελείται από 165 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις της τράπεζας 

θεμάτων είναι οργανωμένες ανά διάλεξη του μαθήματος (σε κάθε διάλεξη 

αντιστοιχούν 15 ερωτήσεις) με βάση το μαθησιακό στόχο που εξυπηρετούν και το 

επίπεδο ταξινομίας του Bloom στο οποίο αναφέρονται. Η νέα τράπεζα θεμάτων 

εισάγεται στο εργαλείο που επιλέχθηκε στην Ενότητα 4, στο Moodle. Στην παρούσα 

ενότητα της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζονται ενδεικτικά 66 από τις 165 

ερωτήσεις (6 ανά διάλεξη) ενώ το σύνολο των ερωτήσεων διατίθεται στο Moodle. 

Τέλος, στο παρόν στάδιο της διπλωματικής εργασίας αξιολογούνται ενδεικτικά 10 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που δημιουργήθηκαν από τη συγγραφέα της εργασίας 

και αποτέλεσαν μέσο αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών στα Πληροφοριακά 

Συστήματα το χειμερινό εξάμηνο 2015 για το μάθημα «Ανάλυση και Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών Συστημάτων». 

6.2 Μεθοδολογία 

Με στόχο τη δημιουργία μιας τράπεζας θεμάτων για το μάθημα «Ανάλυση και 

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα ακολουθήθηκε μια δομημένη μεθοδολογία. 

Αρχικά μελετήθηκε κάθε διάλεξη του μαθήματος που είναι δημοσιευμένη στην 

πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (CoMPUs) αλλά και η 

αντίστοιχη προτεινόμενη βιβλιογραφία της καθεμίας. Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι 

μαθησιακοί στόχοι της κάθε διάλεξης όπως αυτοί έχουν οριστεί από τους διδάσκοντες 

του μαθήματος (Ταμπούρης Ε., Ταραμπάνης Κ). Εφαρμόζοντας τους κανόνες γραφής 
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των μαθησιακών στόχων (Boston University Office of Medical Education, 2004) και 

με τη βοήθεια της εφαρμογής “Objectives Builder” του Πανεπιστημίου της Arizona 

(http://www.asu.edu/) δημιουργήθηκαν και προτάθηκαν αναθεωρημένοι μαθησιακοί 

στόχοι των διαλέξεων. Πραγματοποιήθηκε η αντιστοιχία του κάθε  νέου μαθησιακού 

στόχου με το γνωστικό επίπεδο της ταξινομίας του Bloom (Zimmaro, 2010). 

Έπειτα από τη σύγκριση των διαφορετικών τύπων ερωτήσεων που πραγματοποιήθηκε 

στην υποενότητα 3.2.3, αποφασίστηκε η τράπεζα θεμάτων να περιλαμβάνει μόνο 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες θα εμφανίζουν τον ίδιο αριθμό 

εναλλακτικών επιλογών (τέσσερις). Για κάθε μια από τις διαλέξεις ορίστηκε ο αριθμός 

των ερωτήσεων του κάθε επιπέδου και δημιουργήθηκε η αντίστοιχη διδιάστατη 

ταμπέλα (Zimmaro, 2010; Peake, n.d). Εφαρμόζοντας τους κανόνες δημιουργίας 

καλών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τον Zimmaro (2010), 

δημιουργήθηκαν οι ερωτήσεις οι οποίες παρατίθενται ταξινομημένες ανά διάλεξη. 

Από το σύνολο των 165 ερωτήσεων της τράπεζας θεμάτων, ένα μέρος των ερωτήσεων 

οφείλεται σε επαναχρησιμοποίηση ερωτήσεων που δημιουργήθηκαν από την ίδια τη 

συγγραφέα της διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια της επικουρίας για το μάθημα 

«Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων». Η επικουρία 

πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη της πλήρους υποτροφίας που αποκτήθηκε από το 

εαρινό εξάμηνο του 2015. Τέλος, η τράπεζα θεμάτων εισάχθηκε στο επιλεγόμενο 

εργαλείο διαχείρισης διαγωνισμάτων δηλαδή στο moodle του μαθήματος. Στη 

διπλωματική εργασία παρατίθενται ενδεικτικά 66 (6 ανά διάλεξη) από τις 165 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ενώ το σύνολο των 165 ερωτήσεων διατίθενται στο 

Moodle του μαθήματος. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η οργάνωση των 

ερωτήσεων της τράπεζας θεμάτων ανά διάλεξη και ανά μαθησιακό επίπεδο ταξινομίας 

του Bloom. 

Διάλεξη 

Επίπεδο Ταξινομίας Bloom Σύνολο 

Ερωτήσεων 
Γνώση Κατανόηση Εφαρμογή Ανάλυση 

Διάλεξη 1 5 4 2 4 15 

Διάλεξη 2 2 5 5 3 15 

Διάλεξη 3 1 3 3 8 15 

Διάλεξη 4 2 6 5 2 15 

Διάλεξη 5 3 3 7 2 15 

Διάλεξη 6 2 3 0 10 15 
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Διάλεξη 7 2 3 4 6 15 

Διάλεξη 8 Επαναληπτική διάλεξη
2
 

Διάλεξη 9 0 2 7 6 15 

Διάλεξη 10 0 4 7 4 15 

Διάλεξη 11 1 1 10 3 15 

Διάλεξη 12 6 4 1 4 15 

Σύνολο 24 38 51 52 165 

Πίνακας 12 Κατανομή Ερωτήσεων Τράπεζας Θεμάτων (Επίπεδο ταξινομίας του 

Bloom ανά διάλεξη) 

6.3 Μελέτη Περίπτωσης 

6.3.1 Εισαγωγή  

Στην παρούσα υποενότητα της εργασίας εκπονείται μια μελέτη περίπτωσης για τη 

δημιουργία μιας τράπεζας θεμάτων για το μάθημα «Ανάλυση και Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών Συστημάτων». Τα περιεχόμενα της υποενότητας είναι οργανωμένα 

σύμφωνα με τις διαλέξεις του μαθήματος. Για κάθε διάλεξη του μαθήματος 

πραγματοποιείται αναθεώρηση των μαθησιακών στόχων, καθορισμός του πίνακα 

προδιαγραφών και δημιουργία των αντίστοιχων ερωτήσεων. Παρατίθενται ενδεικτικά 

έξι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ανά διάλεξη. Για κάθε ερώτηση πολλαπλής 

επιλογής παρουσιάζεται ο μαθησιακός στόχος τον οποίο εξυπηρετεί και το επίπεδο 

ταξινομίας του Bloom στο οποίο είναι γραμμένη. 

 

6.3.2 Διάλεξη 1: Προετοιμασία 

Υπάρχοντες Μαθησιακοί Στόχοι (Ταμπούρης & Ταραμπάνης, 2015α) 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να επιχειρηματολογούν για τη σημασία της ΑΣΠΣ 

2. Να απαριθμούν τις τέσσερις φάσεις στην ανάπτυξη ΠΣ και τα περιεχόμενα 

καθεμιάς  

3. Να κατανοήσουν την υπό-φάση «εκκίνηση έργου» (project initiation) της 

φάσης της προετοιμασίας (planning) 

4. Να μάθουν πως ετοιμάζονται τα παραδοτέα της υπό-φάσης αυτής 

o Αίτηση συστήματος (system request) 

                                                 

2
 Στη Διάλεξη 8 δεν υπάρχουν ερωτήσεις καθώς πραγματοποιείται επανάληψη της διδαχθείσας ύλης 

του μαθήματος ΑΣΠΣ μέσω μιας μελέτης περίπτωσης. 
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o Μελέτη σκοπιμότητας (Feasibility) του συστήματος 

5. Να κατανοήσουν συνοπτικά την υπό-φάση «διαχείριση έργου» (project 

management) της φάσης της προετοιμασίας (planning) 

 

Προτεινόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. απαριθμούν τις φάσεις ανάπτυξης ενός ΠΣ και τα περιεχόμενα καθεμιάς  

2. αναγνωρίζουν τις φάσεις ανάπτυξης ενός ΠΣ και τα περιεχόμενα καθεμιάς 

3. διακρίνουν τα συστατικά της μελέτης σκοπιμότητας (feasibility study) 

4. ταξινομούν παραδείγματα των εννοιών επιχειρηματική: ανάγκη, απαίτηση, 

αξία και ειδικό ζήτημα 

5. αναγνωρίζουν τα βήματα και τα παραδοτέα της υπό-φάσης «διαχείριση 

έργου» (project management) 

6. δημιουργούν μια αίτηση συστήματος (system request) 

7. εκτελούν μια ανάλυση σκοπιμότητας (feasibility study) 

6.3.2.1 Καθορισμός πίνακα προδιαγραφών 

Μαθησιακοί Στόχοι Επίπεδο Ταξινομίας 

Bloom 

Σύνολο 

Ερωτήσεων 

Στόχος 1 Γνώση 5 

Στόχος 2 Κατανόηση 2 

Στόχος 3 Ανάλυση 4 

Στόχος 4 Εφαρμογή 2 

Στόχος 5 Κατανόηση 2 

Στόχος 6 Σύνθεση - 

Στόχος 7 Σύνθεση - 

Σύνολο - 15 

 

Οι μαθησιακοί στόχοι 6 και 7 δεν μπορούν να ελεγχθούν μέσω απλών ερωτήσεων 

πολλαπλών επιλογών αλλά με την ανάθεση εργασιών και project από τους 

διδάσκοντες κ. Ταμπούρη και κ. Ταραμπάνη στα πλαίσια του μαθήματος (όπως ήδη 

γίνεται). 
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6.3.2.2 Δημιουργία ερωτήσεων 

1. Σύμφωνα με τους Dennis et al., το πρώτο βήμα στη φάση της Σχεδίασης 

ενός Πληροφοριακού Συστήματος είναι: 

a) H προετοιμασία προδιαγραφών 

b) Ο καθορισμός αρχιτεκτονικού σχεδίου 

c) Η προετοιμασία σχεδίου προγραμμάτων 

d) Η προετοιμασία στρατηγικής σχεδίασης 

Στόχος: 1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Γνώση 

 

2. Σε ποια φάση του κύκλου ζωής των Πληροφοριακών Συστημάτων 

αποτιμώνται οι στόχοι από την ανάπτυξη του νέου Πληροφοριακού 

Συστήματος; 

a) Στη φάση της Προετοιμασίας 

b) Στη φάση της Υλοποίησης 

c) Στη φάση της Ανάλυσης 

d) Στη φάση της Σχεδίασης 

Στόχος: 2     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

3. Ο πρωταρχικός στόχος της ανάλυσης κόστους-οφέλους είναι: 

a) Να καταδείξει τα άμεσα και έμμεσα κόστη ανάπτυξης του 

πληροφοριακού συστήματος 

b) Να καθορίσει τα απτά οφέλη του πληροφοριακού συστήματος 

c) Να προσδιορίσει εάν αξίζει οικονομικά η επένδυση για την 

ανάπτυξη  του πληροφοριακού συστήματος 

d) Να προσδιορίσει τα άυλα οφέλη του πληροφοριακού συστήματος 

Στόχος:3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

4. «Το προσωπικό της εταιρείας δεν έχει πρότερη εμπειρία στη χρήση 

πληροφοριακού συστήματος». Η φράση αυτή αποτελεί για την αίτηση 

συστήματος: 

a) Επιχειρηματική ανάγκη 

b) Επιχειρηματική αξία 

c) Επιχειρηματική απαίτηση 

d) Ειδικό ζήτημα 

Στόχος:4     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Εφαρμογή 
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5. Η συνολική τεκμηρίωση της υπό-φάσης «διαχείριση έργου» 

πραγματοποιείται στο παραδοτέο: 

a) Πρόγραμμα εργασιών 

b) Πλάνο έργου 

c) Αίτηση συστήματος 

d) Σχέδιο στελέχωσης 

Στόχος:5     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

6. Η δημιουργία και διαχείριση του προγράμματος εργασιών αποτελεί βήμα 

της: 

a) Διαχείρισης έργου 

b) Εκκίνησης έργου 

c) Ανάλυσης έργου 

d) Σχεδίασης έργου 

Στόχος:5     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

6.3.3 Διάλεξη 2: Προσδιορισμός Απαιτήσεων 

Υπάρχοντες Μαθησιακοί Στόχοι (Ταμπούρης & Ταραμπάνης, 2015β) 

1. Να κατανοήσουμε πως η Φάση Ανάλυσης (analysis phase) συμπεριλαμβάνει 2 

υπό-φάσεις: συλλογή απαιτήσεων και μοντελοποίηση 

2. Να μάθουμε πώς η φάση ανάλυσης ολοκληρώνεται με την ετοιμασία της 

πρότασης του συστήματος– system proposal 

3. Να μάθουμε πώς οι απαιτήσεις χωρίζονται σε  λειτουργικές και μη 

λειτουργικές και να κατανοήσουμε τις διαφορές τους 

4. Να αντιληφθούμε πώς η αναφορά των απαιτήσεων παρουσιάζεται ως μια 

σύντομη λίστα με ομαδοποιημένες λειτουργικές και μη λειτουργικές 

απαιτήσεις 

5. Να μάθουμε πώς οι απαιτήσεις μπορούν να συλλεχθούν με πέντε τεχνικές:  

συνέντευξη, JAD session, ερωτηματολόγιο, ανάλυση εγγράφων και 

παρατήρηση 

6. Να μπορούμε να δημιουργούμε user stories και λίστες απαιτήσεων  

7. Να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνική storyboarding για το σχεδιασμό 

mock-up οθονών  
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Προτεινόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. ονοματίζουν τις υπό-φάσεις και τα παραδοτέο της φάσης της ανάλυσης 

2. εξηγούν την έννοια της απαίτησης και τη διαδικασία συλλογή απαιτήσεων  

3. ταξινομούν τις απαιτήσεις σε λειτουργικές και μη λειτουργικές 

4. αναγνωρίζουν τις μεθόδους συλλογής απαιτήσεων και τα συστατικά τους 

5. συγκρίνουν τις μεθόδους συλλογής απαιτήσεων 

6. δημιουργούν user stories και λίστες απαιτήσεων 

7. χρησιμοποιούν την τεχνική storyboarding για το σχεδιασμό mock-up οθονών 

 

6.3.3.1 Καθορισμός πίνακα προδιαγραφών 

 

Μαθησιακοί Στόχοι Επίπεδο Ταξινομίας 

Bloom 

Σύνολο 

Ερωτήσεων 

Στόχος 1 Γνώση 2 

Στόχος 2 Κατανόηση 3 

Στόχος 3 Εφαρμογή 5 

Στόχος 4 Κατανόηση 2 

Στόχος 5 Ανάλυση 3 

Στόχος 6 Σύνθεση - 

Στόχος 7 Σύνθεση - 

Σύνολο - 15 

 

Οι μαθησιακοί στόχοι 6 και 7 δεν μπορούν να ελεγχθούν μέσω απλών ερωτήσεων 

πολλαπλών επιλογών αλλά με την ανάθεση εργασιών και project από τους 

διδάσκοντες κ. Ταμπούρη και κ. Ταραμπάνη στα πλαίσια του μαθήματος (όπως ήδη 

γίνεται). 

 

6.3.3.2 Δημιουργία ερωτήσεων 

1. Το τελικό παραδοτέο της φάσης της ανάλυσης είναι: 

a) Η αίτηση συστήματος (system request) 

b) Η πρόταση συστήματος (system proposal) 

c) Η μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study) 

d) Το πλάνο έργου (project plan) 

Στόχος:1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Γνώση 
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2. Η αναφορά των απαιτήσεων του συστήματος παρουσιάζεται ως μια σύντομη 

λίστα με ομαδοποιημένες τις: 

a) λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις 

b) λειτουργικές απαιτήσεις 

c) μη λειτουργικές απαιτήσεις 

d) τις ανάγκες του συστήματος 

Στόχος:2     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

3. Ο αισθητήρας θερμότητας τους συστήματος θα μπορεί να ανιχνεύει μια 

εισβολή και να προειδοποιεί την εταιρεία ασφάλειας. Τι είδους απαίτηση 

αποτελεί η παραπάνω έκφραση; 

a) Λειτουργική 

b) Μη λειτουργική, ασφάλειας 

c) Μη λειτουργική, επιχειρησιακή 

d) Μη λειτουργική, απόδοσης 

Στόχος:3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Εφαρμογή 

 

4. Το νέο σύστημα θα μπορεί να αναγνώσει και να εγγράψει έγγραφα τύπου 

(.doc, .rtf, .html). Η φράση αυτή αποτελεί μια απαίτηση: 

a) Λειτουργική 

b) Μη λειτουργική, ασφάλειας 

c) Μη λειτουργική, επιχειρησιακή 

d) Μη λειτουργική, απόδοσης 

Στόχος:3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Εφαρμογή 

 

5. Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων στις οποίες οι ερωτώμενοι καλούνται να 

απαντήσουν επιλέγοντας από ένα σύνολο προκαθορισμένων απαντήσεων 

ονομάζονται: 

a) Συγκεκριμένες ερωτήσεις 

b) Ανοιχτές ερωτήσεις 

c) Δομημένες ερωτήσεις 

d) Κλειστές ερωτήσεις 

Στόχος:4     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 
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6. Ποια από τις παρακάτω τεχνικές συλλογής απαιτήσεων παρέχει πληροφορίες 

μόνο για το υφιστάμενο “AS-IS” σύστημα; 

a) Η ανάλυση εγγράφων 

b) Οι συνεντεύξεις 

c) Τα JAD sessions 

d) Τα ερωτηματολόγια 

Στόχος:5     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

6.3.4 Διάλεξη 3: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων 

Υπάρχοντες Μαθησιακοί Στόχοι (Ταμπούρης & Ταραμπάνης, 2015γ) 

1. Να κατανοήσουμε τις βασικές μεθόδους για τη σύλληψη της κατάστασης TO-

BE μέσω BPA, BPI, BPR 

2. Να κατανοήσουμε το ρόλο της Λειτουργικής Μοντελοποίησης (functional 

modeling) στα πλαίσια της ανάλυσης ΠΣ 

3. Να απαριθμούμε να UML μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τη Λειτουργική 

Μοντελοποίηση ΠΣ 

4. Να εφαρμόζουμε τα διαγράμματα δραστηριοτήτων (activity diagrams) στα 

πλαίσια της ανάλυσης ΠΣ 

 

Προτεινόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. συγκρίνουν τις βασικές στρατηγικές ανάλυσης απαιτήσεων BPA, BPI, BPR 

2. διακρίνουν το ρόλο των διαγραμμάτων δραστηριοτήτων (activity diagrams) 

3. ονοματίζουν τα συστατικά των διαγραμμάτων δραστηριοτήτων (activity 

diagrams) 

4. ερμηνεύουν τα συστατικά των διαγραμμάτων δραστηριοτήτων (activity 

diagrams) 

5. διαφοροποιούν τα συστατικά των διαγραμμάτων δραστηριοτήτων (activity 

diagrams) 

6. χρησιμοποιούν τα κατάλληλα συστατικά των διαγραμμάτων δραστηριοτήτων 

(activity diagrams) σε συγκεκριμένα παραδείγματα 

7. δημιουργούν διαγράμματα δραστηριοτήτων (activity diagrams) στα πλαίσια 

της ανάλυσης ΠΣ 
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6.3.4.1 Καθορισμός πίνακα προδιαγραφών 

Μαθησιακοί Στόχοι Επίπεδο Ταξινομίας 

Bloom 

Σύνολο 

Ερωτήσεων 

Στόχος 1 Ανάλυση 5 

Στόχος 2 Ανάλυση 1 

Στόχος 3 Γνώση 1 

Στόχος 4 Κατανόηση 3 

Στόχος 5 Ανάλυση 2 

Στόχος 6 Εφαρμογή 3 

Στόχος 7 Σύνθεση - 

Σύνολο - 15 

 

Ο μαθησιακός στόχος 7 δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω απλών ερωτήσεων πολλαπλών 

επιλογών αλλά με την ανάθεση εργασιών και project από τους διδάσκοντες κ. 

Ταμπούρη και κ. Ταραμπάνη στα πλαίσια του μαθήματος (όπως ήδη γίνεται). 

 

6.3.4.2 Δημιουργία ερωτήσεων 

1. Σε ποιά από τις στρατηγικές ανάλυσης απαιτήσεων απαιτείται η λιγότερη 

κατανόηση του υφιστάμενου “AS-IS” συστήματος; 

a) Στον Ανασχεδιασμό Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

b) Στη Βελτίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

c) Στην Αυτοματοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

d) Σε καμία στρατηγική δεν απαιτείται κατανόηση του υφιστάμενου 

συστήματος 

Στόχος:1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

2. Τα διαγράμματα δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση: 

a) Της στατικής συμπεριφοράς του συστήματος 

b) Της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος 

c) Της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αντικειμένων 

d) Τίποτε από τα παραπάνω 

Στόχος:2     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 
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3. Σε ένα διάγραμμα δραστηριοτήτων (activity diagram) ένα βήμα εκτέλεσης 

μιας δραστηριότητας ονομάζεται: 

a) Περίπτωση (case) 

b) Δράση ή ενέργεια (action) 

c) Εργασία (work) 

d) Ροή (flow) 

Στόχος:3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Γνώση 

 

4. Σε ένα διάγραμμα δραστηριοτήτων (activity diagram) για να οριοθετήσουμε 

συγκεκριμένες δράσεις που εκτελούνται από ένα συγκεκριμένο δράστη 

χρησιμοποιούμε: 

a) Διαδρόμους (swimlanes) 

b) Δραστηριότητα (activity) 

c) Δράση (action) 

d) Γραμμή συγχρονισμού (synchronization bar) 

Στόχος:4     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

5. Σε ένα διάγραμμα δραστηριοτήτων (activity diagram) οι κόμβοι διακλάδωσης 

(fork) και συνένωσης (join) χρησιμοποιούνται για: 

a) Διαδοχικές υπό-δραστηριότητες 

b) Αμοιβαία αποκλειόμενες υπό-δραστηριότητες 

c) Παράλληλες υπό-δραστηριότητες 

d) Δραστηριότητες που συγχωνεύονται 

Στόχος:4     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

6. Τι είδους κόμβος πρέπει να συνδέει τις ενέργειες στο παρακάτω διάγραμμα 

δραστηριοτήτων (activity diagram); 
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a) Κόμβος συγχώνευσης (merge) 

b) Κόμβος συνένωσης (join) 

c) Κόμβος διακλάδωσης (fork) 

d) Κόμβος απόφασης (decision) 

Στόχος:6     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Εφαρμογή 

 

6.3.5 Διάλεξη 4: Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης 

Υπάρχοντες Μαθησιακοί Στόχοι (Ταμπούρης & Ταραμπάνης, 2015δ) 

1. Να μπορούμε να απαριθμούμε τα βασικά συστατικά των διαγραμμάτων 

περιπτώσεων χρήσης (use case diagrams) 

2.  Να μπορούμε να περιγράφουμε περιπτώσεις χρήσης (use case description) με 

χρήση προτύπων φορμών 

3. Να μπορούμε να κατασκευάζουμε  διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης (use 

case diagrams) 

 

Προτεινόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. ονοματίζουν τα βασικά συστατικά και τα βήματα δημιουργίας των 

διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης (use case diagrams) 

2. διακρίνουν τη χρησιμότητα των διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης (use case 

diagrams) 

3. ερμηνεύουν τα βασικά συστατικά των διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης 

(use case diagrams) 

4. χρησιμοποιούν τα κατάλληλα συστατικά των διαγραμμάτων περιπτώσεων 

χρήσης (use case diagrams) σε συγκεκριμένα παραδείγματα 

5. περιγράφουν περιπτώσεις χρήσης (use case description) με χρήση προτύπων 

φορμών 

6. δημιουργούν διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης (use case diagrams) 

 

6.3.5.1 Καθορισμός πίνακα προδιαγραφών  

Μαθησιακοί Στόχοι Επίπεδο Ταξινομίας 

Bloom 

Σύνολο 

Ερωτήσεων 

Στόχος 1 Γνώση 2 

Στόχος 2 Ανάλυση 2 
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Στόχος 3 Κατανόηση 6 

Στόχος 4 Εφαρμογή 5 

Στόχος 5 Σύνθεση - 

Στόχος 6 Σύνθεση - 

Σύνολο - 15 

 

Οι μαθησιακοί στόχοι 5 και 6 δεν μπορούν να ελεγχθούν μέσω απλών ερωτήσεων 

πολλαπλών επιλογών αλλά με την ανάθεση εργασιών και project από τους 

διδάσκοντες κ. Ταμπούρη και κ. Ταραμπάνη στα πλαίσια του μαθήματος (όπως ήδη 

γίνεται). 

6.3.5.2 Δημιουργία ερωτήσεων 

1. Τα βασικότερα στοιχεία ενός διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης (use case 

diagrams) είναι: 

a) Οι χειριστές και το πληροφοριακό σύστημα 

b) Οι περιπτώσεις χρήσης και το πληροφοριακό σύστημα 

c) Οι χειριστές και οι περιπτώσεις χρήσης 

d) Το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα και το εξωτερικό πληροφοριακό 

σύστημα 

Στόχος:1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Γνώση 

 

2. Ποιο από τα ακόλουθα βήματα αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του 

διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης (use case diagram); 

a) Ο προσδιορισμός των ορίων του συστήματος 

b) Ο προσδιορισμός του αριθμού των περιπτώσεων χρήσης 

c) Ο προσδιορισμός των βασικών περιπτώσεων χρήσης 

d) Ο προσδιορισμός των δραστών του συστήματος 

Στόχος:1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Γνώση 

 

3. Σε ένα διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης ένας δράστης αναπαριστά: 

a) Ένα μεμονωμένο χρήστη του συστήματος 

b) Ένα ρόλο που παίζει ένας χρήστης του συστήματος 

c) Μια ροή του συστήματος 

d) Μια χρήση του συστήματος 

Στόχος:3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 
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4. Με ποιες σχέσεις a και b ενώνονται οι περιπτώσεις χρήσης (use cases) του 

παρακάτω σχήματος; 

 

a) a και b σχέσεις συμπερίληψης (include) 

b) a και b σχέσεις επέκτασης (extend) 

c) a σχέση επέκτασης (extend), b σχέση συμπερίληψης (include) 

d) a σχέση συμπερίληψης (include), b σχέση επέκτασης (extend) 

Στόχος:4     Επίπεδο ταξινομίας Bloom:Εφαρμογή 

 

5. Με ποια σχέση ενώνονται οι περιπτώσεις χρήσης (use cases) του παρακάτω 

σχήματος; 

 

a) Σχέση συμπερίληψης (include) 

b) Σχέση επέκτασης (extend) 

c) Σχέση συσχέτισης (association) 

d) Σχέση γενίκευσης (generalization) 

Στόχος: 4     Επίπεδο ταξινομίας Bloom:Εφαρμογή 

 

6. Με ποία σχέση συνδέονται οι δράστες στο παρακάτω σχήμα; 
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a) Σχέση συμπερίληψης  

b) Σχέση επέκτασης 

c) Σχέση συσχέτισης 

d) Σχέση γενίκευσης 

Στόχος: 4     Επίπεδο ταξινομίας Bloom:Εφαρμογή 

 

6.3.6 Διάλεξη 5: Διαγράμματα Κλάσεων 

Υπάρχοντες Μαθησιακοί Στόχοι (Ταμπούρης & Ταραμπάνης, 2015ε) 

1. Να θυμηθούμε τις αρχές της αντικειμενοστρέφειας 

2. Να μάθουμε τι είναι η δομική μοντελοποίηση 

3. Να απαριθμούμε τα βασικά σύμβολα ενός διαγράμματος κλάσεων (class 

diagrams) 

4. Να μπορούμε να κατασκευάζουμε διαγράμματα κλάσεων (class diagrams) στα 

πλαίσια της δημιουργίας ενός μοντέλου πεδίου (domain model) 

 

Προτεινόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. ορίζουν τα βασικά σύμβολα ενός διαγράμματος κλάσεων (class diagrams) 

2. εξηγούν τις μεθόδους κατασκευής και τις βασικές αρχές των δομικών 

μοντέλων 

3. αναλύουν τα διαγράμματα κλάσεων και αντικειμένων και τα συστατικά τους 

4. χρησιμοποιούν καταλλήλως τα συστατικά των διαγραμμάτων κλάσεων (class 

diagrams)  

5. δημιουργούν διαγράμματα κλάσεων (class diagrams) στα πλαίσια της 

δημιουργίας ενός μοντέλου πεδίου (domain model) 
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6.3.6.1 Καθορισμός πίνακα προδιαγραφών  

Μαθησιακοί Στόχοι Επίπεδο Ταξινομίας 

Bloom 

Σύνολο 

Ερωτήσεων 

Στόχος 1 Γνώση 3 

Στόχος 2 Κατανόηση 3 

Στόχος 3 Ανάλυση 2 

Στόχος 4 Εφαρμογή 7 

Στόχος 5 Σύνθεση - 

Σύνολο - 15 

 

Ο στόχος 5 δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω απλών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών 

αλλά με την ανάθεση εργασιών και project από τους διδάσκοντες κ. Ταμπούρη και κ. 

Ταραμπάνη στα πλαίσια του μαθήματος (όπως ήδη γίνεται). 

6.3.6.2 Δημιουργία ερωτήσεων 

1. Μια κλάση είναι μια περιγραφή ενός συνόλου αντικειμένων που έχουν 

κοινά/ες: 

a) Σχέσεις, λειτουργίες, πολλαπλότητα 

b) Σχέσεις, λειτουργίες, χαρακτηριστικά 

c) Ταυτότητα, συμπεριφορά, κατάσταση 

d) Χαρακτηριστικά, λειτουργίες, κατάσταση 

Στόχος: 1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom:Γνώση 

 

2. Για τη δημιουργία ενός δομικού μοντέλου (domain model) τα βασικά 

συστατικά στα οποία επικεντρωνόμαστε είναι: 

a) Οι κλάσεις και οι λειτουργίες των κλάσεων 

b) Οι κλάσεις και οι σχέσεις μεταξύ τους 

c) Οι κλάσεις και τα χαρακτηριστικά των κλάσεων 

d) Τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες των κλάσεων 

Στόχος:2     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

3. Στην κατασκευή ενός δομικού μοντέλου, τα μοτίβα αποτελούν μια ομάδα: 

a) Συνεργαζόμενων αντικειμένων 

b) Μεθόδων 

c) Συνεργαζόμενων κλάσεων 
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d) Γνωρισμάτων 

Στόχος:2     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

4. Από ένα διάγραμμα κλάσεων, ο αριθμός των διαγραμμάτων αντικειμένων που 

μπορούν να δημιουργηθούν είναι: 

a) Μόνο ένα 

b) Δύο 

c) Δεν μπορεί από ένα διάγραμμα κλάσεων να δημιουργηθεί διάγραμμα 

αντικειμένων 

d) Απεριόριστα 

Στόχος:3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

5. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις αληθεύει για τη σχέση ανάμεσα στις 

κλάσεις και τα αντικείμενα; 

a) Ένα αντικείμενο αποτελεί ένα στιγμιότυπο μιας κλάσης 

b) Μια κλάση αποτελεί ένα στιγμιότυπο ενός αντικειμένου 

c) Ένα αντικείμενο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό μιας κλάσης 

d) Μια κλάση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό ενός αντικειμένου 

Στόχος:3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

6. Με ποιά σχέση συνδέονται οι κλάσεις στο παρακάτω διάγραμμα κλάσεων; 

 

a) Με τη σχέση συσχέτισης 

b) Με τη σχέση γενίκευσης 

c) Με τη σχέση συνάθροισης  

d) Με καμία από τις παραπάνω σχέσεις 

Στόχος:4     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Εφαρμογή 

 

6.3.7 Διάλεξη 6: Στρατηγικές και Διεπαφή 

Υπάρχοντες Μαθησιακοί Στόχοι (Ταμπούρης & Ταραμπάνης, 2015ζ) 

1. Να απαριθμούμε τα στάδια της σχεδίασης 
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2. Να απαριθμούμε τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής λογισμικού και τις εξαρτήσεις 

μεταξύ τους 

3. Να μπορούμε να κατασκευάζουμε πρότυπα διεπαφών και να τα εντάσσουμε 

στην ανάπτυξη λογισμικού  

4. Να αναθεωρούμε τις λεκτικές περιγραφές των περιπτώσεων χρήσης ώστε να 

λαμβάνουν υπόψη τις διεπαφές  

 

Προτεινόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. διακρίνουν τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής λογισμικού και τις σχέσεις 

μεταξύ τους 

2. συγκρίνουν τις στρατηγικές σχεδίασης ΠΣ 

3. αναγνωρίζουν τις αρχές σχεδίασης ΠΣ 

4. απαριθμούν τα στάδια σχεδιασμού διεπαφής 

5. διακρίνουν το ρόλο των μηχανισμών πλοήγησης, εισόδου, εξόδου 

6.3.7.1 Καθορισμός πίνακα προδιαγραφών  

Μαθησιακοί Στόχοι Επίπεδο Ταξινομίας 

Bloom 

Σύνολο 

Ερωτήσεων 

Στόχος 1 Ανάλυση 5 

Στόχος 2 Ανάλυση 3 

Στόχος 3 Κατανόηση 3 

Στόχος 4 Γνώση 2 

Στόχος 5 Ανάλυση 2 

Σύνολο - 15 

 

6.3.7.2 Δημιουργία ερωτήσεων 

1. Ποιο επίπεδο της αρχιτεκτονικής λογισμικού είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση 

του λογισμικού; 

a) Το υπόβαθρο 

b) Το επίπεδο της φυσικής αρχιτεκτονικής 

c) Το επίπεδο της διαχείρισης δεδομένων 

d) Το πεδίο προβλήματος 

Στόχος:1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 
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2. Ποια στρατηγική σχεδίασης ΠΣ κρίνεται κατάλληλη όταν το χρονικό πλαίσιο 

για την απόκτηση του ΠΣ είναι μικρό; 

a) Η εξατομικευμένη ανάπτυξη λογισμικού 

b) Το έτοιμο λογισμικό 

c) Η εξωτερική ανάθεση λογισμικού 

d) Όλες οι στρατηγικές είναι το ίδιο κατάλληλες 

Στόχος:2     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

3. Ποιά από τις αρχές σχεδίασης ΠΣ αναφέρεται στη δυνατότητα του χρήστη να 

προβλέπει τι θα επακολουθήσει στο σύστημα; 

a) Η διάταξη 

b) Η επίγνωση περιεχομένου 

c) Η συνέπεια 

d) Ο βαθμός εμπειρίας των χρηστών 

Στόχος:3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

4. Σε ποια από τις αρχές σχεδίασης ΠΣ καθορίζεται το ποσοστό του «λευκού 

χώρου» στο σύστημα; 

a) Η επίγνωση περιεχομένου 

b) Η συνέπεια 

c) Η διάταξη 

d) Η αισθητική 

Στόχος:3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

5. Το πρώτο στάδιο στη διαδικασία σχεδιασμού διεπαφής είναι: 

a) Η ανάπτυξη σεναρίων χρήσης 

b) Ο σχεδιασμός δομής διασύνδεσης 

c) Ο σχεδιασμός ειδικών προτύπων διασύνδεσης 

d) Η κατασκευή πρωτοτύπου σχεδιασμού διασύνδεσης 

Στόχος:4     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Γνώση 

 

6. Ο έλεγχος συνέπειας είναι ένας τύπος ελέγχου στοιχείων εισαγωγής που 

πραγματοποιείται από το: 

a) Μηχανισμού εξόδου 

b) Μηχανισμού εισόδου 
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c) Μηχανισμού πλοήγησης 

d) Όλων των παραπάνω 

Στόχος:5     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

6.3.8 Διάλεξη 7: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς: sequence-state-robustness 

diagrams  

Υπάρχοντες Μαθησιακοί Στόχοι (Ταμπούρης & Ταραμπάνης, 2015η; Ταμπούρης & 

Ταραμπάνης, 2015) 

1. Να μάθουμε τι είναι η συμπεριφορική μοντελοποίηση  

2. Να απαριθμούμε τα βασικά σύμβολα και να μπορούμε να δημιουργούμε 

διαγράμματα ακολουθίας (sequence diagrams) από λεκτικές περιγραφές  

3. Να απαριθμούμε τα βασικά σύμβολα και να μπορούμε να δημιουργούμε 

διαγράμματα επικοινωνίας (communication diagrams)  

4. Να απαριθμούμε τα βασικά σύμβολα και να μπορούμε να δημιουργούμε 

συμπεριφορικές μηχανές καταστάσεων ή διαγράμματα καταστάσεων (state 

machine diagrams)  

5. Να κατανοήσουμε τι είναι και πως μπορούμε να δημιουργήσουμε 

διαγράμματα ευρωστίας (robustness diagrams)   

 

Προτεινόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. ορίζουν τα βασικά συστατικά των διαγραμμάτων συμπεριφοράς και τις 

εξαρτήσεις τους 

2. εξηγούν τις αρχές και τα συστατικά των διαγραμμάτων συμπεριφοράς 

3. διακρίνουν το ρόλο των διαγραμμάτων συμπεριφοράς  

4. ερμηνεύουν τα διαγράμματα συμπεριφοράς 

5. δημιουργούν διαγράμματα συμπεριφοράς  

6.3.8.1 Καθορισμός πίνακα προδιαγραφών  

Μαθησιακοί Στόχοι Επίπεδο Ταξινομίας 

Bloom 

Σύνολο 

Ερωτήσεων 

Στόχος 1 Γνώση 2 

Στόχος 2 Κατανόηση 3 

Στόχος 3 Ανάλυση 6 

Στόχος 4 Εφαρμογή 4 
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Στόχος 5 Σύνθεση - 

Σύνολο - 15 

 

Ο στόχος 5 δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω απλών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών 

αλλά με την ανάθεση εργασιών και project από τους διδάσκοντες κ. Ταμπούρη και κ. 

Ταραμπάνη στα πλαίσια του μαθήματος (όπως ήδη γίνεται). 

 

6.3.8.2 Δημιουργία ερωτήσεων 

1. Σε ένα διάγραμμα ευρωστίας τα αντικείμενα οντοτήτων επικοινωνούν μόνο 

με: 

a) αντικείμενα ελέγχου  

b) αντικείμενα διεπαφής  

c) άλλα αντικείμενα οντοτήτων 

d) όλα τα υπόλοιπα 

Στόχος: 1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Γνώση 

 

2. Σε ένα διάγραμμα ευρωστίας ποία από τις ακόλουθες προτάσεις αληθεύει για 

την κλάση οντοτήτων; 

a) Υλοποιεί την επικοινωνία των χειριστών με το σύστημα 

b) Υλοποιεί τις υπηρεσίες του συστήματος 

c) Αναπαριστά το πεδίο φυσικής αρχιτεκτονικής 

d) Αναπαριστά το πεδίο εφαρμογής 

Στόχος: 2     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

3. Τα διαγράμματα ακολουθίας χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση: 

a) Της στατικής συμπεριφοράς του συστήματος 

b) Της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος 

c) Της λειτουργικής συμπεριφοράς του συστήματος 

d) Των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στα δεδομένα 

Στόχος:3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

4. Ποια από τα ακόλουθα συμπεριφορικά μοντέλα αναπαριστούν τις μεταβολές 

μιας κλάσης σε απόκριση διάφορων γεγονότων; 

a) Τα διαγράμματα ακολουθίας 

b) Τα διαγράμματα επικοινωνίας 
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c) Τα διαγράμματα ευρωστίας 

d) Οι συμπεριφορικές μηχανές καταστάσεων 

Στόχος:3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

5. Μια απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αντικειμένων κατά τη 

διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου περιγράφει καλύτερα ένα/μια: 

a) Διάγραμμα ακολουθίας 

b) Διάγραμμα ευρωστίας 

c) Διάγραμμα επικοινωνίας 

d) Συμπεριφορική μηχανή καταστάσεων 

Στόχος:3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

6. Στο παρακάτω διάγραμμα ακολουθίας, η μέθοδος m2 πρέπει να υλοποιηθεί 

στην κλάση: 

 

a) A 

b) B 

c) C 

d) Δεν είναι ξεκάθαρο αν πρέπει να υλοποιηθεί στην κλάση A ή B  

Στόχος: 4     Επίπεδο ταξινομίας Bloom:Εφαρμογή 

 

6.3.9 Διάλεξη 8: Επανάληψη 

Στη Διάλεξη 8 πραγματοποιείται από τους διδάσκοντες του μαθήματος κ. Ταμπούρη 

και κ. Ταραμπάνη επανάληψη της διδαχθείσας ύλης του μαθήματος «Ανάλυση και 

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων» με τη βοήθεια μιας μελέτης περίπτωσης.  

 

6.3.10 Διάλεξη 9: Σχεδίαση Κλάσεων και Μεθόδων 

Υπάρχοντες Μαθησιακοί Στόχοι (Ταμπούρης & Ταραμπάνης, 2015ι) 
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1. Να θυμηθούμε τις αρχές της αντικειμενοστρέφειας 

2. Να θυμηθούμε τι είναι η δομική μοντελοποίηση 

3. Να μάθουμε όλες τις σχέσεις μεταξύ κλάσεων  

4. Να κατανοήσουμε την έννοια της πολλαπλότητας 

5. Να αντιληφθούμε τη σχέση των διαγραμμάτων κλάσεων και ακολουθίας 

6. Να κατανοήσουμε τους περιορισμούς και τα σύμβολα 

 

Προτεινόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. ερμηνεύουν τις βασικές αρχές της αντικειμενοστρέφειας και τις σχέσεις 

μεταξύ των κλάσεων 

2. εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ των κλάσεων και των συστατικών τους 

3. εφαρμόζουν τις αρχές των διαγραμμάτων κλάσεων 

4. ερμηνεύουν τα διαγράμματα κλάσεων και τις σχέσεις μεταξύ των κλάσεων 

5. συσχετίζουν τα διαγράμματα κλάσεων με τα διαγράμματα ακολουθίας 

6. δημιουργούν διαγράμματα κλάσεων 

 

6.3.10.1 Καθορισμός πίνακα προδιαγραφών  

Μαθησιακοί Στόχοι Επίπεδο Ταξινομίας 

Bloom 

Σύνολο 

Ερωτήσεων 

Στόχος 1 Κατανόηση 2 

Στόχος 2 Ανάλυση 4 

Στόχος 3 Εφαρμογή 2 

Στόχος 4 Εφαρμογή 5 

Στόχος 5 Ανάλυση 2 

Στόχος 6 Σύνθεση - 

Σύνολο - 15 

 

Ο στόχος 6 δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω απλών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών 

αλλά με την ανάθεση εργασιών και project από τους διδάσκοντες κ. Ταμπούρη και κ. 

Ταραμπάνη στα πλαίσια του μαθήματος (όπως ήδη γίνεται). 

 

6.3.10.2 Δημιουργία ερωτήσεων 



 87 

1. Ποιο από τα ακόλουθα αποτελεί τεχνική για την απόκρυψη των εσωτερικών 

λεπτομερειών υλοποίησης ενός αντικειμένου μιας κλάσης; 

a) Ενθυλάκωση 

b) Πολυμορφισμός 

c) Κληρονομικότητα 

d) Πολλαπλότητα 

Στόχος: 1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

2. Το γεγονός ότι ένα μήνυμα μπορεί να εκκινήσει διαφορετικές μεθόδους σε 

διαφορετικά αντικείμενα οφείλεται στον/στην: 

a) Ενθυλάκωση 

b) Πολυμορφισμό 

c) Κληρονομικότητα 

d) Πολλαπλότητα 

Στόχος: 1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

3. Ποια είναι η σημασία της πολλαπλότητας σε μια συσχέτιση σε ένα διάγραμμα 

κλάσεων; 

a) Υποδηλώνει τον αριθμό των διαφορετικών κλάσεων που μπορούν να 

συνδέονται μεταξύ τους 

b) Περιορίζει τον αριθμό των αντικειμένων μιας κλάσης που μπορεί 

να συνδεθεί με ένα αντικείμενο μιας άλλης κλάσης 

c) Περιορίζει τον αριθμό των φορών που ένα αντικείμενο μιας κλάσης 

μπορεί να συνδεθεί κατά τη διάρκεια της ζωής του 

d) Δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω προτάσεις σχετικά με την 

πολλαπλότητα 

Στόχος: 2     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

4. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις λειτουργίες και τις μεθόδους; 

a) Οι μέθοδοι ορίζουν τις λειτουργίες που μπορεί να κάνει ένα 

αντικείμενο 

b) Οι λειτουργίες ορίζουν τις μεθόδους σε ένα αντικείμενο 

c) Οι λειτουργίες ορίζουν τις μεθόδους σε μια κλάση 

d) Δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις μεθόδους και τις λειτουργίες 

Στόχος: 2     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 
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5. Ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι σωστή ερμηνεία των πολλαπλοτήτων 

σύνδεσης στο ακόλουθο διάγραμμα; 

 

a) Ένα αντικείμενο της κλάσης «Εργαζόμενος» δεν χρειάζεται να 

συνδέεται με κάποιο αντικείμενο της κλάσης «Βαθμός» 

b) Ένα αντικείμενο της κλάσης «Βαθμός» δεν μπορεί να συνδέεται με 

κάποιο αντικείμενο της κλάσης  «Βαθμός» 

c) Ένα αντικείμενο της κλάσης «Εργαζόμενος» συνδέεται αποκλειστικά 

με ένα αντικείμενο της κλάσης  «Βαθμός» 

d) Ένα αντικείμενο της κλάσης «Βαθμός» δεν χρειάζεται να συνδέεται 

με κάποιο αντικείμενο της κλάσης «Εργαζόμενος» 

Στόχος: 4     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Εφαρμογή 

 

6. Στην περίπτωση που στο διάγραμμα ακολουθίας υπάρχουν δύο αντικείμενα 

της κλάσης Α τότε στο διάγραμμα κλάσεων: 

a) Εμφανίζεται δύο φορές η κλάση Α 

b) Υπάρχει ειδική μέθοδος για τη δημιουργία των δύο αντικειμένων στην 

κλάση Α 

c) Υπάρχει ειδικό γνώρισμα για τη δημιουργία των δύο αντικειμένων στην 

κλάση Α 

d) Εμφανίζεται μια φορά η κλάση Α καθώς δεν παίζει κανένα ρόλο ο 

αριθμός των αντικειμένων Α στο διάγραμμα ακολουθίας 

Στόχος: 5     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

6.3.11 Διάλεξη 10: Σχεδίαση Φυσικής Αρχιτεκτονικής 

Υπάρχοντες Μαθησιακοί Στόχοι (Ταμπούρης & Ταραμπάνης, 2015κ) 

1. Κατανόηση των στοιχείων της αρχιτεκτονικής σε φυσικό επίπεδο 

2. Κατανόηση αρχιτεκτονικών 

 Βάσει διακομιστή 

 Βάσει πελάτη 

 Βάσει πελάτη- διακομιστή 
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3. Κατανόηση υπολογιστικής κατανεμημένων αντικειμένων 

4. Δημιουργία ενός μοντέλου δικτύου με τη χρήση UML διαγραμμάτων διανομής 

ή παράταξης 

5. Κατανόηση πως οι μη λειτουργικές απαιτήσεις 

 Περιβάλλοντος 

 Επίδοσης 

 Ασφάλειας 

 Πολιτιστικές και πολιτικές 

επηρεάζουν τη φυσική αρχιτεκτονική 

6. Δημιουργία προδιαγραφών υλικού και λογισμικού 

 

Προτεινόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. αναγνωρίζουν τις αρχιτεκτονικές σχεδίασης φυσικού επιπέδου, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους 

2. συγκρίνουν τις αρχιτεκτονικές σχεδίασης φυσικού επιπέδου 

3. εφαρμόζουν τα βασικά στοιχεία των διαγραμμάτων παράταξης σε κατάλληλα 

παραδείγματα 

4. συσχετίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις με την κατάλληλη φυσική 

αρχιτεκτονική 

5. δημιουργούν ένα μοντέλο δικτύου με τη χρήση UML διαγραμμάτων διανομής 

ή παράταξης 

6.3.11.1 Καθορισμός πίνακα προδιαγραφών  

Μαθησιακοί Στόχοι Επίπεδο Ταξινομίας 

Bloom 

Σύνολο 

Ερωτήσεων 

Στόχος 1 Κατανόηση 4 

Στόχος 2 Ανάλυση 4 

Στόχος 3 Εφαρμογή 3 

Στόχος 4 Εφαρμογή 4 

Στόχος 5 Σύνθεση - 

Σύνολο - 15 
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Ο στόχος 5 δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω απλών ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών 

αλλά με την ανάθεση εργασιών και project από τους διδάσκοντες κ. Ταμπούρη και κ. 

Ταραμπάνη στα πλαίσια του μαθήματος (όπως ήδη γίνεται). 

 

6.3.11.2 Δημιουργία ερωτήσεων 

1. Στην τριστρωματική αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή οι λειτουργίες του 

συστήματος είναι τοποθετημένες σε: 

a) Τρεις διακομιστές 

b) Έναν πελάτη και δύο διακομιστές 

c) Δύο πελάτες και έναν διακομιστή 

d) Τρεις πελάτες 

Στόχος: 1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

2. Ποιό από τα παρακάτω αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής 

πελάτη-διακομιστή (Client-Server); 

a) Είναι συμβατή με σχεδιασμό για τον Παγκόσμιο Ιστό 

b) Είναι απλή αρχιτεκτονική 

c) Δεν απαιτεί νέες τεχνικές και γλώσσες προγραμματισμού 

d) Διαθέτει όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα 

Στόχος: 1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

3. Σε ποια από τις ακόλουθες αρχιτεκτονικές ο πελάτης είναι απλά ένα 

τερματικό; 

a) Στην αρχιτεκτονική βάσει πελάτη (client-based) 

b) Στην αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή (client-server) 

c) Στην αρχιτεκτονική βάσει διακομιστή (server-based) 

d) Στην αρχιτεκτονική λεπτού πελάτη-διακομιστή (thin client-server) 

Στόχος: 2     Επίπεδο ταξινομίας Bloom:Ανάλυση 

 

4. Ποιά από τις ακόλουθες αρχιτεκτονικές απαιτεί το χαμηλότερο κόστος 

υποδομής; 

a) Αρχιτεκτονική βάσει πελάτη (client-based) 

b) Αρχιτεκτονική πελάτη-διακομιστή (client-server) 

c) Αρχιτεκτονική βάσει διακομιστή (server-based) 

d) Όλες οι παραπάνω αρχιτεκτονικές απαιτούν το ίδιο κόστος υποδομής 
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Στόχος: 2     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

5. Στο παρακάτω διάγραμμα παράταξης ο Phone Clerk client έχει τη δυνατότητα 

να επικοινωνεί με το server από οπουδήποτε μέσω διαδικτύου ενώ ο Check out 

client μόνο μέσω τοπικού δικτύου. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τα a και 

b; 

 

a) Η διαδρομή επικοινωνίας b είναι TCP/IP (Internet) και η a είναι LAN 

b) Και οι δύο διαδρομές επικοινωνίας είναι TCP/IP (Internet) 

c) Η διαδρομή επικοινωνίας a είναι TCP/IP (Internet) και η b είναι 

LAN 

d) Και οι δύο διαδρομές επικοινωνίας είναι LAN 

Στόχος: 3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom:Εφαρμογή 

 

6. «Το σύστημα θα λειτουργεί στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα». Ποια 

αρχιτεκτονική μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα αυτή την απαίτηση; 

a) Αρχιτεκτονική βάσει διακομιστή (server-based) 

b) Αρχιτεκτονική βάσει πελάτη (client-based) 

c) Αρχιτεκτονική παχέος πελάτη-διακομιστή (thick client-server) 

d) Αρχιτεκτονική λεπτού πελάτη-διακομιστή (thin client-server) 

Στόχος: 4     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Εφαρμογή 

 

6.3.12 Διάλεξη 11: Μετατροπή UML σε Java 

Δεν αναφέρονται οι μαθησιακοί στόχοι στην αντίστοιχη διάλεξη (Χατζηγεωργίου, 

χ.χ.) 

Προτεινόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. αναλύουν τη διαδικασία μετατροπής UML διαγραμμάτων σε Java 
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2. ορίζουν τα χαρακτηριστικά των συστατικών και των σχέσεων που 

εμφανίζονται στα διαγράμματα κλάσεων και στον κώδικα Java 

3. ερμηνεύουν τα χαρακτηριστικά των συστατικών και των σχέσεων που 

εμφανίζονται στα διαγράμματα κλάσεων και στον κώδικα Java 

4. διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των συστατικών και των σχέσεων που 

εμφανίζονται στα διαγράμματα κλάσεων και στον κώδικα Java 

5. συσχετίζουν τον κώδικα Java με το αντίστοιχο διάγραμμα κλάσεων και το 

αντίστροφο 

6.3.12.1 Καθορισμός πίνακα προδιαγραφών  

Μαθησιακοί Στόχοι Επίπεδο Ταξινομίας 

Bloom 

Σύνολο 

Ερωτήσεων 

Στόχος 1 Ανάλυση 1 

Στόχος 2 Γνώση 1 

Στόχος 3 Κατανόηση 1 

Στόχος 4 Ανάλυση 2 

Στόχος 5 Εφαρμογή 10 

Σύνολο - 15 

 

6.3.12.2 Δημιουργία ερωτήσεων 

1. Κατά τη μετατροπή της UML σε Java, το “–” μπροστά από μια ιδιότητα 

σημαίνει: 

a) Private 

b) Public 

c) Protected 

d) Απλά παραλείπεται 

Στόχος: 2     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Γνώση 

 

2. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις αποδίδει τη λειτουργία που επιτελεί ο 

κατασκευαστής μιας κλάσης; 

a) Ο κατασκευαστής δημιουργεί ένα νέο στιγμιότυπο μιας κλάσης 

b) Ο κατασκευαστής ενημερώνει ένα υπάρχων στιγμιότυπο μιας κλάσης 

c) Ο κατασκευαστής διαγράφει ένα υπάρχων στιγμιότυπο μιας κλάσης 

d) Ο κατασκευαστής επιτελεί όλες τις παραπάνω λειτουργίες 

Στόχος: 3     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 
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3. Ποια είναι η ερμηνεία του παρακάτω κώδικα java; 

public class Bike extends Vehicle{ 

private int saddleHeight ; 

} 

a) Η κλάση Bike είναι υπερκλάση της κλάσης Vehicle 

b) Η κλάση Vehicle είναι υπερκλάση της κλάσης Bike 

c) Οι κλάσεις Vehicle και Bike συνδέονται με σχέση συνάθροισης 

d) Η ιδιότητα saddleHeight κληρονομείται από την κλάση Bike στην 

κλάση Vehicle 

Στόχος: 5     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Εφαρμογή 

 

4. Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις ερμηνεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη 

σχέση των κλάσεων A και Β; 

public class A{    public class B extends A{ 

private int i;     private int k; 

protected int j;     protected int m; 

}      } 

a) Ένα αντικείμενο της κλάσης B περιέχει τα πεδία j, k, m 

b) Ένα αντικείμενο της κλάσης B περιέχει τα πεδία k, m 

c) Ένα αντικείμενο της κλάσης B περιέχει τα πεδία j, m 

d) Ένα αντικείμενο της κλάσης B περιέχει τα πεδία i, j, k, m 

Στόχος: 5     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Εφαρμογή 

 

5. Τι θα τυπώσει ο παρακάτω κώδικας java; 

public class Test{ 

public static void main(String[] args) { 

Object o1=new Object(); 

Object o2=new Object(); 

System.out.print((o1==o2));} 

} 

a) False 

b) True 

c) O1 

d) O2 

Στόχος: 5     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Εφαρμογή 
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6. Στο ακόλουθο διάγραμμα κλάσεων η μέθοδος printInformation() εκτός από 

την υπερκλάση σημειώνεται και στις υποκλάσεις διότι επαναορίζεται σε αυτές. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στην/στον: 

 

a) Κληρονομικότητα 

b) Ενθυλάκωση 

c) Πολυμορφισμό 

d) Πολλαπλότητα 

Στόχος: 5     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Εφαρμογή 

 

6.3.13 Διάλεξη 12: Μεθοδολογίες Ανάπτυξης ΠΣ 

Υπάρχοντες Μαθησιακοί Στόχοι (Ταμπούρης & Ταραμπάνης, 2015λ) 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: 

1. Να απαριθμούν τις βασικές μεθοδολογίες για ανάπτυξη ΠΣ και τα θετικά και 

αρνητικά καθεμιάς 

2. Να χρησιμοποιούν τα κριτήρια που μας βοηθούν στην επιλογή της 

κατάλληλης μεθοδολογίας ανάπτυξης ΠΣ 

3. Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με την ενοποιημένη γλώσσα μοντελοποίησης 

UML 

4. Να απαριθμούν άλλες προσεγγίσεις και να κατανοήσουν τη σύνδεση τους με 

τις τεχνολογίες προγραμματισμού 

 

Προτεινόμενοι Μαθησιακοί Στόχοι 

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. απαριθμούν τις βασικές μεθοδολογίες για ανάπτυξη Πληροφοριακών 

Συστημάτων 
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2. αναγνωρίζουν τις μεθοδολογίες ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους  

3. εφαρμόζουν την κατάλληλη μεθοδολογία ανάπτυξης Πληροφοριακών 

Συστημάτων σε συγκεκριμένα παραδείγματα 

4. συγκρίνουν τις μεθοδολογίες ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 

5. αναγνωρίζουν άλλες προσεγγίσεις ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 

6.3.13.1 Καθορισμός πίνακα προδιαγραφών  

Μαθησιακοί Στόχοι Επίπεδο Ταξινομίας 

Bloom 

Σύνολο 

Ερωτήσεων 

Στόχος 1 Γνώση 4 

Στόχος 2 Κατανόηση 4 

Στόχος 3 Εφαρμογή 1 

Στόχος 4 Ανάλυση 4 

Στόχος 5 Γνώση 2 

Σύνολο - 15 

 

6.3.13.2 Δημιουργία ερωτήσεων 

1. Ποιες μεθοδολογίες ανάπτυξης ΠΣ ανήκουν στις μεθοδολογίες δομημένου 

σχεδιασμού (structured design); 

a) Ανάπτυξη καταρράκτη, παράλληλη ανάπτυξη 

b) Σταδιακή ανάπτυξη, παράλληλη ανάπτυξη 

c) Παράλληλη ανάπτυξη, κατασκευή πρωτοτύπων 

d) Ανάπτυξη καταρράκτη, σταδιακή ανάπτυξη 

Στόχος: 1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Γνώση 

 

2. Οι αντικειμενοστραφείς μεθοδολογίες ανάπτυξης Πληροφοριακών 

Συστημάτων έχουν επίκεντρο: 

a) Τις διαδικασίες 

b) Τα δεδομένα 

c) Την ενσωμάτωση διαδικασιών και δεδομένων σε ένα μοντέλο 

d) Το διαχωρισμό των δεδομένων από τις διαδικασίες 

Στόχος: 1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Γνώση 
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3. Σύμφωνα με το μανιφέστο των ευέλικτων μεθόδων ανάπτυξης ΠΣ 

προτεραιότητα έχουν: 

a) Οι διεργασίες 

b) Τα εργαλεία 

c) Οι άνθρωποι 

d) Το υλικό 

Στόχος: 1     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Γνώση 

 

4. Η παράλληλη ανάπτυξη κρίνεται κατάλληλη σε περιπτώσεις όπου: 

a) Απαιτείται διαφάνεια χρονοδιαγράμματος 

b) Δεν υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές του συστήματος 

c) Απαιτείται σύντομο χρονοδιάγραμμα 

d) Δεν υπάρχει εξοικείωση με την τεχνολογία 

Στόχος: 2     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Κατανόηση 

 

5. Ποιες από τις ακόλουθες μεθοδολογίες ανάπτυξης ΠΣ κρίνονται 

καταλληλότερες για έργα όπου απαιτείται διαφάνεια χρονοδιαγράμματος; 

a) Σταδιακή ανάπτυξη, κατασκευή πρωτοτύπων 

b) Σταδιακή ανάπτυξη, παράλληλη ανάπτυξη 

c) Παράλληλη ανάπτυξη, κατασκευή πρωτοτύπων 

d) Ανάπτυξη καταρράκτη, παράλληλη ανάπτυξη 

Στόχος: 4     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Ανάλυση 

 

6. Μια διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη ΠΣ αποτελεί: 

a) Η ICONIX 

b) Η Unified Process 

c) Η ανάπτυξη βάση συστατικών 

d) Η σταδιακή ανάπτυξη 

Στόχος: 5     Επίπεδο ταξινομίας Bloom: Γνώση 

 

6.4 Αξιολόγηση Ερωτήσεων ΑΣΠΣ- Περίπτωση MIS 

6.4.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα υποενότητα της διπλωματικής εργασίας αξιολογούνται παραδειγματικά 

10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του μαθήματος «Ανάλυση και Σχεδιασμός 
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Πληροφοριακών Συστημάτων» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα 

Πληροφοριακά Συστήματα. Οι ερωτήσεις δημιουργήθηκαν από τη συγγραφέα της 

διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια της πλήρους υποτροφίας που αποκτήθηκε από το 

εαρινό εξάμηνο του 2015 και χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο αξιολόγησης των 

μεταπτυχιακών φοιτητών το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016. Ο αριθμός των 

μεταπτυχιακών φοιτητών ήταν 60 άτομα χωρισμένα σε δύο τμήματα (κάθε τμήμα 30 

άτομα). Για την αποφυγή διαρροής των ερωτήσεων και των απαντήσεων  

δημιουργήθηκαν διαφορετικά σύνολα ερωτήσεων για κάθε τμήμα φοιτητών και έτσι 

κάθε ερώτηση απαντήθηκε από ένα τμήμα (30 άτομα). Επομένως για κάθε ερώτηση 

το δείγμα των φοιτητών από το οποίο απαντήθηκε είναι περίπου 30 (μειώνεται σε 

περιπτώσεις απουσίας φοιτητών από το μάθημα). Η αξιολόγηση των 10 ερωτήσεων 

πραγματοποιήθηκε με βάση το βαθμό δυσκολίας της ερώτησης, το βαθμό 

διακριτότητας της ερώτησης και την ύπαρξη παραπλανητικών απαντήσεων. Τα 

κριτήρια αυτά της αξιολόγησης υπολογίστηκαν σύμφωνα τους υπολογιστικούς τύπους 

που παρουσιάστηκαν στην υποενότητα 3.3 της παρούσας εργασίας και τα 

αποτελέσματα ερμηνεύτηκαν σύμφωνα με τους περιορισμούς της υποενότητας 3.3. Η 

αξιολόγηση κατέδειξε πολύ καλές ασκήσεις, καλές ασκήσεις, ασκήσεις που χρήζουν 

βελτίωσης και κακές ασκήσεις. 

 

6.4.2 Στατιστική Ανάλυση Ερωτήσεων 

6.4.2.1 Ερώτηση 1 

Η βάση του συστήματος θα εγκατασταθεί σε SQL server. Τι είδους απαίτηση 

συστήματος αποτελεί η παραπάνω έκφραση; 

a) Λειτουργική 

b) Μη λειτουργική, επιχειρησιακή  

c) Μη λειτουργική απόδοσης 

d) Δεν αποτελεί απαίτηση του συστήματος 

 

 Ερώτηση 1: Βαθμός δυσκολίας 

 

P = (Nr/N)*100     Τύπος (1) Ενότητα 3.3  

 

Nr=8: ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση 

N=30: το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στο τεστ 
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Προκύπτει βαθμός δυσκολίας P=27% 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: 20<P=27<80 οπότε κατάλληλη ερώτηση καθώς 

ο δείκτης δυσκολίας κυμαίνεται μεταξύ 20 και 80. 

 

 Ερώτηση 1: Βαθμός διακριτότητας 

 

Ti= (NRO- NRU)/ (N/4)     Τύπος (1) Ενότητα 3.3 

 

NRO=6: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην ανώτερη ομάδα 

NRU=2: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην κατώτερη ομάδα 

N=30: ο συνολικός αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός διακριτότητας Ti=0,5 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: Ti=0,5>0,4 οπότε η ερώτηση από άποψη 

διακριτότητας είναι πολύ καλή. 

 

 Ερώτηση 1: Παραπλανητικές απαντήσεις 

Από τα στατιστικά στοιχεία των ερωτηματολογίων, μελετώντας τις 

παραπλανητικές απαντήσεις της ερώτησης 1 παρατηρείται ότι όλες οι 

απαντήσεις έχουν επιλεγεί από κάποιο φοιτητή. Αυτό σημαίνει ότι έχουν 

επιτύχει το σκοπό της παραπλάνησης για τον οποίο και έχουν τεθεί και για το 

λόγο αυτό δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν. 

 

6.4.2.2 Ερώτηση 2 

Ο καθορισμός των απαιτήσεων πραγματοποιείται από: 

a) ανθρώπους της πληροφορικής 

b) τους χρήστες του ΠΣ 

c) το διευθυντή του έργου 

d) ανθρώπους της πληροφορικής και από τους χρήστες 

 

 Ερώτηση 2: Βαθμός δυσκολίας 

 

P = (Nr/N)*100     Τύπος (1) Ενότητα 3.3  

 

Nr=28: ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση 



 99 

N=30: το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός δυσκολίας P=93% 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: P=93>80 οπότε η ερώτηση είναι ακατάλληλη 

καθώς είναι  πολύ εύκολη. 

 

 Ερώτηση 2: Βαθμός διακριτότητας 

 

Ti= (NRO- NRU)/ (N/4)     Τύπος (1) Ενότητα 3.3 

 

NRO=15: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην ανώτερη ομάδα 

NRU=13: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην κατώτερη ομάδα 

N=30: ο συνολικός αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός διακριτότητας Ti=0,27 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: 0,20<Ti=0,27<0,29 οπότε η ερώτηση από 

άποψη διακριτότητας χρήζει βελτίωσης. 

 

 Ερώτηση 2: Παραπλανητικές απαντήσεις 

Από τα στατιστικά στοιχεία των ερωτηματολογίων, μελετώντας τις 

παραπλανητικές απαντήσεις της ερώτησης 2 παρατηρείται ότι η απάντηση C 

δεν έχει επιλεγεί από κανένα φοιτητή. Αυτό σημαίνει ότι απέτυχε του σκοπού 

της παραπλάνησης για τον οποίο και έχει τεθεί και για το λόγο αυτό χρειάζεται 

να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί. 

 

6.4.2.3 Ερώτηση 3 

Σε ένα διάγραμμα ακολουθίας, για να μοντελοποιήσουμε τη διαδικασία 

επαναληπτικής εκτέλεσης μιας ακολουθίας μηνυμάτων με βάση κάποια 

συνθήκη, χρησιμοποιούμε το πλαίσιο: 

a) Loop 

b) Alt 

c) Ref 

d) Opt  

 

 Ερώτηση 3: Βαθμός δυσκολίας 
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P = (Nr/N)*100     Τύπος (1) Ενότητα 3.3  

 

Nr=29: ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση 

N=29: το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός δυσκολίας P=100% 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: P=100>80 οπότε η ερώτηση είναι ακατάλληλη 

καθώς είναι  πολύ εύκολη. 

 

 Ερώτηση 3: Βαθμός διακριτότητας 

 

Ti= (NRO- NRU)/ (N/4)     Τύπος (1) Ενότητα 3.3 

 

NRO=15: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην ανώτερη ομάδα 

NRU=14: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην κατώτερη ομάδα 

N=29: ο συνολικός αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός διακριτότητας Ti=0,14 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: Ti=0,14<0,19 οπότε η ερώτηση δεν έχει την 

ικανότητα να διακρίνει τις καλές από τις κακές επιδόσεις των φοιτητών οπότε 

πρέπει ή να αντικατασταθεί πλήρως ή να παραλειφθεί.  

 

 Ερώτηση 3: Παραπλανητικές απαντήσεις 

Από τα στατιστικά στοιχεία των ερωτηματολογίων, μελετώντας τις 

παραπλανητικές απαντήσεις της ερώτησης 3 παρατηρείται ότι εφόσον όλοι οι 

φοιτητές έχουν απαντήσει σωστά (την απάντηση A), οι επιλογές B, C και D 

δεν έχουν επιλεγεί από κανένα φοιτητή. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν επιτύχει 

το σκοπό της παραπλάνησης για τον οποίο και έχουν τεθεί και για το λόγο 

αυτό χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν. 

 

6.4.2.4 Ερώτηση 4 

Η σχέση με την οποία συνδέεται ένας δράστης με μια περίπτωση χρήσης είναι: 

a) Σχέση συμπερίληψης  

b) Σχέση γενίκευσης 

c) Σχέση συσχέτισης 

d) Σχέση επέκτασης 
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 Ερώτηση 4: Βαθμός δυσκολίας 

 

P = (Nr/N)*100     Τύπος (1) Ενότητα 3.3  

 

Nr=28: ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση 

N=29: το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός δυσκολίας P=97% 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: P=97>80 οπότε η ερώτηση είναι ακατάλληλη 

καθώς είναι  πολύ εύκολη. 

 

 Ερώτηση 4: Βαθμός διακριτότητας 

 

Ti= (NRO- NRU)/ (N/4)     Τύπος (1) Ενότητα 3.3 

 

NRO=15: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην ανώτερη ομάδα 

NRU=13: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην κατώτερη ομάδα 

N=29: ο συνολικός αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός διακριτότητας Ti=0,27 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: 0,20<Ti=0,27<0,29 οπότε η ερώτηση έχει 

ανάγκη βελτίωσης. 

 

 Ερώτηση 4: Παραπλανητικές απαντήσεις 

Από τα στατιστικά στοιχεία των ερωτηματολογίων, μελετώντας τις 

παραπλανητικές απαντήσεις της ερώτησης 4 παρατηρείται ότι οι επιλογές A 

και D δεν έχουν επιλεγεί από κανένα φοιτητή. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν 

επιτύχει το σκοπό της παραπλάνησης για τον οποίο και έχουν τεθεί και για το 

λόγο αυτό χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν. 

 

6.4.2.5 Ερώτηση 5 

Στη φάση της Ανάλυσης του ΠΣ οι απαιτήσεις του συστήματος διατυπώνονται 

από τη σκοπιά: 

a) Του χρήστη 

b) Του σχεδιαστή του ΠΣ 

c) Του χρήστη και του σχεδιαστή ΠΣ 
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d) Κανένα από τα παραπάνω 

 

 Ερώτηση 5: Βαθμός δυσκολίας 

 

P = (Nr/N)*100     Τύπος (1) Ενότητα 3.3  

 

Nr=19: ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση 

N=30: το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός δυσκολίας P=63% 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: P=20<63<80 οπότε η ερώτηση είναι κατάλληλη 

καθώς ο δείκτης δυσκολίας κυμαίνεται μεταξύ 20 και 80. 

 

 Ερώτηση 5: Βαθμός διακριτότητας 

 

Ti= (NRO- NRU)/ (N/4)     Τύπος (1) Ενότητα 3.3 

 

NRO=12: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην ανώτερη ομάδα 

NRU=7: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην κατώτερη ομάδα 

N=30: ο συνολικός αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός διακριτότητας Ti=0,67 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: Ti=0,67>0,40 οπότε η ερώτηση από άποψη 

διακριτότητας είναι πολύ καλή. 

 

 Ερώτηση 5: Παραπλανητικές απαντήσεις 

Από τα στατιστικά στοιχεία των ερωτηματολογίων, μελετώντας τις 

παραπλανητικές απαντήσεις της ερώτησης 5 παρατηρείται ότι η απάντηση D 

δεν έχει επιλεγεί από κανένα φοιτητή. Αυτό σημαίνει ότι απέτυχε του σκοπού 

της παραπλάνησης για τον οποίο και έχει τεθεί και για το λόγο αυτό χρειάζεται 

να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί. 

 

6.4.2.6 Ερώτηση 6 

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ΔΕΝ ισχύει για τα διαγράμματα ακολουθίας; 

a) Ένα αντικείμενο μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο αντικείμενο στέλνοντας 

μήνυμα στην lifeline του 
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b) Ένα αντικείμενο μπορεί να στείλει μήνυμα στον εαυτό του 

c) Ένα αντικείμενο μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο αντικείμενο στέλνοντας 

μήνυμα στο ίδιο το αντικείμενο 

d) Ένα αντικείμενο μπορεί να δημιουργήσει ένα προσωρινό αντικείμενο 

 

 Ερώτηση 6: Βαθμός δυσκολίας 

 

P = (Nr/N)*100     Τύπος (1) Ενότητα 3.3  

 

Nr=13: ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση 

N=29: το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός δυσκολίας P=45% 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: P=20<45<80 οπότε η ερώτηση είναι κατάλληλη 

καθώς ο δείκτης δυσκολίας κυμαίνεται μεταξύ 20 και 80. 

 

 Ερώτηση 6: Βαθμός διακριτότητας 

 

Ti= (NRO- NRU)/ (N/4)     Τύπος (1) Ενότητα 3.3 

 

NRO=10: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην ανώτερη ομάδα 

NRU=3: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην κατώτερη ομάδα 

N=29: ο συνολικός αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός διακριτότητας Ti=0,96 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: Ti=0,96>0,40 οπότε η ερώτηση από άποψη 

διακριτότητας είναι πολύ καλή. 

 

 Ερώτηση 6: Παραπλανητικές απαντήσεις 

Από τα στατιστικά στοιχεία των ερωτηματολογίων, μελετώντας τις 

παραπλανητικές απαντήσεις της ερώτησης 6 παρατηρείται ότι η απάντηση B 

δεν έχει επιλεγεί από κανένα φοιτητή. Αυτό σημαίνει ότι απέτυχε του σκοπού 

της παραπλάνησης για τον οποίο και έχει τεθεί και για το λόγο αυτό χρειάζεται 

να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί. 
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6.4.2.7 Ερώτηση 7 

Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για κλάσεις που συνδέονται μεταξύ τους με σχέση 

κληρονομικότητας; 

a) Η υλοποίηση μιας οποιασδήποτε μεθόδου (εκτός του κατασκευαστή) πρέπει 

να είναι όμοια στην υπερκλάση και σε όλες τις υποκλάσεις. 

b) Η υλοποίηση μιας οποιασδήποτε μεθόδου (εκτός του κατασκευαστή) πρέπει 

να είναι όμοια σε όλες τις υποκλάσεις αλλά όχι στην υπερκλάση. 

c) Οι υποκλάσεις πρέπει να έχουν ακριβώς τις ίδιες μεθόδους και ιδιότητες (εκτός 

από τον κατασκευαστή) 

d) Η υποκλάση κληρονομεί τις μεθόδους και τις ιδιότητες της υπερκλάσης 

αλλά μπορεί και να ορίσει επιπλέον μεθόδους και ιδιότητες 

 

 Ερώτηση 7: Βαθμός δυσκολίας 

 

P = (Nr/N)*100     Τύπος (1) Ενότητα 3.3  

 

Nr=28: ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση 

N=29: το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός δυσκολίας P=97% 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: P=97>80 οπότε η ερώτηση είναι ακατάλληλη 

καθώς είναι  πολύ εύκολη. 

 

 Ερώτηση 7: Βαθμός διακριτότητας 

 

Ti= (NRO- NRU)/ (N/4)     Τύπος (1) Ενότητα 3.3 

 

NRO=14: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην ανώτερη ομάδα 

NRU=14: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην κατώτερη ομάδα 

N=29: ο συνολικός αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός διακριτότητας Ti=0 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: Ti=0<0,19 οπότε η ερώτηση δεν έχει την 

ικανότητα να διακρίνει τις καλές από τις κακές επιδόσεις των φοιτητών οπότε 

πρέπει ή να αντικατασταθεί πλήρως ή να παραλειφθεί.  

 

 Ερώτηση 7: Παραπλανητικές απαντήσεις 
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Από τα στατιστικά στοιχεία των ερωτηματολογίων, μελετώντας τις 

παραπλανητικές απαντήσεις της ερώτησης 7 παρατηρείται ότι οι επιλογές A 

και B δεν έχουν επιλεγεί από κανένα φοιτητή. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν 

επιτύχει το σκοπό της παραπλάνησης για τον οποίο και έχουν τεθεί και για το 

λόγο αυτό χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν. 

 

6.4.2.8 Ερώτηση 8 

Σε ποιο UML διάγραμμα κλάσεων αντιστοιχεί ο παρακάτω κώδικας σε Java; 

public class Pet{   public class PetOwner{ 

private PetOwner  myOwner; ArrayList< Pet> pets=new ArrayList< Pet>(); 

…     … 

}      } 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

 Ερώτηση 8: Βαθμός δυσκολίας 

 

P = (Nr/N)*100     Τύπος (1) Ενότητα 3.3  

 

Nr=28: ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση 

N=29: το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός δυσκολίας P=97% 
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Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: P=97>80 οπότε η ερώτηση είναι ακατάλληλη 

καθώς είναι  πολύ εύκολη. 

 

 Ερώτηση 8: Βαθμός διακριτότητας 

 

Ti= (NRO- NRU)/ (N/4)     Τύπος (1) Ενότητα 3.3 

 

NRO=14: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην ανώτερη ομάδα 

NRU=14: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην κατώτερη ομάδα 

N=29: ο συνολικός αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός διακριτότητας Ti=0 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: Ti=0<0,19 οπότε η ερώτηση δεν έχει την 

ικανότητα να διακρίνει τις καλές από τις κακές επιδόσεις των φοιτητών οπότε 

πρέπει ή να αντικατασταθεί πλήρως ή να παραλειφθεί.  

 

 Ερώτηση 8: Παραπλανητικές απαντήσεις 

Από τα στατιστικά στοιχεία των ερωτηματολογίων, μελετώντας τις 

παραπλανητικές απαντήσεις της ερώτησης 8 παρατηρείται ότι οι επιλογές A 

και B δεν έχουν επιλεγεί από κανένα φοιτητή. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν 

επιτύχει το σκοπό της παραπλάνησης για τον οποίο και έχουν τεθεί και για το 

λόγο αυτό χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν. 

 

6.4.2.9 Ερώτηση 9 

Ποιος είναι ο σωστός κώδικας σε Java του παρακάτω UML διαγράμματος 

κλάσεων; 

 

a) public class Employee{     

private String name;      

}  

 

 public Class Motorcycle{ 
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private String brand; 

private String model; 

Arraylist<Employee>=newArrayList<Employee>(); 

} 

 

b) public class Employee{ 

private String name;   

Arraylist<Motorcycle> motors=newArrayList<Motorcycle>(); 

}  

 

public Class Motorcycle{ 

private String brand; 

private String model; 

} 

 

c) public class Employee{ 

private String name;   

} 

 

public Class Motorcycle{ 

private String brand; 

private String model; 

private Employee employee; 

} 

 

d) public class Employee{ 

private String name;   

private Employee employee;  

} 

 

public Class Motorcycle{ 

private String brand; 

private String model; 

} 
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 Ερώτηση 9: Βαθμός δυσκολίας 

 

P = (Nr/N)*100     Τύπος (1) Ενότητα 3.3  

 

Nr=16: ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση 

N=29: το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός δυσκολίας P=55% 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: P=20<55<80 οπότε η ερώτηση είναι κατάλληλη 

καθώς ο δείκτης δυσκολίας κυμαίνεται μεταξύ 20 και 80. 

 

 Ερώτηση 9: Βαθμός διακριτότητας 

 

Ti= (NRO- NRU)/ (N/4)     Τύπος (1) Ενότητα 3.3 

 

NRO=10: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην ανώτερη ομάδα 

NRU=6: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην κατώτερη ομάδα 

N=29: ο συνολικός αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός διακριτότητας Ti=0,55 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: Ti=0,55>0,40 οπότε η ερώτηση από άποψη 

διακριτότητας είναι πολύ καλή. 

 

 Ερώτηση 9: Παραπλανητικές απαντήσεις 

Από τα στατιστικά στοιχεία των ερωτηματολογίων, μελετώντας τις 

παραπλανητικές απαντήσεις της ερώτησης 9 παρατηρείται ότι η απάντηση D 

δεν έχει επιλεγεί από κανένα φοιτητή. Αυτό σημαίνει ότι απέτυχε του σκοπού 

της παραπλάνησης για τον οποίο και έχει τεθεί και για το λόγο αυτό χρειάζεται 

να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί. 

 

6.4.2.10 Ερώτηση 10 

Στη φάση της Ανάλυσης του ΠΣ οι απαιτήσεις του συστήματος διατυπώνονται 

από τη σκοπιά: 

a) Του χρήστη 

b) Του σχεδιαστή του ΠΣ 

c) Του χρήστη και του σχεδιαστή ΠΣ 
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d) Κανένα από τα παραπάνω 

 

 Ερώτηση 10: Βαθμός δυσκολίας 

 

P = (Nr/N)*100     Τύπος (1) Ενότητα 3.3  

 

Nr=19: ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση 

N=30: το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός δυσκολίας P=63% 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: P=20<63<80 οπότε η ερώτηση είναι κατάλληλη 

καθώς ο δείκτης δυσκολίας κυμαίνεται μεταξύ 20 και 80. 

 

 Ερώτηση 10: Βαθμός διακριτότητας 

 

Ti= (NRO- NRU)/ (N/4)     Τύπος (1) Ενότητα 3.3 

 

NRO=12: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην ανώτερη ομάδα 

NRU=7: ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην κατώτερη ομάδα 

N=30: ο συνολικός αριθμός των μαθητών που εξετάστηκαν στο τεστ 

Προκύπτει βαθμός διακριτότητας Ti=0,67 

Σύμφωνα με την Ενότητα 3.3: Ti=0,67>0,40 οπότε η ερώτηση από άποψη 

διακριτότητας είναι πολύ καλή. 

 

 Ερώτηση 10: Παραπλανητικές απαντήσεις 

Από τα στατιστικά στοιχεία των ερωτηματολογίων, μελετώντας τις 

παραπλανητικές απαντήσεις της ερώτησης 10 παρατηρείται ότι η απάντηση D 

δεν έχει επιλεγεί από κανένα φοιτητή. Αυτό σημαίνει ότι απέτυχε του σκοπού 

της παραπλάνησης για τον οποίο και έχει τεθεί και για το λόγο αυτό χρειάζεται 

να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί. 

6.4.3 Συμπεράσματα 

Στην παρούσα ενότητα της εργασίας αξιολογήθηκαν ενδεικτικά 10 ερωτήσεις 

πολλαπλής με κριτήρια το βαθμό δυσκολίας της ερώτησης, το βαθμό διακριτότητας 

της ερώτησης και τις παραπλανητικές απαντήσεις. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε 

έπειτα από τη χρήση των ερωτήσεων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 

Προγράμματος Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. Τα αποτελέσματα που 
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κατέδειξε η αξιολόγηση είναι ότι 1 από τις 10 ερωτήσεις (Ερώτηση 1) είναι καλή 

καθώς έχει κατάλληλο επίπεδο δυσκολίας και διακριτότητας και οι εναλλακτικές 

απαντήσεις πετυχαίνουν το σκοπό της παραπλάνησης. Επίσης, 5 από τις 10 ερωτήσεις 

(Ερωτήσεις 2, 3, 4, 7, 8) κρίνονται ακατάλληλες καθώς δεν πληρούν τις απαιτήσεις ως 

προς το βαθμό δυσκολίας, το βαθμό διακριτότητας και τις παραπλανητικές 

απαντήσεις των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις αυτές πρέπει ή να ανασυνταχθούν ή να 

αντικατασταθούν. Τέλος, 4 από τις 10 ερωτήσεις (Ερωτήσεις 5, 6, 9, 10) κρίνονται 

κατάλληλες ως προς το βαθμό δυσκολίας και διακριτότητας ωστόσο εμφανίζουν 

προβλήματα σχετικά με τις παραπλανητικές απαντήσεις καθώς δεν πετυχαίνουν το 

σκοπό της παραπλάνησης και δεν επιλέγονται από τους φοιτητές. Οι ερωτήσεις αυτές 

πρέπει να ανασυνταχθούν σε επίπεδο εναλλακτικών απαντήσεων. 

 

6.5 Περίληψη 

Στα πλαίσια της μελέτης περίπτωσης «Δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων για ΑΣΠΣ» 

κατασκευάστηκε μια τράπεζα θεμάτων αποτελούμενη από 165 ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής. Οι ερωτήσεις δημιουργήθηκαν με στόχο να ανταποκρίνονται στο θεματικό 

περιεχόμενο των 11 διαλέξεων του μαθήματος. Η συγγραφή των ερωτήσεων της νέας 

τράπεζας θεμάτων πραγματοποιήθηκε με βάση το μαθησιακό στόχο στον οποίο 

απευθύνονται και το επίπεδο ταξινομίας του Bloom στο οποίο εμπίπτουν.  Η νέα 

τράπεζα θεμάτων ενσωματώθηκε στο Moodle του μαθήματος. Στην παρούσα ενότητα 

παρουσιάστηκαν ενδεικτικά 66 από τις 165 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Τέλος, 

αξιολογήθηκαν 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του μαθήματος «Ανάλυση και 

Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων» έπειτα από τη χρήση τους από τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι ερωτήσεις αξιολογήθηκαν ως προς το βαθμό δυσκολίας, 

το βαθμό διακριτότητας και τις παραπλανητικές απαντήσεις. 
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7. Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

7.1 Συμπεράσματα 

Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων διεξάγεται ολοένα και περισσότερο 

με τη χρήση τραπεζών θεμάτων. Η επιλογή δημοσιευμένης τράπεζας θεμάτων ή η 

δημιουργία νέας τράπεζας θεμάτων αποτελεί πλέον μέρος της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Στη βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε μελετήθηκαν οι μέθοδοι 

αξιολόγησης μαθησιακού αποτελέσματος και η χρήση των τραπεζών θεμάτων ως 

μέσο αξιολόγησης. Πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός των μεθόδων άμεσης και 

έμμεσης αξιολόγησης. Τα δημοσιευμένα τεστ, τα τοπικά ανεπτυγμένα τεστ, οι 

ενσωματωμένες εργασίες και δραστηριότητες μαθημάτων, τα χαρτοφυλάκια και τα 

συλλογικά χαρτοφυλάκια παρουσιάζονται ως μέθοδοι άμεσης αξιολόγησης. Οι 

έρευνες, οι συνεντεύξεις και οι ομάδες εστίασης παρατίθενται ως μέθοδοι έμμεσης 

αξιολόγησης. Στη συνέχεια απαριθμούνται και παρουσιάζονται έντεκα βήματα για την 

κατασκευή του διαγωνίσματος, την πιο διαδεδομένη μέθοδο αξιολόγησης. 

Συγκρίνοντας τις μεθόδους αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων, συμπεραίνεται 

ότι κάθε μια από αυτές διαθέτει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η επιλογή της 

κατάλληλης μεθόδου είναι μια απαιτητική διαδικασία που καλείται να φέρει εις πέρας 

ο εκπαιδευτικός λαμβάνοντας υπ’ όψιν το επίπεδο αξιοπιστίας και εγκυρότητας που 

απαιτεί από τη μέθοδο, το χρόνο που διαθέτει για τη διεκπεραίωση της αξιολόγησης 

και την ανάγκη για άμεση ή έμμεση αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας, πέραν της βιβλιογραφικής επισκόπησης, 

αξιολογήθηκαν πέντε Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Moodle, ATutor, Open 

eClass, Ilias, Sakai) και πέντε εργαλεία διαχείρισης τραπεζών θεμάτων (Moodle, 

ATutor, Sakai, Savsoft Quiz, ClassMarker). Τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης 

αξιολογήθηκαν με ένα σύνολο 31 χαρακτηριστικών ενώ για τα εργαλεία διαχείρισης 

τραπεζών θεμάτων η αξιολόγηση βασίστηκε σε 23 κριτήρια. 

Συγκρίνοντας τα εργαλεία αξιολόγησης μαθησιακού αποτελέσματος προκύπτει ότι το 

Moodle υπερέχει έναντι των υπολοίπων. Επιπλέον, συγκρίνοντας τα εργαλεία 

διαχείρισης τραπεζών θεμάτων παρατηρήθηκε ότι το Moodle υπερτερεί συνολικά 

έναντι των άλλων εργαλείων τόσο σε δυνατότητες όσο και στα διαθέσιμα είδη 

ερωτήσεων για τη δημιουργία διαγωνισμάτων. Επίσης το Moodle πλεονεκτεί έναντι 

των υπολοίπων καθώς αποτελεί την υπάρχουσα υποδομή του μαθήματος. Έτσι το 
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Moodle επιλέχθηκε για τη δημιουργία της νέας τράπεζας θεμάτων στα πλαίσια του 

μαθήματος «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων» του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα. 

Σε επόμενο στάδιο της εργασίας, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση 229 ερωτήσεων 

πολλαπλής επιλογής από υπάρχουσες τράπεζες θεμάτων του διαδικτύου. Από την 

αξιολόγηση προέκυψαν 234 παραβιάσεις των κατευθυντήριων γραμμών γραφής των 

ερωτήσεων. Παρατηρήθηκε ότι η πλειονότητα των ερωτήσεων ήταν γραμμένες στα 

γνωστικά επίπεδα της γνώσης και της κατανόησης. Τέλος, παρατηρήθηκε έλλειψη 

ομοιομορφίας στην κατανομή των σωστών επιλογών ανάμεσα στις εναλλακτικές 

επιλογές.  

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των 229 ερωτήσεων 

πολλαπλής επιλογής οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ένα τεστ αποτελούμενο από 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για να επιτύχει το στόχο της ορθής και έγκυρης 

αξιολόγησης οφείλει να συμμορφώνεται σε κάποιους βασικούς κανόνες. Ένα τεστ που 

δεν περιλαμβάνει ίση κατανομή των ερωτήσεων στα γνωστικά επίπεδα της ταξινομίας 

του Bloom και ίση κατανομή των σωστών επιλογών ανάμεσα στις εναλλακτικές 

επιλογές δεν χαρακτηρίζεται ορθά κατασκευασμένο. Επίσης, ένα τεστ που 

παρουσιάζει παραβιάσεις των κατευθυντήριων γραμμών γραφής των ερωτήσεων για 

παράδειγμα ορθογραφικά λάθη στις ερωτήσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρο και 

αξιόπιστο. 

Στο τελευταίο στάδιο της εργασίας, κατασκευάστηκε μια τράπεζα θεμάτων 

αποτελούμενη από 165 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ενδεικτικά 

παρουσιάστηκαν 66 από αυτές. Οι ερωτήσεις που δημιουργήθηκαν, ανταποκρίνονται 

στο θεματικό περιεχόμενο των 11 διαλέξεων του μαθήματος. Οι νέες ερωτήσεις, 

οργανώθηκαν με βάση το μαθησιακό στόχο στον οποίο απευθύνονται και το επίπεδο 

ταξινομίας του Bloom στο οποίο εμπίπτουν. Ένα μέρος των ερωτήσεων της τράπεζας 

θεμάτων προήλθε από επαναχρησιμοποίηση ερωτήσεων που δημιουργήθηκαν στα 

πλαίσια της υποτροφίας της συγγραφέα της διπλωματική εργασίας. Η νέα τράπεζα 

θεμάτων ενσωματώθηκε στο εργαλείο που επιλέχθηκε στα πλαίσια της εργασίας, στο 

Moodle του μαθήματος. 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης του τελευταίου σταδίου της εργασίας δηλαδή της 

δημιουργίας της τράπεζας θεμάτων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Η ορθή 

δημιουργία μιας τράπεζας θεμάτων απαιτεί τον ορθό και προσεκτικό ορισμό των 

μαθησιακών στόχων των διαλέξεων του μαθήματος και την αντιστοίχιση αυτών με τα 

επίπεδα ταξινομίας του Bloom. Δεν πρέπει να κατασκευάζονται αυθαίρετα ερωτήσεις 
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πολλαπλής επιλογής αλλά ερωτήσεις που ικανοποιούν τους κανόνες γραφής των 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, εξυπηρετούν τον επιθυμητό μαθησιακό στόχο και 

είναι γραμμένες  στο αντίστοιχο επίπεδο ταξινομίας του Bloom. 

Επίσης, στο τελευταίο στάδιο της εργασίας αξιολογήθηκαν παραδειγματικά 10 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με κριτήρια το βαθμό δυσκολίας, το βαθμό 

διακριτότητας και τις παραπλανητικές απαντήσεις των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις 

δημιουργήθηκαν από τη συγγραφέα της διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια της 

πλήρους υποτροφίας που αποκτήθηκε από το εαρινό εξάμηνο του 2015 και 

χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών το χειμερινό 

εξάμηνο 2015-2016 για το μάθημα «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών 

Συστημάτων». 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των 10 ερωτήσεων 

καταδεικνύουν την Ερώτηση 1 ως κατάλληλη ερώτηση. Οι Ερωτήσεις 2, 3, 4, 7 και 8 

κρίνονται ακατάλληλες και ως προς τα τρία κριτήρια της αξιολόγησης και απαιτείται 

η ανασύνταξη ή η αντικατάστασή τους. Τέλος, οι Ερωτήσεις 5, 6, 9 και 10 πρέπει να 

ανασυνταχθούν σε επίπεδο εναλλακτικών απαντήσεων καθώς οι παραπλανητικές 

απαντήσεις δεν πετυχαίνουν το σκοπό της παραπλάνησης. 

 

7.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη χρήση των τραπεζών θεμάτων 

ανακτά ολοένα και περισσότερο έδαφος στον τομέα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Έτσι, μελλοντικά υπάρχουν πολλά θέματα με τα οποία θα μπορούσε να ενασχοληθεί 

κάποιος στα πλαίσια της θεματολογίας της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Πρώτα 

από όλα, συνέχεια της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα μπορούσε να αποτελέσει 

η αξιολόγηση των ερωτήσεων της τράπεζας θεμάτων από τους φοιτητές στα πλαίσια 

του μαθήματος «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων». Με τον 

τρόπο αυτό θα πραγματοποιούταν έλεγχος επίτευξης του στόχου αξιολόγησης της 

νέας τράπεζας θεμάτων. Επίσης, μελλοντική ενασχόληση θα μπορούσε να αποτελέσει 

η δημιουργία διαφορετικού τύπου ερωτήσεων όπως συμπλήρωσης κενών ή Σωστού/ 

Λάθους για το μάθημα «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων» με 

στόχο τη σύγκριση των αποτελεσμάτων και των μαθησιακών στόχων που 

επιτυγχάνονται από τα διαφορετικά είδη ερωτήσεων. Τέλος, μια διαφορετική 

προσέγγιση θα μπορούσε να αποτελέσει η δημιουργία τράπεζας θεμάτων 

χρησιμοποιώντας υποδομή διαφορετική του Moodle. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε 
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να ελεγχθεί η ευχρηστία των διαφορετικών εργαλείων καθώς και οι δυνατότητες που 

προσφέρουν σε συνθήκες μιας πραγματικής τράπεζας θεμάτων. 
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