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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η συµβολή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην ανάπτυξη της εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης µέχρι σήµερα προσεγγίζεται κυρίως όσον αφορά τα µαθησιακά - εκπαιδευτικά 
αποτελέσµατα, ενώ η σχετική έρευνα και συστηµατική αξιολόγηση διεθνώς εστιάζει είτε στην από 
παιδαγωγική, ψυχολογική και κοινωνιολογική πλευρά επίδραση της τεχνολογίας και των σχετικών 
µορφών διδασκαλίας, είτε στην δοµή και λειτουργία του ίδιου του µέσου κυρίως από τεχνολογικής 
σκοπιάς.  Είναι σχετικά λίγες οι απόπειρες οικονοµικής αξιολόγησης της συµβολής των ΤΠΕ που να 
αφορούν την αποδοτικότητα στην λειτουργία των Φορέων εκπαίδευσης, τα κόστη και οφέλη για τους 
συµµετέχοντες, ή τις επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον.  Η παρούσα εισήγηση έρχεται να 
προσεγγίσει ένα συνθετ ικό  µοντέλο οικονοµικής αξιολόγησης προγραµµάτων µε χρήση ΤΠΕ, το 
οποίο µε µια ολ ιστ ική  αντίληψη ενσωµατώνει πέρα από τα χρηµατικώς εκφρασµένα στοιχεία 
κόστους και οφέλους κάθε εναλλακτικής πρότασης, τα αντίστοιχα ποιοτικά και ως εκ τούτου µη-
απτά στοιχεία που έχουν ουσιαστική σηµασία στην επιλογή του αποδοτικότερου κάθε φορά τύπου 
προγράµµατος. Η αξιολόγηση στηρίζεται σε µια προσαρµοσµένη µέθοδο Ανάλυσης Κόστους – 
Οφέλους που οδηγεί στην επιλογή της καταλληλότερης εναλλακτικής πρότασης  µέσω του 
συσχετισµού των απτών και µη-απτών στοιχείων κόστους και οφέλους κάθε µιας, σε συνδυασµό µε 
µοντέλα προσδιορισµού και εκτίµησης των στοιχείων αυτών. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Οικονοµική Αξιολόγηση, Ανάλυση Κόστους Οφέλους, Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
∆ιεθνώς, η έρευνα σχετικά µε τις επιδράσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας – ΤΠΕ (Information and Communication Technologies – I.C.T.i) πάνω στις µορφές 
και την φυσιογνωµία της εκπαίδευσης είναι εκτεταµένη και αφορά κυρίως την αναζήτηση και 
ανάλυση των εκπαιδευτικών – µαθησιακών αποτελεσµάτων της χρήσης νέων τεχνολογιών και 
συστηµάτων. Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται ότι πολύ λίγες µελέτες έχουν διεξαχθεί µε αντικείµενο 
την δοµή κόστους της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και τις επιδράσεις της τελευταίας στην 
οικονοµική αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Στόχος των κλασσικών µορφών 
προσέγγισης είναι να διερευνηθεί πώς τα µαθησιακά αποτελέσµατα συσχετίζονται µε την χρήση 
νέων µεθόδων διδασκαλίας, σε σύγκριση µε την διδασκαλία (instruction) µέσα στην τάξη που 
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πρόκειται να υποκαταστήσουν οι πρώτες. (Jewett, 1996) Έτσι, αν και υπάρχει η γενική αίσθηση 
ότι οι ΤΠΕ βελτιώνουν την (οικονοµική) αποδοτικότητα των φορέων εκπαίδευσης, και πολλές 
πολιτικές αποφάσεις στηρίχθηκαν στην κοινή αυτή αντίληψη, λείπουν πραγµατικές µελέτες 
αξιολόγησης αντίστοιχων εφαρµογών (Moonen, 1996), και ως εκ τούτου µια σειρά θεµάτων όπως 
το νόηµα του όρου (οικονοµική) αποδοτικότητα,  ο προσδιορισµός των µη-απτών (intangible) 
στοιχείων κόστους και οφέλους, κλπ παραµένουν ανοιχτά προς συζήτηση. (Oliver, 2000) 

Το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστηµα γενικότερα, είναι από οικονοµικής σκοπιάς µια 
«βιοµηχανία» εντάσεως εργασίας όπου ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καταλυτικός για την 
λειτουργία της εκπαιδευτικής διεργασίας, ιδιαίτερα στις παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας στην 
τάξη. ∆εδοµένου του κόστους του χρόνου των διδασκόντωνii και την αυξηµένη ζήτηση για αυτή 
την κατηγορία επαγγέλµατος, οι µορφές διδασκαλίας και ο τρόπος αξιοποίησης του ανθρώπινου 
παράγοντα αποτελούν βασικό παράγοντα για την (οικονοµική και όχι µόνο) αποδοτικότητα του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Στις Η.Π.Α. σχετική έρευνα έδειξε ότι το διάστηµα 1960 – 1990 το 
πραγµατικό κόστος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αυξήθηκε κατά 300%  
κυρίως λόγω του διπλασιασµού του δείκτη προσωπικό / µαθητές. Μάλιστα η αύξηση του κόστους 
για διδασκαλία (instruction), συνιστά το 62% της συνολική ανωτέρω αύξησης. (Flyer, and Rosen, 
1997). Εποµένως η αυξηµένη αποδοτικότητα που µπορεί να προκύψει για ένα εκπαιδευτικό 
σύστηµα ή Φορέα από την χρήση εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας και γενικότερα 
καταστάσεων µάθησης, είναι ένα από τα βασικά ζητούµενα µιας οικονοµικού χαρακτήρα 
ανάλυσης. Η υποκατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα σε συγκεκριµένες δραστηριότητες δεν 
υπονοεί την απαξίωση ή υποεκτίµηση της ανθρώπινης δράσης, αλλά αντιθέτως υπόσχεται την 
αύξηση της αποτελεσµατικότητας και παραγωγικότητας της ανθρώπινης παρέµβασης σε ένα 
σύστηµα που εµπλουτισµένο από τεχνολογικά µέσα θα προάγει την αυτενέργεια του αποδέκτη της 
γνώσης, την επαγγελµατική βελτίωση του διδάσκοντα, και την ανεξαρτησία από χωρο-χρονικές 
δεσµεύσεις και για τους δύο.  

Στα πλαίσια της αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ή έργου, είναι αναγκαίο πριν 
απ’ όλα να προσδιοριστεί µε σαφήνεια το περιεχόµενο των όρων που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν για να αποδώσουν την επιτυχή ή όχι έκβαση του: (Rumble, 1988). Η 
Αποτελεσµατικότητα (effectiveness) είναι έννοια που αναφέρεται στα αποτελέσµατα – εκροές 
ενός οργανισµού που εκτελεί το έργο, και µάλιστα στο κατά πόσον αυτά τα αποτελέσµατα 
(outputs) είναι σύµφωνα καταρχήν µε τους στόχους του και ακόµα περισσότερο τις πραγµατικές 
ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών του. Ο όρος Κόστος – Αποτελεσµατικότητα (cost 
effectiveness) αναφέρεται στο κατά πόσον η επίτευξη των ανωτέρω στόχων γίνεται µε τρόπο πιο 
οικονοµικό από άλλους οργανισµούς που παρουσιάζουν τις ίδιες εκροές ακολουθώντας τα ίδια 
κριτήρια σύγκρισης. Η (οικονοµική) Αποδοτικότητα τέλος, είναι έννοια που αναφέρεται στο 
κόστος για την επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων (εκροών), και συνήθως εκφράζεται σε 
τιµές κόστους ανά µονάδα αποτελέσµατος. Γενικά η αποδοτικότητα ως έννοια σηµατοδοτεί µια 
συσχέτιση µεταξύ των εισροών και των εκροών ενός συστήµατος ή οργανισµού, και ως τέτοια 
πρέπει να αντιµετωπίζεται και στον χώρο της εκπαίδευσης. (Moonen, 1996; Tsang, 1997) Η 
έννοια της αποδοτικότητας έχει τουλάχιστον δύο σηµασίες όταν αναφέρεται στην εκπαίδευση: 
(Psacharopoulos, and Woodhall, 1985; Woodhall, 1987; Barr, 1998; Coombs, and Hallak, 1987) 

i) εσωτερική αποδοτικότηταiii, που αναφέρεται στην ικανότητα ενός ιδρύµατος (ή συστήµατος 
εκπαίδευσης γενικότερα), να εκπαιδεύσει και να παράγει αποφοίτους, µε συγκεκριµένη σχέση 
εισροών και πόρων που διατέθηκαν για τον σκοπό αυτό και των εκροών που το ίδρυµα ή σύστηµα 
απέφερε (ποιοτικά και ποσοτικά προσδιορισµένες), 

ii) εξωτερική αποδοτικότητα (ή macro-efficiency) που αναφέρεται στο πως οι απόφοιτοι ενός 
ιδρύµατος ενσωµατώνονται στην κοινωνία (π.χ. τι εργασίες κάνουν, µε τι εισοδήµατα), σε σχέση 
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µε τους πόρους που διατέθηκαν ενόσω ήταν µαθητές στο ίδρυµα. Εδώ αναφερόµαστε για το πώς 
ακριβώς εξοπλίστηκαν οι εκπαιδευόµενοι από οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής, και 
πολιτισµικής σκοπιάς. 

Αποτελεσµατικότητα 

Αποτελεσµατικότητα κόστους 

Αποδοτικότητα 

Στόχοι Προγράµµατος 
Επιθυµητά αποτελέσµατα Εισροές Εκροές Πραγµατικά 

Αποτελέσµατα 

Μετατρέπονται από τις 
διαδικασίες του Προγράµµατος για να πετύχουν 

 

Εικόνα 1 - ∆ιαγραµµατική συσχέτιση Αποδοτικότητας, Αποτελεσµατικότητας και Κόστους 
(προσαρµογή από John Mitchell & Associates, 2000) 

Η ποσοτική έκφραση των  αποτελεσµάτων ή εκροών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
παρουσιάζει ιδιαίτερες µεθοδολογικές και εννοιολογικές δυσκολίες που πηγάζουν από την 
κοινωνική φύση της εκπαίδευσης και τον διττό ρόλο των ίδιων των εκπαιδευοµένων οι οποίοι 
αποτελούν ταυτοχρόνως πρώτη ύλη, προϊόν, ή ακόµα τον παραγωγό της παραγωγικής 
διαδικασίας. (Levin, 1993). Οι εκροές της εκπαιδευτικής διαδικασίες είναι πολλαπλές, αλληλο-
συσχετιζόµενες, µη δυνάµενες να µετρηθούν µε ένα ενιαίο µετρικό σύστηµα, ενώ αναφέρονται σε 
πολλαπλά επίπεδα (άτοµο, οµάδα, τάξη, σχολείο, γειτονιά, περιφέρεια, φύλο, κλπ). Επίσης τα 
ατοµικά, µοναδικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων και η διαφορετικότητα µε την 
οποία βιώνουν το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι ως κοινωνικό, µεταβάλει έννοιες όπως ο διδακτικός 
χρόνος, η ποσότητα γνώσης, η ποσότητα πληροφορίας, σε σχετικές και σχεδόν απροσδιόριστες 
µεταβλητές. ∆ιεθνώς έχουν υπάρξει αρκετές προσπάθειες για την µέτρηση της επίδρασης στα 
εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, συγκεκριµένων µεταβλητών (όπως οι δαπάνες), στην βάση 
ποσοτικών µοντέλων, όπου όµως τα αποτελέσµατα τους αµφισβητούνται, τόσο για λόγους 
µεθοδολογικούς (π.χ. αδυναµία στην αντιµετώπιση του πολυµετάβλητου χαρακτήρα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας), όσο και για λόγους εννοιολογικούς (ανεπαρκής ορισµός των εισροών 
και εκροών της διαδικασίας). (Fortune, 1993). Ακόµα, έχει δεχθεί σκληρή κριτική η προσπάθεια 
µεταφοράς στον χώρο της αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή συστηµάτων, εννοιών και 
µοντέλων που προέρχονται από τον χώρο της βιοµηχανικής παραγωγής ή της οικονοµίας 
γενικότερα. Από πολλές πλευρές µάλιστα αµφισβητείται ακόµα και οι χρήση της έννοιας 
αποδοτικότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία ως ένας συσχετισµός εισροών – εκροών. Μάλιστα 
θεωρείται µια τέτοια προσέγγιση ως ένα εργαλείο στα χέρια της εκπαιδευτικής/πολιτικής 
γραφειοκρατίας. (Hodas, 1993). 

Σε καµία περίπτωση όµως όλα τα παραπάνω δεν σηµαίνουν ότι στην πραγµατικότητα δεν 
υπάρχει ένας συγκεκριµένος και αντικειµενικός τρόπος που κάθε φορά οι εισροές του 
εκπαιδευτικού συστήµατος ή διαδικασίας (όπως και να τις εννοεί κανείς), µετασχηµατίζονται σε 
συγκεκριµένες εκροές, και ότι ακόµα ο τρόπος αυτός παρουσιάζει βαθµούς σχετικής 
αποτελεσµατικότητας ή οικονοµικής αποδοτικότητας σε συνάρτηση π.χ. µε τις µορφές 
διδασκαλίας ή τα τεχνολογικά µέσα που χρησιµοποιούνται. Βεβαίως η ιδιαίτερη δυσκολία στην 
χρήση της έννοιας της συνάρτησης παραγωγής στην εκπαίδευση συνίσταται στην αδυναµία 
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προσδιορισµού µε σαφή τρόπο της έννοιας της τεχνολογίαςiv µιας και στην περίπτωση ενός 
εκπαιδευτικού συστήµατος η τελευταία αποτελεί την οργανική ενότητα (α) της δοµής του 
οργανισµού επιµόρφωσης, (β) της ακολουθούµενης παιδαγωγικής, (γ) των στρατηγικών 
διδασκαλίας, (δ) της διοίκησης και διαχείρισης, και (ε) των διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης. 
(Tsang, 1997) Έτσι, κάθε απόπειρα οικονοµικής αξιολόγησης πρέπει να είναι συγκεκριµένη και να 
αφορά σαφώς οροθετηµένα προγράµµατα, συστήµατα, ή έργα, ενώ σε κάθε περίπτωση η ανάλυση 
στηρίζεται στην προσέγγιση της εκπαίδευσης ως ένα σύστηµα που έχει (α) συγκεκριµένες 
επιδιώξεις και στόχους, (β) εισροές πόρων πάσης φύσεως, (γ) άµεσες εκπαιδευτικού χαρακτήρα 
εκροές, (δ) γενικότερα οφέλη για την κοινωνία, και (ε) εσωτερικές διαδικασίες που συσχετίζουν 
όλα τα υπόλοιπα. (Coombs, and Hallak, 1987). 

Ειδικότερα η αξιολόγηση έργων που περιλαµβάνουν την χρήση πληροφοριακών συστηµάτων 
και σύγχρονων δικτυακών τεχνολογιών θεωρείται ως πιο περίπλοκη περίπτωση εφαρµογής 
µεθόδων οικονοµικής ανάλυσης αφού η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι δεδοµένη και 
θεωρείται αναπόφευκτη, τα περισσότερα οφέλη και γενικότερα εκροές από την εφαρµογή 
πληροφοριακών συστηµάτων και εφαρµογών νέας τεχνολογίας είναι µη-απτά (intangible), (Hares, 
& Royal, 1994), η πολύπλευρη επίδραση τους σε όλες σχεδόν τις πλευρές οργάνωσης και 
λειτουργίας κάθε οργανισµού ή επιχείρησης καθιστά δύσκολη την οριοθέτηση των 
αποτελεσµάτων και του ρόλου που πράγµατι παίζουν, κλπ. (Serafeimidis, and Smithson, 1998).  

Το προτεινόµενο µοντέλο αξιολόγησης 
Η προτεινόµενη µεθοδολογία οικονοµικής ανάλυσης, στηρίζεται ακριβώς σε όλη την ανωτέρω 

προβληµατική για την αδυναµία µηχανιστικής µεταφοράς οικονοµικών µοντέλων της 
βιοµηχανικής π.χ. παραγωγής στον συγκεκριµένο χώρο της εκπαίδευσης, και στην σηµασία που 
έχει η αξιολόγηση µη-απτών, ποιοτικών, και άκρως ανθρωποκεντρικών και κοινωνικών 
µεταβλητών και παραγόντων. Το βασικό ζήτηµα που επιδιώκεται αντιµετωπίσει το υπόψη 
µοντέλο αξιολόγησης είναι ο προσδιορισµός, καταγραφή και ενσωµάτωση στην διαδικασία 
οικονοµικής αξιολόγησης, των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων και επιδράσεων της χρήσης 
τεχνολογίας στην αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του φορέα εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης.  

Είναι φανερό ότι µια απλή οικονοµικού επιπέδου ανάλυση δεν είναι αρκετή, και ως εκ τούτου 
η προσέγγιση πρέπει να αφορά πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης, στοχεύοντας σε µια ολιστική 
προσέγγιση του θέµατος, σε τρεις βασικούς άξονες: 
• Συµβολή των ΤΠΕ στην αποτελεσµατικότητα και οικονοµική αποδοτικότητα της λειτουργίας 

του Φορέα – Οργανισµού υλοποίησης του έργου της εκπαίδευσης, 
• Αναµενόµενα γενικότερα οφέλη που θα ανακύψουν από την χρήση σχετικών τεχνολογιών, 

τόσο στους συµµετέχοντες στα προγράµµατα όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον, και 
• Κόστος (όχι απαραίτητα οικονοµικό) από την εφαρµογή των σχετικών τεχνολογιών και 

υπηρεσιών. 

Πιο συγκεκριµένα ιεραρχώντας από το γενικότερο στο ειδικότερο, ορίζουµε τα παρακάτω 
επίπεδα ανάλυσης στα πλαίσια ενός τέτοιου µοντέλου αξιολόγησης: 
• Συνθετικό µοντέλο Ανάλυσης Κόστος – Οφέλους (Cost – Benefit Analysis, CBA) που θα 

περιγραφεί στην συνέχεια, και το οποίο θα αποτελέσει τον πυρήνα της αξιολόγησης 
συσχετίζοντας τις πληροφορίες που παράγουν τα πιο κάτω επίπεδα ανάλυσης, 

• Μέθοδοι προσδιορισµού και ανάλυσης του κόστους που συνδέεται µε την εισαγωγή των 
νέων τεχνολογικών εφαρµογών στην εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία, 
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• Μέθοδοι αξιολόγησης της εισαγωγής και χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, κυρίως 
όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του Φορέα που παρέχει τα 
προγράµµατα εκπαίδευσης, µε στόχο τον προσδιορισµό ποιοτικού χαρακτήρα οφέλη και 
κόστη, 

• Παιδαγωγικό πλαίσιο ανάλυσης που να επιτρέπει τον προσδιορισµό των βασικών στοιχείων 
οφέλους και κόστους (µαθησιακού, ψυχολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα) προκειµένου 
να ενσωµατωθούν ως ποιοτικοί δείκτες στην αξιολόγηση, 

• Εργαλεία ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας όπως η δηµοσκόπηση (survey), η συνέντευξη, η 
ανασκόπηση βιβλιογραφίας, οµάδες εστίασης, κ.α., τα οποία θα χρησιµοποιηθούν 
προκειµένου να συλλεχθούν, αξιολογηθούν και συσχετιστούν οι πληροφορίες που συνιστούν 
τις µεταβλητές της συγκεκριµένης περίπτωσης. 

 

 

Μελέτη 
Περίπτωσης 

Ανάλυση  
Κόστους - 
Oφέλους 

∆ηµοσκόπηση, Συνέντευξη, 
Ανασκόπηση Βιβλίογραφίας, κλπ 

Ροή 
πληροφορίας 

Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικής 
Τεχ νολογίας 

Παιδαγω-
γικό πλαίσιο 
Ανάλυσης 

Οικονοµική 
Ανάλυση & 
Αξιολόγηση 

 
Activity-based  
Κοστολόγηση 

 

Εικόνα 2 – Μεθοδολογικό Μοντέλο Ανάλυσης 

Όσον αφορά την εκτίµηση του κόστους, προτείνεται η µεθοδολογία της βασισµένης στην 
δραστηριότητα κοστολόγησης (Activity-based Costing), που συνίσταται την συγκεκριµένη κάθε 
φορά προσέγγιση των επιµέρους λειτουργιών και δράσεων ενός υπάρχοντος συστήµατος ή 
προγράµµατος µε στόχο την αναλυτική εκτίµηση του κόστους που συνδέεται µε κάθε µια από τις 
δραστηριότητες αυτές, (ή τις οµάδες δραστηριοτήτων). (Ash, 2000). Αντίστοιχη είναι και η 
προσέγγιση των Levin (1983) και Bates (1995), δηλαδή η εξέταση του άµεσου κόστους που 
σχετίζεται µε τον κάθε φορά τύπο διδασκαλίας και διανοµής. 

Προκειµένου να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις εισαγωγής των ΤΠΕ σε συγκεκριµένες 
εκπαιδευτικές διαδικασίες και διαδικασίες µάθησης, και να προσδιοριστούν συγκεκριµένοι 
παράγοντες οφέλους και κόστους, προτείνεται η συνδυαστική αξιοποίηση των παρακάτω 
επιµέρους προσεγγίσεων: 

(α) προϋπάρχοντα παιδαγωγικά πλαίσια ανάλυσης όπως αυτό των G. Conole, and M. Oliver, 
(1998), που προσανατολίζονται στα λεγόµενα σενάρια µάθησης, δηλαδή σε εκπαιδευτικές 
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διαδραστικές καταστάσεις που µελετώνται στην βάση κρίσιµων παραγόντων όπως ο τύπος του 
Μέσου, η χρήση του Μέσου (ως δραστηριότητα, εστίαση για συζήτηση, πηγή), η απαιτούµενη 
προκαταρκτική εργασία, οι εκπαιδευτικές διαδράσεις (interactions) που υποστηρίζονται, και οι 
περιορισµοί στην διανοµή, σε όρους χρόνου, τοποθεσίας, και πόρων που απαιτούνται, κλπ. 

(β) µοντέλα αξιολόγησης εκπαιδευτικής τεχνολογίας όπως i) το µοντέλο του Tavistock 
Institute (1998) σε συνεργασία µε το Open University, ii) το Evaluation of Learning Technology - 
Toolkit του University of North London (Oliver, 1999), και iii) το µοντέλο του Murdoch 
University (Phillips, et al., 2000) ιδιαίτερα όσον αφορά τις παιδαγωγικές – µαθησιακές επιπτώσεις 
της χρήσης τεχνολογικών εφαρµογών στην εκπαίδευση, 

(γ) µοντέλα συγκριτικής αξιολόγησης ποιότητας βάσει δεικτών (benchmarking), όπως αυτό 
του Institute For Higher Education Policy (IHEP, 2000) που αφορά δικτυακές Internet 
τεχνολογίες, και 

(δ) βιβλιογραφικά συµπεράσµατα όσον αφορά τις παιδαγωγικές - µαθησιακές επιπτώσεις, 
οφέλη και κόστη από την χρήση τεχνολογιών στον συγκεκριµένο κάθε φορά πεδίο εφαρµογής. 
∆εδοµένης της αµφισβήτησης που υπάρχει διεθνώς τόσο για την αξιοπιστία όσο και για την 
γενική ισχύ των συµπερασµάτων συγκεκριµένων ερευνώνv, προτείνεται η αξιολόγηση να 
περιλαµβάνει µια σειρά από εναλλακτικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις που προσιδιάζουν στις 
κάθε φορά περιστάσεις της συγκεκριµένης µελέτης περίπτωσης, και να είναι συγκεκριµένη υπό 
την έννοια ότι θα αφορά συγκεκριµένες χρήσεις και χρήστες, και θα λαµβάνει υπόψη τις 
συγκεκριµένες συνθήκες, περιστάσεις και πλαίσιο εφαρµογής 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι το νέο στοιχείο στην προτεινόµενη αξιολόγηση εκπαιδευτικού 
προγράµµατος µε χρήση ΤΠΕ, είναι ότι η κοστολογική συµπεριφορά του υπό αξιολόγηση έργου 
είναι πλέον συστατικό στοιχείο της συνολικής διερεύνησης της αποτελεσµατικότητας του, και όχι 
µια διαδικασία ανεξάρτητη που τα αποτελέσµατά της µοιάζει να µην αφορούν πάντα την 
συνολική αποδοτικότητα του έργου, και βεβαίως την αξία χρήσης των τεχνολογικών µέσων. (Ash, 
2000). 

 

Παραδοσιακή Πρακτική Σύγχρονη Προσέγγιση 

Κοστολόγηση 

Αξιολόγηση 
Αποτελεσµατικότητας Αξιολόγηση 

Αποτελεσµατικότητας 

Κοστολόγηση 

 

Εικόνα 3 – Μοντέλα προσέγγισης της Κοστολογικής αποτελεσµατικότητας 

Γενικά µιλώντας, η CBA είναι µια µέθοδος αξιολόγησης που χρησιµοποιείται στην επιλογή 
επενδυτικών εναλλακτικών προγραµµάτων – έργων και συνίσταται στην µε ποσοτικό τρόπο 
καταγραφή του κόστους και οφέλους κάθε εναλλακτικής λύσης και στην συνέχεια τον συσχετισµό 
τους µε σκοπό την επιλογή του έργου που παρουσιάζει την καλύτερη αποδοτικότητα στην χρήση 
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των διαθέσιµων πόρων. (Smith, 1986; Johansson, 1991; Mitchell, 1998). Η CBA ως τεχνική 
αξιολόγησης δεν έρχεται να υποκαταστήσει την κρίση του αξιολογητή, (Psacharopoulos, and 
Woodhall, 1985), όπως επίσης δεν εισχωρεί στον χώρο λήψης πολιτικών αποφάσεων. (Layard, 
and Glaister, 1996) Αποτελεί κρίκο µιας ευρύτερης διαδικασίας αποτίµησης (appraisal) και λήψης 
αποφάσεων που εφαρµόζεται τόσο από κυβερνητικούς οργανισµούς όσο και από επιχειρηµατικού 
χαρακτήρα αξιολογητές, και µπορεί να περιγραφεί από τα παρακάτω βήµατα: (Office of 
Information Technology Management, 1999; HEFCE, 1999; HM Treasury, 1997; The White 
House – ΟΜΒ, 1992) 
• Περιγραφή του στρατηγικού πλαισίου µέσα στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση 

του έργου 
• Καθορισµός και καταγραφή του προβλήµατος και προσδιορισµός της αναγκαιότητας για 

την υλοποίηση το έργου  
• Καθορισµός των νέων απαιτήσεων και καταγραφή στόχων που είναι συγκεκριµένοι, 

µετρήσιµοι, αποδεκτοί, ρεαλιστικοί και ενταγµένοι σε συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια 
• ∆ιατύπωση µε σαφήνεια των όρων και προϋποθέσεων κάτω από τους οποίους εκτιµάται ότι 

θα προκύψουν (ή πράγµατι προκύπτουν) τα περιγραφόµενα κόστη και οφέλη.  
• Μελέτη της τρέχουσας κατάστασης ή συστήµατος και αξιολόγηση της 
• Καθορισµός και περιγραφή των διαθέσιµων επιλογώνvi εναλλακτικών σεναρίων δράσης 
• Καθορισµός των µέτρων απόδοσης του συστήµατος (δείκτες µέτρησης και αξιολόγησης) 

και του τρόπου συλλογής των σχετικών πληροφοριών. 
• Καθορισµός, ποσοτικοποίηση και αποτίµηση (όπου είναι δυνατό) του κόστους και οφέλους 

κάθε επιλογής, αφού προσδιοριστεί το εύρος ο τύπος της συγκεκριµένης ανάλυσηςvii. 
• Αξιολόγηση του σχετικού κινδύνου, αβεβαιότητας, και πραγµατοποίηση ανάλυσης 

ευαισθησίας 
• Εκτίµηση της σχέσης κόστους – οφέλους και επιλογή της πρότασης που υπερέχει 

Τόσο τα κόστη όσο και τα οφέλη µπορούν να χαρακτηριστούν (α) ως απτά (tangible) και (β) 
ως µη-απτά, ή απροσδιόριστα µε ποσοτικές µεθόδους (intangible), τα οποία συνήθως δεν είναι 
αντικείµενο αγοραίων συναλλαγών (non-marketed). Ιδιαίτερα προβλήµατα µεθοδολογικής υφής 
αλλά και µέτρησης, προκύπτουν κατά την αναγνώριση των δεύτερων. Τα προβλήµατα συνήθως 
σχετίζονται µε ανθρώπινες ιδιότητες, ικανότητες, συµπεριφορές κ.ο.κ., που είναι παράγοντες 
µεγάλης σηµασίας όταν αναφερόµαστε στην αξιολόγηση προγραµµάτων και συστηµάτων στον 
χώρο της εκπαίδευσης. (Cox, 1986). Για την αξιολόγηση των µη – απτών ωφελειών 
χρησιµοποιούµε διάφορες τεχνικές που επιλέγονται µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό 
αξιολόγηση προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα θα αναφέραµε τις εξής µεθόδους: (Hares, and 
Royle, 1994; HM Treasury, 1997; Office of Information Technology Management, 1999; HEFCE, 
1999) 

1. Κλίµακες βαθµολόγησης και κατάταξης (the scoring approach), που συνήθως είναι 
υποκειµενικής και συγκριτικής φύσεως για κάθε ωφέλεια, ανά εναλλακτικό πρόγραµµα. Με το 
ίδιο τρόπο αντιστοιχίζονται επίσης και όλα τα νοµισµατικώς εκφρασµένα µεγέθη των απτών 
αποτελεσµάτων του έργου και µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται µια κοινή βάση υπολογισµού της 
συνολικής ωφέλειας. Σχετική είναι και η µέθοδος εκτίµησης χρησιµότητας (utility) όπως αυτή 
εκφράζεται από αντίστοιχες µετρήσεις, (Fischhoff, and Cox, 1986). 

2. ∆ιαισθητικές – εµπειρικές µέθοδοι εκτίµησης του οφέλους (π.χ. Delphi method, Act of 
Faith, κλπ) 

3. Έρευνες αποκάλυψης των διαθέσεων των ατόµων που επηρεάζονται από την ανάληψη του 
υπό αξιολόγηση έργου, µε στόχο τον προσδιορισµό shadow αξιών χρηµατικώς εκφρασµένων ή όχι 
(π.χ. willingness-to-pay) 
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4. Τεχνικές ποσοτικοποίησης (Quantification Technique) όπου επιχειρείται µια γεφύρωση του 
χάσµατος µεταξύ απτών και µη – απτών ωφελειών µέσα από µια διαδικασία αναγνώρισης και 
καθορισµού των ωφελειών, καθώς και περιγραφή των γενικότερων αποτελεσµάτων του έργου, και 
µετατροπής των αποτελεσµάτων αυτών σε µετρήσιµα µεγέθη, συσχετίζοντας τις επιδράσεις του 
έργου µε ποσοτικές µεταβολές βασικών δεικτών αποτελεσµατικότητας. (Cox, 1986) 

Ανάλογα µε την συγκεκριµένη φύση της αξιολόγησης, εάν κάποια οφέλη δεν έχουν 
νοµισµατική αξία και δεν αποτελούν κρίσιµους παράγοντες επιλογής, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ως tie-breakers στην περίπτωση που η ανάλυση κόστους δεν δείχνει ξεκάθαρα 
ποια επιλογή υπερέχει. Εάν τα οφέλη που δεν έχουν νοµισµατική αξία είναι κρίσιµα, τότε πρέπει 
να µετατραπούν τα νοµισµατικώς εκφρασµένα µεγέθη σε σχετικά µεγέθηviii, (χρησιµοποιώντας 
κατάλληλη κλίµακα βαθµολόγησης), και τότε  συγκρίσιµα µε τα πρώτα, να ληφθεί υπόψη η τιµή 
τους ως σύνολο, και να συσχετιστεί µε την Παρούσα Αξία του κόστους. Η επιλογή του 
αποδοτικότερης λύσης µπορεί να γίνει (α) µε άµεση σύγκριση όταν ένα πρόγραµµα παρουσιάζει 
ταυτοχρόνως το µικρότερο κόστος και τα µεγαλύτερα οφέλη από όλα τα υπόλοιπα, (β) µε χρήση 
του δείκτη [ποσοστιαία µεταβολή οφέλους] / [ποσοστιαία µεταβολή κόστους] κάθε 
προγράµµατος, σε σχέση πάντα µε αυτό που παρουσιάζει το χαµηλότερο κόστος, (γ) µε 
µετατροπή του κόστους κάθε προγράµµατος σε σχετικές αξίες (scores) στα πλαίσια µιας κλίµακας 
σύγκρισης που θα πρέπει να είναι συγκρίσιµη µε την σειρά της µε την κλίµακα µέτρησης του 
οφέλους, (εάν δεν είναι, προσαρµόζουµε αντίστοιχα την δεύτερη κλίµακα), και υπολογίζοντας τον 
λόγο όφελος / κόστος.  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µπορεί να υπάρξει και στάθµιση του κάθε στοιχείου 
οφέλους ώστε να αντανακλάται η σπουδαιότητα του για την επιτυχία του προγράµµατος, αλλά και 
ο κίνδυνος/αβεβαιότητα για την έλευση του αποτελέσµατος. Ανάλογα µε τους ακριβής στόχους 
της αξιολόγησης και το πεδίο εφαρµογής της, θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιον αφορούν οι δείκτες 
οφέλους και κόστους: φορέας εκπαίδευσης, διδάσκοντες, εκπαιδευόµενοι, τοπική κοινωνία, 
κράτος, κλπ, και έτσι να προσδιοριστεί ποια οφέλη (ή κόστη) πρέπει να θεωρηθούν ως έµµεσα 
αποτελέσµατα του συγκεκριµένου έργου (externalities), που δεν επιδρούν άµεσα στην κατάταξη 
των εναλλακτικών επιλογών. Τέλος, για λόγους καθαρά µεθοδολογικούς και απλοποίησης είναι 
δυνατό τα µη-απτά κόστη της χρήσης δικτυακών τεχνολογιών στην ΕξΑΕ, να θεωρηθούν ως 
ποιοτικού χαρακτήρα οφέλη της υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή των επιλογών που δεν 
περιλαµβάνουν τέτοιες τεχνολογικές εφαρµογές, ή να λάβουν αρνητικές τιµές στην κλίµακα 
αποτίµησης, προκειµένου η πλευρά του κόστους να περιλάβει µόνο στοιχεία δυνάµενα να 
ποσοτικοποιηθούν και εκτιµηθούν οικονοµικά. 

                                                 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
i Αναφέρεται και ως Communication and Information Technologies (CIT), (Conole, and Oliver, 1998). 
ii Η κυριαρχία του κόστους προσωπικού ως ποσοστό του συνολικού τρέχοντος κόστους, έχει αναδειχθεί σε 
όλες σχεδόν τις σχετικές έρευνες ανά τον κόσµο, και µάλιστα όσον αφορά την επαγγελµατική επιµόρφωση 
και την κοστολογική της διάρθρωση εµφανίζεται να κυµαίνεται από 65 έως 72 %. (Tsang, 1997). Βλέπε και 
τους σχετικούς δείκτες του OECD (2000). 

iii Πολλές φορές αναφέρεται και ως τεχνική αποδοτικότητα ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, οργανισµού, ή 
συγκεκριµένου Έργου (Psacharopoulos, 2000), αν και δεν ταυτίζεται πάντα µε την έννοια αυτή 

iv Όπως είναι γνωστό από την οικονοµική θεωρία, η τεχνολογία της παραγωγής αποτελεί τον βασικό 
προσδιοριστικό παράγοντα για την οργανική ενσωµάτωση των συντελεστών παραγωγής στην παραγωγική 
διαδικασία, και βεβαίως αποφασιστικό παράγοντα για την παραγωγικότητα του όλου συστήµατος. 
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v Βλέπε την έκθεση του Institute of Higher Education Policy (IHEP, 1999) σχετικά µε την πολυσυζητηµένη 
ανακεφαλαίωση 355 ερευνών που έγιναν στο διάστηµα 1928 – 1998, από τον Thomas Russell (1999) µε τον 
τίτλο The No-Significant Difference Phenomena, και τις σχετικές αδυναµίες που εντοπίζει η έκθεση αυτή 
στην προσέγγιση του θέµατος της αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών τεχνολογιών. 

vi Μια από τις εναλλακτικές και προς συγκριτική αξιολόγηση προσεγγίσεις, είναι σχεδόν πάντα η διατήρηση 
της υπάρχουσας κατάστασης, δηλαδή του υπάρχοντος συστήµατος, µοντέλου, ή τρόπου υλοποίησης των 
στόχων ενός υπό εξέταση προγράµµατος. (base case ή baseline option) 

vii Κάθε στοιχείο κόστους ή οφέλους που δεν αφορά το πεδίο εφαρµογής της ανάλυσης καταγράφεται ως 
παρεπόµενη επίδραση στο ευρύτερο περιβάλλον (externalities) 

viii Η αλλιώς να µετατραπούν τα οφέλη σε χρηµατικά µεγέθη, που συνήθως είναι ιδιαίτερα δύσκολο. 
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