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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Παρουσιάζονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες ενός συστήµατος 
αξιολόγησης µέσω υπολογιστή το οποίο παρέχει την πρόσθετη δυνατότητα αξιολόγησης µέσω του 
∆ιαδικτύου. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην περιγραφή των χαρακτηριστικών του συστήµατος που το 
καθιστούν ένα σηµαντικό µαθησιακό, διδακτικό και ερευνητικό εργαλείο. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εκπαίδευση από απόσταση, Αξιολόγηση µέσω υπολογιστή, Αξιολόγηση από 
απόσταση, Επιµορφωτική Αξιολόγηση, Αθροιστική αξιολόγηση. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία  χρόνια έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται  ευρύτατα ο σηµαντικός ρόλος της 

αξιολόγησης στη διαδικασία της διδασκαλίας και µάθησης. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για 
δύο κυρίως λόγους: 
• για επανατροφοδότηση των γνώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας µάθησης και 

διδασκαλίας και 
• για έλεγχο των γνώσεων των εξεταζοµένων κυρίως στο τέλος µιας σειράς µαθηµάτων. 

 Στην πρώτη  περίπτωση, µιλάµε για “επιµορφωτική αξιολόγηση” (formative assessment), ενώ στη 
δεύτερη για “αθροιστική αξιολόγηση” (summative assessment) (Bull, 1999). Μέσω της 
επιµορφωτικής αξιολόγησης επιτυγχάνεται µια έµµεση αξιολόγηση της διδασκαλίας. Οι 
µαθητές/φοιτητές εµπλέκονται συνειδητά στη διαδικασία αξιολόγησης όταν αυτή συνεισφέρει 
στην κατανόηση κάποιων  θεµάτων (εσωτερικό κίνητρο) και στην αντικειµενική βαθµολόγηση 
(εξωτερικό κίνητρο)  (Titus et al,  1998).  

 
Εκτός από αυτούς τους βασικούς στόχους, η αξιολόγηση αποβλέπει  επίσης  

• στο να προσδιορίσει προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών/φοιτητών, για ένα πληρέστερο 
σχεδιασµό της διδασκαλίας. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για “διαγνωστική  αξιολόγηση” 
(diagnostic testing). 

«Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόµος Α’, Επιµ. Α. ∆ηµητρακοπούλου, Πρακτικά 
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• να δώσει κίνητρα στους µαθητές/φοιτητές για  µια πιο ενεργή συµµετοχή τους στη 
διαδικασία µάθησης. Αυτό µπορεί να γίνει µέσω διαδικασιών “αυτοαξιολόγησης” (self 
assessment). 

Ο σαφής προσδιορισµός του στόχου της αξιολόγησης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση  για  την 
επιλογή  της µορφής και του περιεχοµένου των ερωτήσεων µέσω των οποίων θα γίνει η 
αξιολόγηση. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (COMPUTER ASSISTED 
ASSESSMENT) 

∆εδοµένου του µεγάλου αριθµού πληροφοριών που δέχεται ή συλλέγει σήµερα ένας µαθητής 
µέσω των διαφόρων ηλεκτρονικών πηγών και του ∆ιαδικτύου, οι κλασικές µορφές αξιολόγησης 
πολλές φορές αναδεικνύονται ανεπαρκείς  και εµφανίζουν ασυνέχεια ως προς την διαδικασία 
µάθησης: Για εκείνους τους µαθητές που έχουν µάθει να συλλέγουν και να διαχειρίζονται 
πληροφορίες µέσω του υπολογιστή, αναλαµβάνοντας σηµαντικές πρωτοβουλίες όσον αφορά το 
ρυθµό και το περιεχόµενο της µαθησιακής τους διαδικασίας, µια εξέταση µε χαρτί και µολύβι 
παρουσιάζει περιορισµένο ενδιαφέρον (Rovai, 2000). Αντίθετα, η αυτόµατη αξιολόγηση των 
επιδόσεών τους  µε τη βοήθεια του υπολογιστή και η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης που τους 
παρέχεται, έχει σαν συνέπεια την δηµιουργία µιας θετικής στάσης απέναντι στο ίδιο το µάθηµα 
(O’ Byrne, 1999). 

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήµατα µιας αξιολόγησης µε υπολογιστή (CAA) είναι ότι: 

• Ένας µεγάλος αριθµός  ατόµων µπορεί να αξιολογηθεί σε µικρό χρονικό διάστηµα και σε 
ένα µεγάλο αριθµό θεµάτων. 

• Ο έλεγχος των γνώσεων, στην περίπτωση µιας αξιολόγησης στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, µπορεί να γίνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έτους,  µε ελάχιστο 
χρονικό κόστος  όσον αφορά  τη διαδικασία διόρθωσης. Με την ύπαρξη βάσης ερωτήσεων 
µπορεί να επιταχυνθεί και η χρονοβόρος διαδικασία επιλογής θεµάτων. 

• Μέσα από µία κατάλληλα διαµορφωµένη βάση καταγραφής προόδου, ο εξεταζόµενος 
µπορεί να παρατηρεί τη γνωστική του εξέλιξη  αναπτύσσοντας µε αυτό τον τρόπο 
µεταγνωστικές ικανότητες. 

• Τα άτοµα µπορούν να διαχειριστούν µόνα τους την µαθησιακή τους πορεία. Ιδιαίτερα στην 
περίπτωση της «επιµορφωτικής» αξιολόγησης, κατά την οποία, µέσω των βάσεων 
ανατροφοδότησης,  τους δίνεται η δυνατότητα για αυτοαξιολόγηση και επανατροφοδό-
τηση. Στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν το επίπεδο 
κατανόησής τους  και να εντοπίζουν τις ενδεχόµενες αδυναµίες τους.  

• Τα άτοµα αποκτούν δεξιότητες όσον αφορά τον χειρισµό των υπολογιστών.  
• Η αξιολόγηση µέσω υπολογιστή αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στα σύγχρονα 

προγράµµατα εκπαίδευσης από απόσταση. 
 
Η αξιολόγηση µε  υπολογιστή (CAA), µπορεί να γίνει µε τρεις  τρόπους : 

• Αυτόµατη βαθµολόγηση κατάλληλα διαµορφωµένων ερωτηµατολογίων (σε χαρτί) µε την 
βοήθεια ενός οπτικού αναγνώστη (optical mark reader). 

• Με τη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού το οποίο εγκαθίσταται στον υπολογιστή του 
εξεταζόµενου.  

• Με την χρήση λογισµικού το οποίο  αξιοποιεί τις δυνατότητες του ∆ιαδικτύου. Εδώ το 
λογισµικό βρίσκεται σε έναν κεντρικό διακοµιστή (server) και ο εξεταζόµενος έχει 
πρόσβαση σε αυτό µε την χρήση ενός προγράµµατος πλοήγησης (browser).  
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Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η παρουσίαση και βαθµολόγηση των ερωτήσεων γίνεται εξ’ 
ολοκλήρου από τον υπολογιστή. Η δε συµπλήρωση των απαντήσεων γίνεται από τον 
αξιολογούµενο στην οθόνη του υπολογιστή. Αυτό µας δίνει την πρόσθετη δυνατότητα 
παρουσίασης ασκήσεων/ ερωτήσεων οι οποίες περιλαµβάνουν γραφικά, ήχο και video. 
 
ΤΥΠΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ  

Η αυτοµατοποιηµένη αξιολόγηση εισάγει περιορισµούς οι οποίοι σχετίζονται µε την 
αναγνώριση από τον υπολογιστή των απαντήσεων του εξεταζόµενου.  Ο υπολογιστής µπορεί να 
αναγνωρίσει την επιλογή µιας ή περισσοτέρων απαντήσεων από ένα προκαθορισµένο κατάλογο 
επιλογών, αλλά υπάρχουν ακόµη δυσκολίες, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 
χρόνια, στην αναγνώριση ελεύθερου κειµένου (ή και φωνής). Οι περιορισµοί στους δυνατούς 
τρόπους απάντησης εισάγουν µε την σειρά τους περιορισµούς στις µεθόδους  εξέτασης. Από αυτή 
την άποψη οι κυριότεροι τύποι ερωτήσεων σε ένα τέστ αξιολόγησης µε την βοήθεια υπολογιστή 
µπορεί να είναι: 
• Πολλαπλών επιλογών (Multiple Choice Questions, MCQ): επιλογή της  σωστής  

απάντησης από µια λίστα εναλλακτικών απαντήσεων. Ιδιαίτερες περιπτώσεις είναι οι 
ερωτήσεις τύπου “Επιλογή/Συσχέτιση”, όπου απαιτείται αντιστοίχηση θεµάτων από δύο 
λίστες θεµάτων, οι ερωτήσεις “Σωστό/Λάθος” και οι ερωτήσεις τύπου “Ναι/Όχι”. Ως 
ειδική περίπτωση θα πρέπει να θεωρούνται και οι ερωτήσεις “µενού επιλογών” (pull down 
menu), όπου ο εξεταζόµενος καλείται να συµπληρώσει µια φράση µε µια λέξη ή 
συνδυασµό λέξεων από ένα µενού. 

• Πολλαπλών απαντήσεων (Multiple Response Questions, MRQ): Εδώ οι απαντήσεις είναι 
περισσότερες από µία και ο εξεταζόµενος καλείται να διαλέξει όλες τις σωστές απαντήσεις 
από µια λίστα απαντήσεων.  

• Ανοικτές ερωτήσεις (Fill-in-the-blank): Ο  εξεταζόµενος πληκτρολογεί ως απάντηση µια 
λέξη ή έναν αριθµό. Στην περίπτωση λεκτικής απάντησης θα πρέπει η απάντηση να γραφεί 
µε συγκεκριµένο τρόπο που θα υποδεικνύεται από το σύστηµα (π.χ. µε κεφαλαία 
ελληνικά), προκειµένου να είναι δυνατή η σύγκριση της απάντησης του εξεταζόµενου µε 
την σωστή απάντηση. Το θετικό σε αυτό το τύπο  ερωτήσεων είναι ότι ο εξεταζόµενος 
“κατασκευάζει”  τη σωστή απάντηση και δεν την ανιχνεύει  ή την διαλέγει. Η πιθανότητα 
να µαντέψει κάποιος την σωστή απάντηση, είναι µικρότερη από ότι στις ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών. 

• Οπτικής αναγνώρισης (Graphical hotspot): Ο εξεταζόµενος καλείται να υποδείξει µε την 
βοήθεια του δείκτη (pointer) του ποντικιού το σωστό σηµείο σε µια εικόνα ή σχήµα 

• Άλλες ερωτήσεις, µπορούν να περιλαµβάνουν την προσθήκη τιµών σε ένα διάγραµµα, την 
ταξινόµηση αντικειµένων, τον σχεδιασµό ενός απλού γεωµετρικού σχήµατος, µιας 
γραφικής παράστασης κ.α.  

Η πιο απλή και ευρύτερα χρησιµοποιούµενη µέθοδος είναι οι “Ερωτήσεις Πολλαπλών 
Επιλογών/Πολλαπλών Απαντήσεων” (MCQ/MRQ).  

 
ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ/ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Η χρήση των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στα πλαίσια της αξιολόγησης µέσω 
υπολογιστή είναι τα τελευταία χρόνια ευρύτατα διαδεδοµένη διότι: 
• Αποτελεί ένα γρήγορο, ασφαλή  και αντικειµενικό τρόπο αξιολόγησης µεγάλου αριθµού 

ατόµων, όπως είναι η περίπτωση των (πρωτοετών  κυρίως) φοιτητών πανεπιστηµιακών 
τµηµάτων. 

• Οι ερωτήσεις µπορεί να συνοδεύονται από κατάλληλες υποδείξεις (hints), δίνοντας την 
δυνατότητα για αυτοαξιολόγηση σε περιπτώσεις  που δεν είναι εφικτή η προσωπική επαφή 
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µε τον διδάσκοντα  για το ενδεχόµενο µιας άµεσης ανατροφοδότησης (π.χ. περιπτώσεις εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης). 

• Στην περίπτωση που οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών συνδέονται µε κατάλληλα 
διαµορφωµένες βάσεις αυτόµατης ανατροφοδότησης, η αξιολόγηση  καθίσταται 
λειτουργικό κοµµάτι της διαδικασίας µάθησης και δίνει  επιπλέον την δυνατότητα για 
αυτοαξιολόγηση. 

Μία  ερώτηση  πολλαπλών επιλογών /απαντήσεων αποτελείται (Grunlund, 1993) : 
• από το σώµα της ερώτησης (stem) και 
• τις επιλογές ως προς την απάντηση στην ερώτηση (options). Οι επιλογές περιλαµβάνουν 

την σωστή απάντηση/εις (key/s) και τους “παραπλανητές” (distractοrs).  
• προαιρετικά  µπορεί να περιλαµβάνει και την “ανατροφοδότηση” (feedback) η οποία 

µπορεί να παρουσιάζεται είτε στο τέλος κάθε ερώτησης είτε στο τέλος της εξέτασης. Ο 
ρόλος της ανατροφοδότησης είναι σηµαντικός στην περίπτωση της “επιµορφωτικής 
αξιολόγησης” 

Ο ρόλος των  παραπλανητών  είναι ιδιαίτερα σηµαντικός από διδακτικής άποψης. Είναι καλό 
να επιλέγονται µεταξύ των πιο συνηθισµένων λαθών  ή παρανοήσεων που έχουν καταγραφεί στην 
διεθνή βιβλιογραφία, ή να αναζητούνται στα πλαίσια µιας επιµορφωτικής αξιολόγησης, µε την 
χρήση ανοικτών ερωτήσεων. Σωστές απαντήσεις που δεν απαντούν όµως στην συγκεκριµένη 
ερώτηση, είναι συνήθως ισχυροί παραπλανητές. Οι απόψεις των ερευνητών διίστανται ως προς 
τον βέλτιστο αριθµό τους. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες (Brown, 1997), τρεις έως τέσσερις   
παραπλανητές αρκούν για να µειωθούν σοβαρά οι πιθανότητες να έχουµε την σωστή απάντηση  
“µε µάντεµα” (guessing). Ο παράγοντας «µάντεµα», µπορεί να περιορισθεί αισθητά µε την 
εισαγωγή της αρνητικής βαθµολογίας.  

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί σοβαρές επιφυλάξεις απέναντι στην εγκυρότητα και 
αποτελεσµατικότητα της αξιολόγησης µε υπολογιστή (Kuder, 1937). Ιδιαίτερα στην περίπτωση των 
Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής, αυτές οι επιφυλάξεις αφορούν το είδος των ικανοτήτων που 
αξιολογούνται και το επίπεδο της µάθησης που επιδιώκεται. Το σοβαρότερο επιχείρηµα είναι ότι 
οι ερωτήσεις περιορίζονται σε ανάκληση απλών γνώσεων (σύµφωνα µε την ταξινοµία του 
Bloom)1, και ότι η παρουσία των πιθανών απαντήσεων ενισχύει το µάντεµα. Πράγµατι ,στην 
περίπτωση που οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών έχουν κατασκευασθεί από µη ειδικούς, 
ενδέχεται το προηγούµενο επιχείρηµα να είναι αληθές. Οι ερωτήσεις που απαιτούν ανάκληση 
γνώσεων είναι εύκολο να κατασκευασθούν και χρησιµοποιούνται ευρέως. Σε πολλές µάλιστα 
περιπτώσεις στοχεύουν στο να προσελκύσουν τους εξεταζόµενους, τουλάχιστον σε ένα αρχικό 
στάδιο  ώστε να αισθανθούν άνετα  και να εξοικειωθούν µε αυτή τη µορφή αξιολόγησης. Είναι 
επίσης αλήθεια, ότι η δηµιουργικότητα και η κριτική ικανότητα ελέγχονται καλύτερα µε 
ερωτήσεις τύπου δοκιµίου (“essay-type”).  Παρόλα αυτά οι ερωτήσεις τύπου δοκιµίου δεν 
παρέχουν την δυνατότητα ευρείας κάλυψης του εξεταζόµενου θέµατος, και δεν µπορούν να 
θεωρηθούν ότι οδηγούν σε αντικειµενική αξιολόγηση ιδίως στην περίπτωση µεγάλου αριθµού 
βαθµολογητών. Επιπλέον η διόρθωσή τους είναι  χρονοβόρος διαδικασία. 

Τα ενδεχόµενα µειονεκτήµατα των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στα πλαίσια µιας 
αξιολόγησης µε στόχο την τελική βαθµολόγηση, παύουν να υφίστανται όταν κάποιος “ειδικός” 
σχεδιάζει τις ερωτήσεις για µια “επιµορφωτική  αξιολόγηση” (Haladyna 1997, Haladyna 1989). Η 
εισαγωγή κατάλληλων παραπλανητών, ο σχεδιασµός υποδείξεων (hints) για δυνατότητα 
ανατροφοδότησης σε πολλαπλά επίπεδα, δίνουν την ευκαιρία στους εξεταζόµενους όχι µόνο να 
ελέγξουν τις γνώσεις τους, αλλά και να κατανοήσουν το λάθος τους στην περίπτωση λανθασµένης 
απάντησης. Με αυτό τον τρόπο οι ερωτήσεις και το feedback µπορούν να θεωρηθούν ως εργαλεία 
για την έµµεση διδασκαλία νέων θεµάτων ή τη συνειδητοποίηση παρανοήσεων που εµποδίζουν τη 
κατανόηση (Erhmann, 1997). 
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Η προσέγγιση στόχων ανώτερων επιπέδων από εκείνον της απλής γνώσης, µπορεί επίσης να 
γίνει αν στα πλαίσια της αξιολόγησης ζητηθεί από τους εξεταζόµενους να κατασκευάσουν  οι ίδιοι 
τις δικές τους ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, οι οποίες θα δίνονται στη συνέχεια για κρίση και 
επεξεργασία στο δάσκαλο ή σε άλλους εξεταζόµενους. Η ικανότητα του να κατασκευάζεις 
προβλήµατα  επιχειρώντας έτσι µια σύνθεση των γνώσεών σου, θεωρείται πολύ πιο σηµαντική και 
σαφώς ανώτερου επιπέδου από εκείνη της επίλυσης προβληµάτων. Κι αυτό γιατί η κατασκευή 
ερωτήσεων απαιτεί ικανότητα  σύνθεσης  γνώσεων και δηµιουργικότητας. Οι µαθητές/φοιτητές 
χρειάζεται να σκεφθούν πέρα από την “σωστή” απάντηση και να επινοήσουν κατάλληλες 
λανθασµένες απαντήσεις ως εναλλακτικές απαντήσεις. Μια τέτοια διαδικασία καταλήγει σε 
βαθύτερη κατανόηση του περιεχοµένου και σε ανακάλυψη συσχετισµών µεταξύ των διαφόρων 
ιδεών.  
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Ο απλούστερος τρόπος βαθµολόγησης των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (MCQ) είναι η 
απόδοση ενός βαθµού σε κάθε σωστή απάντηση και µηδέν βαθµών σε κάθε λανθασµένη. Η 
µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για  περιπτώσεις όπου η ακριβής βαθµολόγηση του κάθε 
εξεταζόµενου µας είναι αδιάφορη π.χ. στην περίπτωση της διαγνωστικής και της επιµορφωτικής 
αξιολόγησης. Το µειονέκτηµα, όµως, αυτής της µεθόδου είναι ότι δεν µπορεί να διαχωρίσει τον 
µαθητή/φοιτητή που απάντησε από τύχη σε µια σειρά ερωτήσεων από αυτόν που τις απάντησε 
συνειδητά. Για παράδειγµα σε ένα τέστ µε ερωτήσεις δύο επιλογών (Σωστό/Λάθος) ένας φοιτητής 
απαντάει συµβουλευόµενος ένα νόµισµα: Κορώνα-Σωστό, Γράµµατα-Λάθος. Ο βαθµός του θα 
είναι 50%. Τον ίδιο βαθµό θα πάρει και ο φοιτητής που γνώριζε την απάντηση στις µισές 
ερωτήσεις.  

Το παραπάνω πρόβληµα έρχεται να επιλύσει η αρνητική βαθµολογία η οποία, στην 
απλούστερη εκδοχή της και στην προκειµένη περίπτωση, δίνει +1 βαθµό για κάθε σωστή 
απάντηση, –1 για κάθε λανθασµένη και µηδέν για κάθε µια που µένει αναπάντητη. Τώρα ο 
φοιτητής οποίος γνωρίζει τις µισές απαντήσεις (και αφήνει αναπάντητες αυτές που δεν γνωρίζει) 
θα βαθµολογηθεί µε 50% αλλά αυτός που απαντάει τυχαία θα µηδενιστεί. Στην γενική περίπτωση 
ενός τέστ το οποίο αποτελείται από ερωτήσεις µε ν απαντήσεις η κάθε µια, η αρνητική 
βαθµολογία συνίσταται στην παραχώρηση ενός βαθµού για κάθε επιτυχώς απαντούµενη ερώτηση 
και –1/(ν-1) για κάθε λανθασµένη (ή απλούστερα ν-1 βαθµούς για κάθε σωστή και –1 για κάθε 
λανθασµένη) και µηδέν για κάθε αναπάντητη. 

Η αρνητική βαθµολογία είναι µια αµφισβητούµενη επιλογή: ανεπιθύµητη για τους 
εξεταζόµενους και ισχυρά υποστηριζόµενη από τους εξεταστές. Όµως, τα πλεονεκτήµατά της 
στην περίπτωση της αθροιστικής αξιολόγησης είναι σηµαντικά. (Carneson J et al) 

Στην περίπτωση τον ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων οι παραπάνω µέθοδοι δεν µπορούν 
να εφαρµοστούν αυτούσιες, αλλά µετά από κατάλληλη τροποποίηση. Επίσης στην περίπτωση της 
Επιµορφωτικής Αξιολόγησης εκτός από τα παραπάνω στην τελική βαθµολογία πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψιν και ο αριθµός των υποδείξεων (hints) τα οποία χρησιµοποίησε ο εξεταζόµενος 
για να βρει την τελική απάντηση. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την αφαίρεση ενός 
ποσοστού του βαθµού της σωστής απάντησης το οποίο καθορίζεται κατά περίπτωση από τον 
εξεταστή. 
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕ∆ΙΑ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το πρόγραµµα ΤΕΛΕ∆ΙΑ αναπτύχθηκε και λειτουργεί στο Εργαστήριο ∆ιδασκαλίας 

Μαθηµατικών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα επιτρέπει 
την αξιολόγηση µέσω του ∆ιαδικτύου και συγκεκριµένα µέσω του Παγκόσµιου Ιστού.  Ο 
εξεταζόµενος δεν έχει παρά να συνδεθεί στην ιστοσελίδα εξετάσεων µε την βοήθεια ενός 
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προγράµµατος πλοήγησης (π.χ. Internet Explorer, Netscape) και να επιλέξει ένα από τα 
προτεινόµενα τεστ. Μπορεί να το συµπληρώσει και να δει άµεσα στην οθόνη του υπολογιστή του 
το αποτέλεσµα της αξιολόγησης. Η επιλογή/καταχώρηση των θεµάτων και η 
δηµοσίευση/ενεργοποίηση καθώς και η λήξη  των εξετάσεων πραγµατοποιείται από τον εξεταστή 
επίσης µέσω του Παγκόσµιου Ιστού και την βοήθεια ενός Προγράµµατος Πλοήγησης.  

Από τεχνικής άποψης το ΤΕΛΕ∆ΙΑ αποτελείται από σειρά ιστοσελίδων γραµµένες σε 
HTML/Javascript µε την βοήθεια των οποίων δίνεται εντολή εκτέλεσης και δεδοµένα σε  µια 
σειρά από προγράµµατα (scripts) γραµµένα σε γλώσσα PERL τα οποία αποτελούν τον ενδιάµεσο 
ανάµεσα στον χρήστη (εξεταστή ή εξεταζόµενο) και ορισµένες βάσεις δεδοµένων 
(χρησιµοποιείται η mySQL). Μια σχηµατική αναπαράσταση του ΤΕΛΕ∆ΙΑ παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 1. Το όλο σύστηµα υποστηρίζεται από ένα διακοµιστή Internet Information Server 4 και 
τρέχει σήµερα σε έναν υπολογιστή Dual Pentium III 800Mhz µε λειτουργικό Windows NT 4. Ο 
κώδικας του ΤΕΛΕ∆ΙΑ είναι πλήρως συµβατός µε άλλα λειτουργικά συστήµατα (πχ Linux, Mac, 
Solaris). 

Το εικονικό περιβάλλον του δηµιουργείται από το σύνολο των παραπάνω προγραµµάτων 
αποτελείται από πέντε τµήµατα: 
• Κεντρική ιστοσελίδα (home page): Εδώ παρουσιάζονται πληροφορίες για προγράµµατα 

καθώς και οδηγίες για τους χρήστες του. 
• Σελίδα εκπαιδευτών: Είναι η σελίδα στην οποία συνδέονται οι εξεταστές και µε την 

βοήθεια της οποίας µπορούν να εισάγουν θέµατα ή να συνδυάσουν υπάρχοντα θέµατα για 
την δηµιουργία διαγωνισµάτων. Με την βοήθεια αυτής της σελίδας ο εξεταστής µπορεί να 
ενεργοποιήσει την εξέταση (καθιστώντας την ορατή µέσω του Παγκόσµιου Ιστού) ή να 
την απενεργοποιήσει (καθιστώντας την αόρατη αλλά και κλείνοντας την δυνατότητας 
πρόσβασης σε αυτήν ακόµη και σε άτοµα τα οποία είναι ήδη συνδεδεµένα). Ο εξεταστής 
µπορεί επίσης να ζητήσει τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα µιας συγκεκριµένης εξέτασης. 
Η πρόσβαση στην σελίδα διαχείρισης είναι περιορισµένη και µόνο χρήστες οι οποίοι είναι 
κάτοχοι σχετικού αναγνωριστικού (password) (και από συγκεκριµένους υπολογιστές) 
έχουν πρόσβαση. Ο κάθε εξεταστής µπορεί να διαµορφώσει τον προσωπικό του χώρο, ο 
οποίος περιλαµβάνει βάση θεµάτων, βάση διαγωνισµάτων και αποτελεσµάτων τα οποία αν 
επιθυµεί µπορεί να µοιραστεί µε τους άλλους εξεταστές.      

• Σελίδα εκπαιδευοµένων: Είναι η ιστοσελίδα στην οποία µπορεί να συνδέονται οι 
εκπαιδευόµενοι για να παρακολουθήσουν αποτελέσµατα σχετικά µε την συνολική πορεία 
τους στα διάφορα θέµατα στα οποία εξετάστηκαν µέσω του ΤΕΛΕ∆ΙΑ. Η πρόσβαση είναι 
περιορισµένη µέσω σχετικού αναγνωριστικού.  

• Σελίδα εξετάσεων: Είναι η σελίδα στην οποία συνδέονται οι εξεταζόµενοι την ηµέρα της 
εξέτασης. Εδώ παρουσιάζονται συνοπτικά οι τίτλοι των ενεργών ανά πάσα στιγµή 
εξετάσεων και υπάρχουν παραποµπές (links) στις σχετικές ιστοσελίδες Η πρόσβαση 
µπορεί να είναι στην ιστοσελίδα ελεύθερη αλλά περιορισµένη στα διαγωνίσµατα τα οποία 
παραπέµπει. 

• Σελίδα διαχειριστή: Η ιστοσελίδα στην οποία συνδέεται ο διαχειριστής του προγράµµατος 
η σύνδεση περιορίζεται από συνθηµατικό και αναγνώριση της  διεύθυνσης IP. Από εδώ ο 
διαχειριστής µπορεί να εισάγει θέµατα στις κεντρικές βάσεις δεδοµένων καθώς και να 
διεξάγει εργασίες συντήρησης του συστήµατος. 
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χρήστης3 

Βάση ∆εδοµένων Θεµάτων 
Αθροιστικής Αξιολόγησης 

Βάση ∆εδοµένων Θεµάτων 
Επιµορφωτικής Αξιολόγησης  

 
 

κεντρική 

χρήστης1 

ΤΕΛΕ∆ΙΑ 

 

 

 
Εξεταζόµενοι

 

 

 

 

 

 

Βάση 
∆εδοµένων 
Εξετάσεων 

χρήστης2 

χρήστης3 

 
 

κεντρική 

χρήστης1 

χρήστης2 

Βάση ∆εδοµένων 
ΧρηστώνΒάση  ∆εδοµένων 

Προόδου

Βάση∆εδοµένων
∆ιαγωνισµάτων

Εκπαιδευτές

Εικόνα 1: Σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος ΤΕΛΕ∆ΙΑ 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το ΤΕΛΕ∆ΙΑ υπάρχουν στον δικτυακό τόπο του 
προγράµµατος http://www.evaluation.gr 
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ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Η αποθήκευση όλων των δεδοµένων του ΤΕΛΕ∆ΙΑ, όπως θέµατα, αποτελέσµατα, ονόµατα 

χρηστών, πραγµατοποιείται σε βάσεις δεδοµένων. Τεχνικά για αυτό το σκοπό χρησιµοποιείται η 
mySQL (ελεύθερη έκδοση της SQL) το σύστηµα όµως µπορεί να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε και 
µε άλλες βάσεις δεδοµένων (πχ SQL, Access) . Οι βάσεις δεδοµένων, αν και τώρα φιλοξενούνται 
στον ίδιο υπολογιστή, µπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε µέρος του δικτύου. Οι βάσεις 
δεδοµένων ενηµερώνονται είτε µέσω των αντίστοιχων ιστοσελίδων των χρηστών και του 
διαχειριστή (π.χ. βάσεις δεδοµένων θεµάτων) ή αυτόµατα από το πρόγραµµα (π.χ. βάση 
δεδοµένων αποτελεσµάτων). Μόνο το κεντρικό πρόγραµµα έχει άµεση πρόσβαση στις βάσεις 
δεδοµένων. Οι κυριότερες είναι 
• Βάση ∆εδοµένων Ερωτήσεων Αθροιστικής Αξιολόγησης: Περιέχει τις ερωτήσεις 

αθροιστικής αξιολόγησης, και τις προτεινόµενες απαντήσεις της αθροιστικής αξιολόγησης. 
Σε κάθε απάντηση αντιστοιχεί ένα αριθµός που είναι τα µόρια (µηδέν λανθασµένη, ένα 
σωστή ή και πιο πολύπλοκες επιλογές ανάλογα µε την κρίση του εξεταστή π.χ. σε MRQs). 
Η κάθε ερώτηση µπορεί να περιέχει και µια εικόνα η οποία επίσης αποθηκεύεται στην 
βάση µαζί µε πληροφορίες για την τοποθέτησή της ως προς το κείµενο της ερώτησης. Η 
βάση αποτελείται από ένα κεντρικό τµήµα το οποίο µπορεί να ενηµερώνει µόνο ο 
διαχειριστής και να χρησιµοποιούν όλοι οι χρήστες, και τα τµήµατα χρηστών τα οποία 
µπορούν να ενηµερώνουν οι χρήστες και ανάλογα µε την βούλησή τους να είναι είτε 
δηµόσια είτε ιδιωτικά. 

• Βάση ∆εδοµένων Ερωτήσεων Επιµορφωτικής Αξιολόγησης: Ίδια µε την προηγούµενη µόνο 
που αναφέρεται στις ερωτήσεις Επιµορφωτικής Αξιολόγησης οι οποίες περιέχουν 
επιπροσθέτως υποδείξεις και παραποµπές στην βιβλιογραφία.  

• Βάση ∆εδοµένων Θεµάτων: Ο κάθε εξεταστής µπορεί µε την βοήθεια ειδικής ιστοσελίδας 
να επιλέξει ερωτήσεις από τις βάσεις δεδοµένων (κεντρική ή χρηστών) και να 
κατασκευάσει θέµατα εξέτασης.  

• Βάση ∆εδοµένων Εξετάσεων: Ο κάθε εξεταστής µπορεί να χρησιµοποιήσει τα θέµατα της 
προηγούµενης βάσης και να δηµιουργήσει µια εξέταση. Η βάση αυτή περιλαµβάνει 
παραποµπή στη βάση θεµάτων και πρόσθετα στοιχεία όπως: Τίτλος εξέτασης, όνοµα 
εξεταστή µέθοδος βαθµολόγησης, συνθηµατικά εξεταζόµενων, φίλτρα   διευθύνσεων IP. 

• Βάση ∆εδοµένων Χρηστών: Περιέχει τα στοιχεία των χρηστών του συστήµατος και τα 
αναγνωριστικά εισόδου(passwords). Μπορεί να είναι εξεταστές ή φοιτητές. 

• Βάση Προόδου: Σε αυτή την βάση καταχωρούνται τα ονόµατα και τα αποτελέσµατα των 
φοιτητών στα διάφορα τεστ.  

ΤΟ ΤΕΛΕ∆ΙΑ ΩΣ  ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ, ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
Πέραν της εξεταστικής χρήσης, το ΤΕΛΕ∆ΙΑ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως επιµορφωτικό 

εργαλείο. Σε αυτό το σκοπό χρησιµεύει η βάση δεδοµένων Επιµορφωτικής Αξιολόγησης, η οποία 
περιέχει κατάλληλα πεδία τα οποία αποδίδουν το «προφίλ» της κάθε ερώτησης. Αυτά 
περιλαµβάνουν την θεµατική περιοχή της ερώτησης, το διδακτικό στόχο, τις προαπαιτούµενες 
γνώσεις, τις πιθανές δυσκολίες τις οποίες πιθανόν να συναντήσει ο εξεταζόµενος καθώς και το 
ποσοστό επιτυχίας σε προηγούµενες εξετάσεις (το οποίο ενηµερώνεται αυτόµατα από το 
σύστηµα). Με βάση τα προηγούµενα, η σύνθεση του διαγωνίσµατος δεν συνίσταται σε µια 
αυθαίρετη επιλογή ερωτήσεων από µία βάση, αλλά στοχεύει στην διερεύνηση συγκεκριµένων 
ικανοτήτων των εξεταζοµένων.  

Μία βάση ερωτήσεων οργανωµένη µε αυτό τον τρόπο, µπορεί να αποτελέσει επίσης ένα 
χρήσιµο εργαλείο στα πλαίσια µιας έρευνας. Προκειµένου, για παράδειγµα, να προχωρήσουµε στο 
σχεδιασµό µιας έρευνας µεγάλης κλίµακας, µπορούµε να διεξάγουµε µια προ-έρευνα µε τη 
βοήθεια του συστήµατος αξιολόγησης από απόσταση. Σχεδιάζοντας ένα αρκετά ευρύ 
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ερωτηµατολόγιο, µπορούµε εύκολα και γρήγορα να πάρουµε απαντήσεις από έναν µεγάλο αριθµό 
ατόµων. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ενδείξεις για το 
βαθµό δυσκολίας της κάθε ερώτησης και για τα ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το 
συγκεκριµένο δείγµα.  

ΤΟ Α∆ΙΑΒΛΗΤΟ ΤΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Η διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων είναι από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στις 

εξετάσεις µέσω υπολογιστή αλλά και στις εξετάσεις πολλαπλών επιλογών γενικότερα. Φυσικά 
αυτό το πρόβληµα παρουσιάζεται µόνο στην περίπτωση της Αθροιστική Αξιολόγησης. Το βασικό 
πρόβληµα των εξετάσεων πολλαπλών επιλογών όπου οι εξεταζόµενοι µεταβιβάζουν τις 
απαντήσεις κάθε ερώτησης είτε οπτικά είτε ηχητικά λύνεται µε την ανάµιξη των δυνατών 
απαντήσεων ή και των ερωτήσεων. Το ΤΕΛΕ∆ΙΑ συµπεριλαµβάνει αυτή την δυνατότητα και 
βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του εξεταστή να την χρησιµοποιήσει κατά την δηµιουργία µια 
εξέτασης. 

Το πρόβληµα της αναγνώρισης του κάθε εξεταζόµενου λύνεται µε την αυτόµατη δηµιουργία 
αναγνωριστικών µιας χρήσης. Κατά την δηµιουργία µιας εξέτασης το σύστηµα παράγει ένα 
αριθµό αναγνωριστικών (ίσο ή και µεγαλύτερο µε των αριθµό των εξεταζόµενων) τα οποία 
ισχύουν µόνο για την συγκεκριµένη εξέταση και µόνο για µια φορά. Ο εξεταστής µοιράζει αυτά 
τα αναγνωριστικά στους εξεταζόµενους πριν την εξέταση. Η πρόσβαση από άλλο σύστηµα πέραν 
της αίθουσας των εξετάσεων αν και άχρηστη χωρίς αναγνωριστικό µπορεί να περιοριστεί µε 
φίλτρα στην διεύθυνση ΙΡ.  

Το πρόβληµα της διάδοσης των θεµάτων µέσω του ∆ιαδικτύου είναι πολύ πιο δύσκολο αλλά 
το ΤΕΛΕ∆ΙΑ χρησιµοποιεί µερικές τεχνικές ικανές να το εξαλείψουν. Συγκεκριµένα:  

(i) Η πρόσβαση στην εξέταση επιτρέπεται µόνο για περιορισµένο χρόνο και από περιορισµένο 
αριθµό υπολογιστών.  

(ii) Γίνεται προσπάθεια απενεργοποίησης µέσω κατάλληλου κώδικα όλων των δυνατοτήτων 
αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλου τύπου επικοινωνίας.  

(iii) Το παράθυρο των εξετάσεων µεγιστοποιείται για να καλύψει όλη την οθόνη και η αλλαγή 
του µεγέθους του καταχωρείται από το σύστηµα. 

Η υποκλοπή των θεµάτων µέσω του ∆ιαδικτύου αποτελεί ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα. Το 
ΤΕΛΕ∆ΙΑ για να αποφύγει αυτά τα προβλήµατα έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιεί 
κρυπτογραφηµένη ασφαλή σύνδεση µεταξύ εξεταστή και εξεταζόµενου. Επιπλέον το σύστηµα και 
οι βάσεις δεδοµένων προστατεύονται µε µια σειρά  δικλείδων ασφαλείας (firewalls).  
 

 
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕ∆ΙΑ 

Η κατασκευή µιας συγκεκριµένης φόρµας ερωτήσεων και η δηµοσίευσή της στο ∆ιαδίκτυο 
βρίσκονται στα πλαίσια των δυνατοτήτων των σύγχρονων προγραµµάτων σχεδίασης ιστοσελίδων 
(Frontpage, Dreamweaver).  Η αυτόµατη βαθµολόγηση αν και απαιτεί λίγο περισσότερο κόπο 
είναι επίσης δυνατή µέσω κάποιων εξειδικευµένων εφαρµογών. Το ΤΕΛΕ∆ΙΑ, ως ολοκληρωµένο 
σύστηµα εξετάσεων και µάθησης, προσφέρει µια σειρά από πλεονεκτήµατα σε σχέση µε αυτά τα 
προγράµµατα. Αυτά είναι: 

• Ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να έχει εξειδικευµένες γνώσεις για την κατασκευή και 
δηµοσίευση του διαγωνίσµατος. Αρκούν οι γνώσεις χρήσης ενός προγράµµατος 
πλοήγησης (π.χ. Internet Explorer, Netscape) 

• Στο ΤΕΛΕ∆ΙΑ ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να αναζητήσει χώρο για την φιλοξενία του 
διαγωνίσµατός του στο ∆ιαδίκτυο. Το σύστηµα προσφέρει αυτό τον χώρο. 
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• ∆εν χρειάζεται η εγκατάσταση κανενός εξειδικευµένου προγράµµατος στον υπολογιστή 
του εξεταστή ή του εξεταζόµενου. Αρκεί ένα πρόγραµµα πλοήγησης. Όλο το απαραίτητο 
λογισµικό βρίσκεται στον διακοµιστή του ΤΕΛΕ∆ΙΑ και ενηµερώνεται κεντρικά. 

• Ο εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να δηµιουργήσει όποιο διαγώνισµα θέλει, 
χρησιµοποιώντας ερωτήσεις είτε δικές του ή αντλώντας θέµατα από την κεντρική βάση 
δεδοµένων του συστήµατος. Μπορεί επίσης να το βαθµολογήσει όπως επιθυµεί µε την 
βοήθεια του ΤΕΛΕ∆ΙΑ. 

• Η ασφάλεια του συστήµατος είναι πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε την απλή εξέταση µέσω 
µιας φόρµας. 

 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1 O Bloom (Bloom, 1956), δηµιούργησε µια ταξινοµία διδακτικών στόχων η οποία περιλαµβάνει έξι επίπεδα 
ικανοτήτων: Γνώση, Κατανόηση, Εφαρµογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση. Στο επίπεδο της γνώσης είναι 
αρκετό ο µαθητής να µπορεί να ανακαλέσει µία πληροφορία, να γνωρίζει αλγορίθµους, γεγονότα, ορισµούς 
κλπ. Η ικανότητα εφαρµογής των γνώσεων για την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων, η κριτική, 
προβλεπτική, ευρετική ικανότητα για ανάλυση και ερµηνεία καταστάσεων κλπ , εντάσσονται σε υψηλότερα 
επίπεδα της ταξινοµίας (Κολέζα, 1994). 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Bloom, B.S.(1956),Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, 

Handbook 1:Cognitive Domain, New York: David Mackay. 
Bull, J.(1999),Update on the National TLTP3 Project: The implementation and evaluation of 

computer-assisted assessment. Proceedings of the Third Annual Computer Assisted 
Assessment Conference, Loughborough. 

Carneson J , Delpierre G, Masters Ken, Designing and Managing Multiple Choice Questions, 
http://www.uct.ac.za/projects/cbe/mcqman/mcqman01.html 

Erhmann, S.(1997),The Student as Co-Investigator, Flashlight Evaluations Handbook, Washington 
DC: TLT Group 

Grunlund, N. (1993), How to make achievement tests and assessments, 5th Edition, NY: Allen and 
Bacon. 

Haladyna, T. M.(1997), Writing test items to evaluate higher-order thinking, Needham Heights, 
MA: Allyn Bacon. 

Haladyna, T. M. & Downing, S. M. (1989), Validity of a Taxonomy of Multiple-Choice Item-
Writing Rules. Applied Measurement in Education. 

Kuder, G. F. & Richardson, M. W. (1937). The theory of the estimation of test reliability. 
Psyxhometrika, 2, 151-160 

Rovai, A. P., Online and traditional assessments: what is the difference?, Internet and Higher 
Education, 3(2000), 141-151 

Titus, A., Martin, L., Beichner, R.(1998), Web-based testing in physics education: methods and 
opportunities, Computers in Physics ,12:2,117-123. 

Κολέζα, Ε., Μακρής, Κ., Σουρλάς, Κ., (1993), Θέµατα διδακτικής των µαθηµατικών, Αθήνα, 
Gutenberg, ∆ιδακτική, Θεωρία και Πράξη. 

764 


	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (COMPUTER ASSISTED ASSES
	Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος
	Οι βάσεις δεδομένων
	Το ΤΕΛΕΔΙΑ ως  Μαθησιακό, Διδακτικό και Ερευνητικό Εργαλείο
	Το Αδιάβλητο των  Εξετάσεων
	Τα πλεονεκτήματα του ΤΕΛΕΔΙΑ
	ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ





