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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σηελ εξγαζία απηή, ζηα πιαίζηα ηεο ΘΔ ΔΚΠ 65  «Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεσο 

Δθπαίδεπζε» ηνπ ΔΑΠ,   αθνύ κειεηήζνπκε θαη αμηνινγήζνπκε ην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο πνπ 

εθαξκόδεη  κε ηε  Μνλάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο θαη Δπηκόξθσζεο  (Μ.Δ.Α.Δ.)  ην Διιεληθό 

Αλνηθηό  Παλεπηζηήκην, ζα εμεηάζνπκε  αλ κε  βάζε ηηο ζεσξίεο  θαη ηηο αξρέο ηεο  αμηνιόγεζεο, 

ην ζύζηεκα απηό αληαπνθξίλεηαη  ζην ξόιν πνπ πξέπεη λα έρεη ζηελ αλάπηπμε ελόο Τξηηνβάζκηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Α θαη εμ Α Δ.  

 Σηελ έξεπλά απηή  ζα εζηηάζνπκε ζηε δηαδηθαζία πνπ ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα  

αμηνιόγεζεο εθαξκόδεη, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα  ηεο Μ.Δ.Α.Δ. 

ηνπ παξαπάλσ Παλεπηζηεκίνπ (http://meae.eap.gr/index.php/el/operation).  Σθνπόο καο είλαη λα 

δηαπηζηώζνπκε  αλ θαη θαηά πόζν ε ΜΔΑΔΑ αληαπνθξίλεηαη ζην ζηόρν ηεο πνπ είλαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ ζπλερή βειηίσζε πνηόηεηαο  ηεο εθπαίδεπζεο  πνπ πξνζθέξεη έλα ΑεμΑΔ 

ζύζηεκα, όπσο είλαη ην ΔΑΠ. 

Σηε ζπλέρεηα ζα ζρεδηάζνπκε θαη ζα αλαπηύμνπκε ηε δηθή καο πξόηαζε αμηνιόγεζεο  ηεο 

ΜΔΑΔΑ ελόο Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ. Θα  παξνπζηάζνπκε ην ζθνπό,  ηνπο αληηθεηκεληθνύο 

ζηόρνπο θαη  ην ζεσξεηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο, ηνλ ηξόπν ηεο  κεζνδνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο, ηνπο άμνλεο, ηα θξηηήξηα, ηηο πεγέο θαη ηα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

Ππόηαζη αξιολόγηζηρ  ηηρ Μ.Δ.Α.Δ ενόρ ηπιηοβάθμιος ιδπύμαηορ ΑεξΑΔ 

Α. Σο θευπηηικό πλαίζιο  αξιολόγηζηρ ενόρ ανοικηού πανεπιζηημίος, όπυρ ηο ΔΑΠ 

       «Η αμηνιφγεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ε ηεξαξρία ηεο 

εθπαίδεπζεο ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηε βνεζήζνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ην έξγν πνπ επηηειείηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο». Δπίζεο «ε  εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε βειηίσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ» (αΐηε, 2008, ζει. 

5)  

Τν ίδην ηζρύεη   θαη γηα ηα  αλνηθηά θαη εμ απνζηάζεσο ζπζηήκαηα  εθπαίδεπζεο,    όπνπ ε 

αμηνιόγεζε απνηειεί  αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, όπσο  εμάιινπ ζπκβαίλεη ζε  όια 

ηα αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα.  Σηελ παξνύζα νηθνλνκηθή θξίζε είλαη αθόκε πην επηηαθηηθή 

ε αλάγθε ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο θαη  απόδνζεο ησλ πόξσλ πνπ επελδύνληαη ζηελ εθπαίδεπζε,  

http://meae.eap.gr/index.php/el/operation
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πξνθεηκέλνπ ηα εθπαηδεπηηθά  ηδξύκαηα ζπλερώο λα βειηηώλνληαη θαη λα αλαπηύζζνληαη  έηζη 

ώζηε λα έρνπλ ηα θαιύηεξα δπλαηόλ απνηειέζκαηα  από ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Έλα  ζύζηεκα  ΑεμΑΔ, όπσο είλαη θαη ην Δ.Α.Π., πνπ απνηειεί θαηλνηνκία γηα ηα 

ειιεληθά εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα ζηελ Τξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηαδηαθά εδξαηώλεη ηελ 

παξνπζία ηνπ θαη ηελ αλάγθε ύπαξμήο ηνπ,   επηβάιιεηαη λα απνδείμεη ηελ πνηόηεηα ζπνπδώλ πνπ 

παξέρεη. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα  θαηαμησζεί ζην ρώξν  ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηζάμηα κε ην 

παξαδνζηαθό Παλεπηζηήκην. Δμάιινπ ε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσλίαο δηεπθνιύλεη ηελ απαίηεζε γηα ζπλερή αμηνιόγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο 

εθπαίδεπζεο.  

Τα  εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο , όπσο είλαη θαη ην ΔΑΠ, έρνπλ 

ηδξύζεη, ηε Μνλάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο.  Σθνπόο  ηεο ιεηηνπξγίαο, γηα  ην ζεζκνζεηεκέλν 

απηό όξγαλν ηνπ ηδξύκαηνο,  είλαη  λα δηεθπεξαηώλεη  ην έξγν ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο κε 

δηάθνξα κέζα, ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο. Σηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο καο,  ζα 

αλαπηύμνπκε ηε δηθή καο πξόηαζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο  Μ.Δ.Α.Δ, ζε έλα 

ζύζηεκα  Α θαη  εμ ΑΔ,  όπσο είλαη θαη ην ΔΑΠ.   

Β. κοπόρ και  ανηικειμενικοί ζηόσοι ηηρ αξιολόγηζηρ 

       H αμηνιόγεζε   απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο νξγάλσζεο, ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο εθαξκνγήο θάζε κνξθήο εθπαίδεπζεο ηελ νπνία αμηνινγεί. Σην  ΔΑΠ,  κε ην Ν.2552/97, 

ηδξύζεθε ε Μνλάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο θαη Δπηκόξθσζεο (Μ.Δ.Α.Δ.).  «Βαζηθφο 

ηεο ζηφρνο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Δ.Α.Π. κέζσ ησλ εξγαζηψλ πνπ δηεθπεξαηψλεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο» (ΔΑΠ 

2012.) Τε  Μνλάδα απηή , ελόο Α θαη εμ ΔΑ ηδξύκαηνο,  ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο καο ζα 

ηελ αλαθέξνπκε σο Μ.Δ.Α.Δ.  

Τα αληηθείκελα θαη νη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη  πνπ αμηνινγεί ε Μ.Δ.Α.Δ. ηνπ ΔΑΠ, όπσο 

θαζνξίδνληαη από ην άξζξν 8 ηνπ Ν.2552/97  αθνξνύλ: ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ην παλεπηζηήκην, ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ηξόπνπ δηδαζθαιίαο θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ησλ Θ.Δ. θαζώο θαη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηνπο 

ζπνπδαζηέο,  Δπίζεο γίλεηαη ιόγνο γηα ηνλ ηξόπν πνπ βνεζά λα εληαρζνύλ νη απόθνηηνη ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο, θαη  ζην ζρεδηαζκό ηεο  επηκόξθσζεο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ.   

Όπσο  ζπκβαίλεη ζε όια ηα ζπζηήκαηα Α θαη εμ ΔΑ,  αλάκεζα ζηνπο αληηθεηκεληθνύο 

ζηόρνπο  πνπ αμηνινγεί κηα Μ.Δ.Α.Δ. πεξηιακβάλνληαη   ν ζρεδηαζκόο, ε νξγάλσζε, ην δηδαθηηθό 



4 

 

Ηξαθιήο Παιεάο  palias_ge2_ekp65                           2ε Γξαπηή Δξγαζία 2012 ΔΚΠ 65 ΑΘΗ3 

πξνζσπηθό, ε ιεηηνπξγία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

νξγαληζκνύ.  Όινη δειαδή νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ  έλα αλνηθηό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο 

θαη θαζνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ.  

Τα αληηθείκελα  νη άμνλεο θαη ηα θξηηήξηα, βάζε ησλ νπνίσλ  αμηνινγνύληαη νη  παξαπάλσ 

ζηόρνη ζε κηα Μ.Δ.Α.Δ. ελόο Αλνηρηνύ Παλεπηζηεκίνπ, όπσο είλαη ην ΔΑΠ,   πξνηείλνπκε, λα είλαη 

πεξηζζόηεξν δηεπξπκέλα, ζε ζρέζε κε απηά πνπ αλαθέξακε ζηελ Μ.Δ.Α.Δ ηνπ ΔΑΠ,  αθνύ «ηα 

αληηθείκελα αμηνιφγεζεο πξνζδηνξίδνπλ απηφ πνπ αμηνινγείηαη» (Μαθξάθεο 1998,1999, ζει 253). 

Σύκθσλα  κε ηνλ ίδην, πξέπεη  ζηα αληηθείκελα λα ζπκπεξηιακβάλνληαη, κεηαμύ άιισλ, ν βαζκόο 

πινπνίεζεο ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη επθαηξίεο πξόζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο, ε 

απνπεξάησζε θαη ε εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδώλ, ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο δηαζέζηκνπο 

πόξνπο, ε ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κεζόδσλ 

δηδαζθαιίαο, νη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη  ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ. 

Καηά ην ζρεδηαζκό κηαο εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο πξέπεη πάληνηε λα ιακβάλνπκε 

ππόςε θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε πνπ ππάξρεη γηα απηήλ, έηζη ώζηε ζηελ εθαξκνγή ηεο λα κπνξνύκε 

έρνπκε ηα θαιύηεξα δπλαηόλ απνηειέζκαηα κε ην ιηγόηεξν θόζηνο. Με θαηεύζπλζε ηα δύν απηά 

θξηηήξηα  επηιέγνπκε ηνπο  αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο σο πξνο ηνπο νπνίνπο  ζα αμηνινγήζνπκε ηα 

αληηθείκελα πνπ απνηεινύλ ηα βαζηθά κέξε ζηηο δνκέο ελόο αλνηθηνύ παλεπηζηεκίνπ.  

Γ.  Ανηικείμενα αξιολόγηζήρ, άξονερ    και  κπιηήπια  

  Με ηελ επηινγή ησλ  αληηθείκελσλ  αμηνιόγεζεο ζα νξίζνπκε θαη ηνπο άμνλεο, πάλσ 

ζηνπο νπνίνπο ζα θηλεζεί ε αμηνιόγεζε.  Γηα  θάζε  έλαλ από ηνπο άμνλεο ζα επηιέμνπκε ηα 

ιεπηνκεξή  θξηηήξηα πνπ ζα είλαη θαη νη κεηξήζηκεο κεηαβιεηέο νη  νπνίεο ζα  κεηξεζνύλ πνζνηηθά 

θαη πνηνηηθά  πξνθεηκέλνπ ζα γίλεη ε ηειηθή εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζηόρσλ πνπ 

ζέζακε ζην ζρεδηαζκό ηεο αμηνιόγεζεο: 

1.  Σο Γιδακηικό πποζυπικό  απνηειεί ζύκθσλα κε ηνλ Μαηξαιή (1998,1999)  έλαλ 

από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζπληειεζηέο πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα ζπνπδώλ 

ζε έλα αλνηθηό παλεπηζηήκην, όπσο δείρλνπλ πνιιέο κειέηεο. Η αμηνιόγεζε  ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ 

αθνξά «ζηελ απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» 

(ΥΠΑΙΘΠΑ,2012).  Η αμηνιόγεζε ησλ αληηθεηκεληθώλ ζηόρσλ ηνπ έξγνπ ησλ 

Γηδαζθόλησλ «απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο» (ΔΑΠ, 

2012) 
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Άμνλεο αμηνιόγεζεο:   

α) Ρόλορ ζςμβούλος καθηγηηή ζηιρ Ο: θξηηήξηα: 1) είλαη ζεκαληηθή  ε ζπκκεηνρή 

ζαο; ζηηο ΟΣΣ 2) ππάξρεη ζεηηθό θιίκα; 3) θαιύπηνληαη νη πξνζδνθίεο ζαο; 4) θαηαλνείηε ηελ 

παξνπζίαζε; 5) ππάξρεη αλαηξνθνδόηεζε κεηά ηελ ΟΣΣ; 

β) ςμβολή καθηγηηή ζηιρ γπαπηέρ επγαζίερ:  θξηηήξηα 1) απνζηέιιεη επαξθέο 

ππνζηεξηθηηθό πιηθό γηα αλαηξνθνδόηεζε; 2) αληαπνθξίλεηαη ζηα εξσηήκαηά ζαο; 3) ππάξρεη 

αιιεινγξαθία  κε ηνλ θαζεγεηή; 4) απαληά ζην ηειέθσλν;  5) βαζκνινγήζηε, από 1 έσο 4 ηελ 

εκπηζηνζύλε  ζαο ζηνλ θαζεγεηή ζαο  

2 Σο εκπαιδεςηικό  ςλικό, ην νπνίν απνηειεί ην βαζηθό κέζν γηα ηε κειέηε θαη ηελ 

αλαηξνθνδόηεζε ησλ ζπνπδαζηώλ ζε έλα ΑεμΑΔ ζύζηεκα εθπαίδεπζεο.  

Άμνλεο αμηνιόγεζεο : 

α) εκπαιδεςηικό πακέηο θοιηηηών:  κπιηήπια 1) έξρεηαη έγθαηξα ζην θνηηεηή; 2) είλαη 

πιήξεο θαηά ηελ παξαιαβή; 3) θαιύπηεη ηηο βαζηθέο γλώζεηο αλά ΘΔ; 4) παξέρεη επίθαηξε γλώζε; 

5) είλαη θαιή ε πνηόηεηα ησλ εληύπσλ; 

β) ηλεκηπονικό εκπαιδεςηικό ςλικό: θξηηήξηα 1) είλαη εύθνιε ε πξόζβαζε; 2) είλαη 

επαξθήο ε απνζηνιή πιηθνύ; 3)  Τα αξρεία αλνίγνπλ γηα αλάγλσζε; 4) ππάξρεη δπλαηόηεηα 

απνζήθεπζεο; 5) Τν πιηθό είλαη ζπκβαηό κε ηε ΘΔ;  

γ) τηθιακή βιβλιοθήκη: θξηηήξηα 1) έρεηε πξόζβαζε; 2) ηελ αμηνπνηείηαη; αλ λαη 3) 

βξήθαηε ηίηινπο πνπ   αλαδεηήζαηε; 4) αλνίγνπλ ηα αξρεία; 5)  βαζκνινγήζηε ην εθπαηδεπηηθό ηεο 

πιηθό.  

3) Η αποηελεζμαηικόηηηα ηυν εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηυν ζηελ 

πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο. Σε απηή ηελ ελόηεηα ζηόρνο καο είλαη λα 

αμηνινγήζνπκε όηη έρεη ζρέζε κε ην ζρεδηαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, 

ηνλ ηξόπν πνπ απηά πινπνηνύληαη θαη γεληθόηεξα ηα απνηειέζκαηα από ηελ 

εθαξκνγή ηνπο.  

Άμνλεο γηα απηό ηνλ αληηθεηκεληθό ζηόρν: 
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α)  Η επάπκεια ησλ πξνγξακκάησλ από ηνπο ζπνπδαζηέο: θξηηήξηα 1) 

αληακείθηεθαλ νη πξνζδνθίεο ζαο; 2) εληππώζεηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο; 3) πξνηάζεηο 

βειηίσζεο 4) πώο θξίλεηε ην πεξηερόκελν; 5) ζα παξαθνινπζνύζαηε έλα λέν 

πξόγξακκα ζπνπδώλ;  

β) η σπηζιμόηηηα: θξηηήξηα: 1) ζπληέιεζαλ νη ζπνπδέο ζηελ επαγγεικαηηθή 

ζαο  αλάπηπμε; 2) νη λέεο γλώζεηο ζαο ήηαλ ρξήζηκεο; 3) απνθηήζαηε λέεο δεμηόηεηεο; 

4) θαιύθζεθε κε επάξθεηα ην πξόγξακκα; 5) δηθέο ζαο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε 

 Γ. Μεθοδολογική πποζέγγιζη με ηην οποία θα διεξασθεί η αξιολόγηζη  

Η αμηνιόγεζή καο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηνπο αληηθεηκεληθνύο  ζηόρνπο πνπ 

έρνπκε επηιέμεη θαη ηνλ ηξόπν πνπ αλαθέξακε θαη ζα θηλεζεί ζηνπο άμνλεο πνπ έρνπκε νξίζεη. Οη 

κεηξήζεηο, ηόζν πνζνηηθά όζν θαη πνηνηηθά ζα  γίλνπλ ζηα ιεπηνκεξή ηνπο  θξηηήξηα, κε 

κεηξήζηκεο κεηαβιεηέο 

Δ.  Πηγέρ και  μέζα ζςλλογήρ δεδομένυν 

Η ζπιινγή δεδνκέλσλ ζα γίλεη από ηνπο ζπνπδαζηέο νη νπνίνη απνηεινύλ ηελ 

ζπνπδαηόηεξε πεγή δεδνκέλσλ θαη από ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό.  Θα γίλεηαη κε ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία ζα απαληώληαη θαη ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά. Τν δείγκα ζα είλαη , 

θαηά ην δπλαηόλ, πεξηζζόηεξν αληηπξνζσπεπηηθό πξνθεηκέλνπ λα είλαη  πην αμηόπηζηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο.  Για τη ςυλλογή δεδομζνων,  ςε όςεσ περιπτώςεισ κρίνουμε ότι 

είναι απαραίτητο,  θα χρηςιμοποιοφμε  επιπρόςθετα τη ςυνζντευξη και την παρατήρηςη, ωσ 

μζςον . Οη εξσηήζεηο ζα είλαη αλνηθηνύ  θαη θιεηζηνύ ηύπνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιύπηνπλ ηόζν ηελ 

δηακνξθσηηθή όζν θαη ηελ ζπλνιηθή αμηνιόγεζε πνπ ζα εθαξκόζνπκε.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Σηελ πξόηαζε αμηνιόγεζεο ελόο αλνηθηνύ ζπζηήκαηνο Τξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,  πνπ 

αλαπηύμακε ζε απηή ηελ εξγαζία, ζεσξνύκε όηη  θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηα απνηειέζκαηά 

ηεο είλαη  ην ζεσξεηηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν πνπ απηή θηλείηαη.  Η αμηνιόγεζε ζε έλα Α εμ ΑΔ,  

πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα, αθνύ «ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ εμαξηάηαη απφ ηε ζεψξεζε ησλ  ζπζηαηηθψλ 

κεξψλ  πνπ απνηειείηαη  κε έκθαζε ζηελ  αιιειεμάξηεζή ηνπο κε ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ 

ηα επεξεάδνπλ» ( Μαθξάθεο  1998,1999,  ζει 261).  Τα αληηθείκελα αμηνιόγεζεο πνπ αλαθέξακε 
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κπνξνύλ λα είλαη πεξηζζόηεξν δηεπξπκέλα  γηα  λα θαιύπηνπλ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξν θάζκα. 

Τν ίδην ηζρύεη θαη κε ηνπο  ζηόρνπο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα αμηνινγεζνύλ.  Μόλν έηζη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ζα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηεζνύλ ζσζηά γηα ηε βειηίσζε ησλ  

εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ,  πνπ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη θαζνξίδνπλ έλα  

Σύζηεκα Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  
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