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Περύληψη 
Ειζαγωγή 
Η έλλνηα «αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ» είλαη θνηλόο ηόπνο ζηηο ζπδεηήζεηο ηόζν ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ όζν θαη ησλ κεραληθώλ ινγηζκηθνύ, όηαλ ακθόηεξνη αζρνινύληαη κε ηε ρξήζε 
θαη αλάπηπμε ησλ εθαξκνγώλ ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα. Η γελόκελε 

έξεπλα έρεη θαηαδείμεη πιήζνο ζεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ θαηά ηε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ Ε.Λ. 

Ωο εθ ηνύηνπ, ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο δελ κπνξεί παξά λα ζεσξεζεί σο ππό δηεξεύλεζε, 

δεδνκέλνπ όηη νη ελερόκελνη επηζπκνύλ δηαθαλείο δηαδηθαζίεο πνπ λα απνζθνπνύλ, κέζσ 
αμηνιόγεζεο, ζε βειηίσζε παξαδνηέσλ εθαξκνγώλ. 

Σκοπόρ 
Σθνπόο καο ήηαλ, κέζσ κηαο κειέηεο πεξίπησζεο, λα πξνζεγγίζνπκε ην Ε.Λ ηόζν από ηελ 

ζθνπηά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ν νπνίνο θαιείηαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, όζν θαη ηνπ εξεπλεηή-
αμηνινγεηή, κε γλώζε ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο. 

Εςπήμαηα 
Έλαο εθηελήο θξηηηθόο έιεγρνο γηα ηηο πθηζηάκελεο πξνζεγγίζεηο αμηνιόγεζεο ησλ δηαθόξσλ 

θαηεγνξηώλ ηνπ Ε.Λ. θαηέιεμε ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο θαη νκάδσλ 

θξηηεξίσλ. Με ηε ρξήζε ηνπο ζρεκαηίζηεθε έλα εξσηεκαηνιόγην κε θιίκαθα πέληε βαζκώλ. 
Πέληε αμηνινγεηέο εηδηθνί πεδίνπ, από ηνπο νπνίνπο νη δύν είλαη θαη έκπεηξνη ζε ζέκαηα 

επρξεζηίαο σο κεραληθνί ινγηζκηθνύ, πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ αμηνιόγεζε. Με ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνέθπςαλ ηόζν έλαο ζπλνιηθόο βαζκόο πνπ ζπγθέξαζε ηηο 

απόςεηο ησλ αμηνινγεηώλ όζν θαη βαζκνί αλά θαηεγνξία θξηηεξίσλ.  

Σςμπεπάζμαηα 
Τν ινγηζκηθό πνπ αμηνινγήζεθε σο άλσ ραξαθηεξίζηεθε σο επαξθέο θαη ηθαλνπνηεηηθό. 

Ωζηόζν ε δηαδηθαζία θαηέδεημε θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ ιπζεί κε ηε 

ρξήζε δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο θαη θάπνηα άιια πνπ πξνέθπςαλ από αιιαγέο ζηελ 

ρξεζηκνπνηνύκελε πιηθνηερληθή ππνδνκή, όπσο ην καζεηηθό Netbook. 
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Ειςαγωγό 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ. Δπηζπκνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα απφ ηελ ζθνπηά 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξνηεηλφκελα απφ ην 

παηδαγσγηθφ ηλζηηηνχην ινγηζκηθά. Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα έρεη βαζηά 

γλψζε αιιά θαη άπνςε γηα ηα εξγαιεία πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ θαη ηα νπνία 

ζπλεπηθνπξνχλ ηα κέγηζηα ζηε δηάξζξσζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

1 Πώσ διαμορφώνεται το τοπύο του Εκπαιδευτικού Λογιςμικού 
Οη ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, ε αλάγθε ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηεο θνηλσλίαο γηα αλάπηπμε θξηηηθήο θαη 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο έρνπλ επηβάιιεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν 

πξνζεγγίδεηαη ε κάζεζε ηφζν απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θη απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

Δηδηθφηεξα, νη λέεο Σερλνινγίεο, ε ρξεζηκνπνίεζε θαη ελζσκάησζή ηνπο ζ‟ φια ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε δεκηνπξγία ελφο 

επράξηζηνπ θαη γφληκνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ, αθφκε θαη ζήκεξα, 

έλα επίθαηξν δήηεκα (Sim, MacFarlane & Read, 2006) (Spyrtou, Hatzikraniotis & 

Kariotoglou, 2009) (Condie & Livingston, 2007). 

Η εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αλαζεσξψληαο ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο κάζεζεο, 

ρξεζηκνπνηεί καζεηνθεληξηθά θαη επνηθνδνκεηηθά κνληέια κάζεζεο. χκθσλα κε 

απηά ηα κνληέια, ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηε γλσζηηθή επηζηήκε, πξέπεη γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο κάζεζεο λα δεκηνπξγνχληαη δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πιάλα εξγαζίαο (project based learning), λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο (problem solving), λα πινπνηνχληαη δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο θαη 

λα δηεμάγεηαη έξεπλα (Κφκεο, 2004). Δπηπιένλ ε κάζεζε επηηπγράλεηαη θαη κέζα απφ 

θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο (Vigotsky, 1998). Οη ζηξαηεγηθέο πνπ πινπνηνχλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο είλαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε καζεζηαθή 

ππνζηήξημε (scaffolding), ε εξγαζία ζε νκάδεο, νη θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη 

πξαθηηθήο, θαζψο θαη ηα ζπλεξγαηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο κε ππνινγηζηέο 

(Ράπηεο & Ράπηε, 2007). 

Όια ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε, 

νδήγεζαλ νξηζκέλνπο θνξπθαίνπο εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο λα θάλνπλ ιφγν γηα 

ζπζηήκαηα κάζεζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε δηδαζθαιία ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

θαη ζα δηαδξακαηίδνπλ θχξην ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ππνθαζηζηψληαο 

έηζη ην δάζθαιν. Ωζηφζν είλαη πξνθαλέο φηη ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ 

λα επδνθηκήζνπλ, αθνχ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα αιιαγή ηνπ 

ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Λχζε θαίλεηαη λα απνηειεί ε ζπλδπαζηηθή κάζεζε 

(blended learning) πνπ είλαη κηα ελδηαθέξνπζα δηδαθηηθή παξέκβαζε, ε νπνία ρσξίο 

λα απαμηψλεη ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ, ζπλδπάδεη αξθεηνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο 

καζήκαηνο, θαη ζηνρεχεη ζηελ παξνρή επαξθνχο θαη απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο 

(Deghaidy & Nouby, 2008). 



Έλαο πιήξεο θαη πεξηεθηηθφο νξηζκφο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη ν 

επφκελνο: «Σαλ εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ραξαθηεξίδνπκε ην ινγηζκηθό γηα εθπαίδεπζε, 

κέζσ ππνινγηζηή, ην νπνίν ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο δηδαθηηθέο, παηδαγσγηθέο, γλσζηηθέο 

θαη ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε» (Πηληέιαο, 

1999).  

Η ηαμηλφκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ γίλεηαη γηα ιφγνπο κεζνδνινγηθνχο, 

εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ φγθνπ πνπ παξνπζηάδεη. Σα πιένλ δηαδεδνκέλα θξηηήξηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη νη ππνθείκελεο ζεσξίεο θαζψο θαη νη ηερλνινγίεο αλάπηπμεο 

θαη ηα παηδαγσγηθά ξεχκαηα (Κφκεο, 2004). πλήζσο αθνινπζείηαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε εθείλε, πνπ πξνυπνζέηεη σο βαζηθφ θξηηήξην, ηελ χπαξμε ελφο 

αξηζκνχ ινγηζκηθψλ ή πεξηβαιιφλησλ, κε κηα θνηλή πξνβιεκαηηθή ή κε έλα θνηλφ 

θαη ζεκαληηθφ, απφ άπνςε δηδαθηηθή, ραξαθηεξηζηηθφ (Γαγδηιέιεο, 2007).  

Η επηινγή θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα επηηπρεκέλε καζεζηαθή δηαδηθαζία είλαη ε 

ελαξκφληζε ηνπ κε ηνπο δηδαθηηθνχο θαη καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. 

2 Αξιολόγηςη εκπαιδευτικού λογιςμικού 

2.1 Γενικϊ 
Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξέπεη λα αμηνινγείηαη πξσηίζησο γηα λα θξηζεί ε 

δηδαθηηθή ηνπ απνηειεζκαηηθφηεηα. Πξέπεη δειαδή λα εμεηάδεηαη αλ, απφ άπνςε 

ζθνπηκφηεηαο, είλαη αμηφπηζην, αλ αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, 

αλ είλαη θηιηθφ ζην ρξήζηε, αλ ε πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ είλαη ε επηζπκεηή 

θαη, βέβαηα, αλ είλαη παηδαγσγηθά επαξθέο (Γαγδηιέιεο, 2007). Οη παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο ηχπνπο ηεο αμηνιφγεζεο, θαη αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε επηιέγνληαη, είλαη ν ρξφλνο θαη ε θάζε πινπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, νη 

ζηφρνη πνπ έρνπλ επηιερζεί, ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζεζεί, νη 

θνξείο θαη ηα πξφζσπα δηελέξγεηαο ηεο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηα κέζα θαη νη 

ζπλζήθεο αμηνιφγεζεο. 

2.2 Τύποι Αξιολόγηςησ 
χκθσλα κε ηνπο Scriven (Scriven, 1976) αιιά θαη ηνπο Παλαγησηαθφπνπιν, 

Πηεξξαθέα θαη Πηληέια (Παλαγησηαθφπνπινο, Πηεξξαθέαο & Πηληέιαο, 2003), 

δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο κείδνλεο θαηεγνξίεο αμηνιφγεζεο: Η πξνβιεπηηθή ή 

αμηνιόγεζε πξόβιεςεο (predictive evaluation), ε εξκελεπηηθή (interpretative 

evaluation), ε δηακνξθσηηθή (formative evaluation) θαη ε ηειηθή αμηνιόγεζε 

(summative evaluation). Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο είλαη ε δηακνξθσηηθή θαη ε 

ηειηθή. 

2.2.1 Προβλεπτικό ό αξιολόγηςη πρόβλεψησ (predictive evaluation) 
Φνξείο ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί κε εκπεηξία, αμηνινγνχλ ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πξηλ ην αγνξάζνπλ ρσξίο λα βαζίδνληαη ζε απζηεξά 

θαζνξηζκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην (Μαξθέα & Πηληέιαο, 2000) (Παλαγησηαθφπνπινο 

& Πηληέιαο, 2001). 



2.2.2 Ερμηνευτικό αξιολόγηςη (interpretative evaluation) 
Η εξκελεπηηθή αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηελ άκεζε παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηελ νκάδα ζηφρν. ρεηίδεηαη άκεζα κε ην δηδαθηηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ ινγηζκηθνχ θαη δηελεξγείηαη κε ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην 

(Παλαγησηαθφπνπινο & Πηληέιαο, 2001). 

2.2.3 Διαμορφωτικό αξιολόγηςη (formative evaluation) 
Η δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία απνηειεί κία πνηνηηθή πξνζέγγηζε, 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε ζρεδίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη έρεη ζθνπφ κε ηηο 

θαηάιιειεο αιιαγέο λα βειηηψλεηαη ην πξντφλ ζηε θάζε ηεο εμέιημήο ηνπ, κε βάζε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε (learner centered approach) (Μαξθέα & Πηληέιαο, 2000) 

(Παλαγησηαθφπνπινο & Πηληέιαο, 2001). Δηδηθφηεξα, κηθξέο νκάδεο ρξεζηψλ ή 

αμηνινγεηψλ, πάληα ζε άκεζε θαη ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ νκάδα ζρεδίαζεο θαη 

πινπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηε βειηίσζε ηνπ ινγηζκηθνχ (Karoulis, 

Demetriadis & Pombortsis, 2006). 

2.2.4 Τελικό αξιολόγηςη (summative evaluation) 
Η ηειηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξντφληνο, γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη δηδαζθαιίαο θαη αλ ην πξφγξακκα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ. Πξφθεηηαη, ζπλεπψο, γηα πνζνηηθή θαηεγνξία. Αμηνινγείηαη δειαδή 

ε επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ δελ είραλ αξρηθά 

πξνβιεθζεί, θαζψο θαη νη λέεο δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο. Σέινο, ζηελ αμηνιφγεζε κεηα-αλάιπζεο, 

εθηηκψληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ αμηνινγήζεσλ (Μαξθέα & Πηληέιαο, 2000) 

(Παλαγησηαθφπνπινο & Πηληέιαο, 2001). 

3 Μϋθοδοι Αξιολόγηςησ 
ηηο παξαπάλσ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ή ηχπνπο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα γίλεη ρξήζε 

κίαο ή πεξηζζνηέξσλ κεζφδσλ πινπνίεζεο ηεο αμηνιφγεζεο. Καηά ηνπο Benyon, 

Devies, Keller θαη Rogers (Benyon et al, 1990), θχξηεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο είλαη νη 

αθφινπζεο ηέζζεξηο: 

3.1 Αναλυτικό αξιολόγηςη (analytic evaluation). 
Αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηππηθνχο ή άηππνπο φξνπο, ψζηε λα 

θαζίζηαηαη πξνβιέςηκε ε επίδνζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ άπνςε ησλ θπζηθψλ θαη 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. 

3.2 Αξιολόγηςη από ειδικούσ (expert evaluation).  
Απαηηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο αμηνινγεηέο λα θξίλνπλ ην ινγηζκηθφ θαη λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ, παίξλνληαο ηε ζέζε ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλσλ ρξεζηψλ. 



3.3 Εμπειρικό αξιολόγηςη (empirical evaluation).  
Με ηε κέζνδν απηή ζπιιέγνληαη δεδνκέλα απφ ηελ επίδνζε ηνπ ρξήζηε, θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην ινγηζκηθφ (observational evaluation). Έηζη, γίλεηαη ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ γηα θαηαγξαθή ηεο άπνςεο ησλ ρξεζηψλ 

(survey evaluation). 

3.4 Πειραματικό αξιολόγηςη (experimental evaluation).  
Ο αμηνινγεηήο ρεηξίδεηαη έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ ινγηζκηθνχ θαη κειεηά ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζε δηάθνξεο πιεπξέο ηεο απφδνζεο 

ησλ ρξεζηψλ. 

3.5 Μοντϋλα του Lawton 
Ο Lawton πξνηείλεη ηα εμήο κνληέια γηα ηελ αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ 

(Knussen, Tanner & Kibby, 1991): 

α. Μνληέιν θνηλνπνίεζεο απνηειεζκάησλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ κε βάζε απηά 

(briefing decision-makers model) 

β. Μνληέιν κειέηεο πεξίπησζεο (case study model) 

γ. Πεηξακαηηθφ κνληέιν (experimental model) 

δ. Γηαθσηηζηηθφ κνληέιν (illuminative model) 

ε. Δξεπλεηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ κνληέιν (research and developmental model) 

ζη.Μνληέιν δαζθάινπ-εξεπλεηή (teacher as researcher model) 

3.6 Ευρετικό αξιολόγηςη (heuristic evaluation) 
Η επξεηηθή αμηνιφγεζε (Nielsen & Molich, 1990) πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηδηθνχο 

αμηνινγεηέο πνπ ειέγρνπλ ηελ επρξεζηία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ σο πξνο 

ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη επηιεγεί, κε βάζε επξεηηθνχο θαλφλεο (heuristics) 

ή εξσηήζεηο. Η επξεηηθή αμηνιφγεζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απνηίκεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ κε ζπζηεκαηηθφ θαη ζπλνιηθφ ηξφπν ελψ 

δελ βαζίδεηαη ζε ζεσξεηηθά κνληέια αιιά ζε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία. Έρεη 

απνδεηρζεί εξεπλεηηθά πσο πέληε εηδηθνί αμηνινγεηέο κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ην 75% 

ησλ ζρεδηαζηηθψλ πξνβιεκάησλ θάλνληαο ρξήζε ησλ επξεηηθψλ θαλφλσλ. Μεηά απφ 

αλαζεσξήζεηο ηνπ κνληέινπ ν Nielsen (Nielsen, 1994) δηακφξθσζε δέθα ζπλνιηθά 

επξεηηθνχο θαλφλεο. 

3.7 Συμπερϊςματα 
Η επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο: ην ζηάδην 

ηεο πινπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, ηνλ ηχπν θαη ην βαζκφ αλάκεημεο ησλ ρξεζηψλ, ην 

είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλακέλνληαη, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ρξφλνπ, ηνπ 

δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηνπ πξνβιεπφκελνπ θφζηνπο. 

Η αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιεγεί κε ζπζηεκαηηθφ ή κε 

ηξφπν. Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπιιεγνχλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ, 

δνκεκέλσλ/αδφκεησλ ζπλεληεχμεσλ, απηνκαηνπνηεκέλσλ κεηξήζεσλ, κειεηψλ 

πεδίνπ θιπ. 



Απηά πνπ ηειηθά θαιείηαη λα δηεξεπλήζεη ε δηαδηθαζία πνπ εμεηάδνπκε, δειαδή ε 

δηαδηθαζία «αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ», είλαη φια φζα βξίζθνληαη 

ζηελ βηβιηνγξαθία θάησ απφ ηελ πεξηγξαθή «θξηηήξηα». ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε 

αλαιπηηθά ηη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα αμηνιφγεζε. 

4. Κριτόρια Αξιολόγηςησ Εκπαιδευτικού Λογιςμικού 

4. 1 Γενικϊ 
Η αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζηζηεί ε έληαμή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Η εθηίκεζε, σζηφζν, ηεο δηδαθηηθήο 

θαηαιιειφηεηαο βαζίδεηαη ζηελ εμέηαζε ελφο ζπλφινπ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ απφ ηα νπνία, αθνχ νκαδνπνηεζνχλ, 

πξνθχπηνπλ νη βαζηθνί άμνλεο θαη ηα επηκέξνπο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Πάλησο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ απφ κηα απιή επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, φηη δελ 

ππάξρεη κηα θνηλή αληίιεςε σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο. Δθηελείο αλαθνξέο γηα ηηο 

νκάδεο θξηηεξίσλ βξίζθνληαη ζηα (Squires & McDougall, 1994) (Squires & 

Preece,1999) (Squires & Preece,1996) (Μηθξφπνπινο, 2000) (Jonassen, 1999) 

(Παλαγησηαθφπνπινο, Πηεξξαθέαο & Πηληέιαο, 2003) (Γαγδηιέιεο, 2007). 

Πξνζπαζψληαο λα ζπγθεξάζνπκε ηηο απφςεηο ησλ δηαθφξσλ εξεπλεηψλ κε ηηο δηθέο 

καο θαηαιήμακε ζηελ αθφινπζε ιίζηα ραξαθηεξηζηηθψλ: 

 Αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (εθφζνλ πθίζηαηαη)  

 Αμηνιφγεζε ηεο παηδαγσγηθήο ή δηδαθηηθήο κεζφδνπ 

 Αμηνιφγεζε ηεο δηεπαθήο (δηεπηθάλεηαο) ζπζηήκαηνο – ρξήζηε (interface)  

o Γιψζζα 

o Γεδνκέλα – Πιεξνθνξίεο  

o Γνκή – ρεδίαζε 

o Αιιειεπίδξαζε ινγηζκηθνχ θαη ρξεζηψλ 

o Πνιπκέζα 

o Μελχκαηα Λνγηζκηθνχ 

 Σερληθή Αμηνιφγεζε 

o Κξηηήξηα γηα ηελ Λεηηνπξγηθφηεηα 

o Κξηηήξηα γηα ηε πκβαηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

o Κξηηήξηα γηα ηε δπλαηφηεηα Τπνζηήξημεο ηνπ ινγηζκηθνχ 

 Αμηνιφγεζε ζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο 

o Αμηνιφγεζε Δξγαιείσλ Γαζθάινπ-Μαζεηή 

o Αμηνιφγεζε πλνδεπηηθψλ Δγρεηξηδίσλ Υξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 

Τπνζηήξημεο Γαζθάινπ 

 Αμηνιφγεζε Μαζεηή θαη Μαζεζηαθνχ Απνηειέζκαηνο («Γηδαθηηθή 

Απνηειεζκαηηθφηεηα»)  

 Αμηνιφγεζε Κφζηνπο 

 



5 Case Study: Αξιολόγηςη του Ε.Λ «Ανακαλύπτω τισ Μηχανϋσ» 
χρηςιμοποιώντασ την επιλεχθεύςα μεθοδολογύα 

5.1 Γενικϊ  
Θα παξνπζηάζνπκε κία κειέηε πεξίπησζεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ινγηζκηθνχ "Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο".  

5.2 Στόχοι τησ διαδικαςύασ αξιολόγηςησ 
Όπσο έρνπκε ππνγξακκίζεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ κεζνδνινγηψλ 

αμηνιφγεζεο θαη ζπλεπαθφινπζα κε ηνλ νξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ ε δηαδηθαζία έρεη 

δηηηφ ραξαθηήξα. Σν Δ.Λ πξέπεη λα αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ επρξεζηία ηνπ θαη σο 

πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ. Σν πεξηερφκελν είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί 

ηδηαίηεξα θαη λα αμηνινγεζεί θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ππνθείκελεο γλσζηηθήο ζεσξίαο 

πνπ θαιείηαη λα ππεξεηήζεη. 

ηφρνο καο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο κέζσ ηεο νπνίαο 

ζα εμάγνπκε πνζνηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

5.3 Επιλογό μεθοδολογύασ για τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ 
Μέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο απνηίκεζεο ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, επηιέγεηαη ε 

θαηαιιειφηεξε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελιφγσ ινγηζκηθνχ. 

Μηα πξνζεθηηθή κειέηε ησλ δεδνκέλσλ ζα θαηαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

δψζνπλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο. Σν ζχζηεκα πνπ 

πάκε λα αμηνινγήζνπκε δελ είλαη ζε θάζε αλάιπζεο ή ζρεδίαζεο ή πινπνίεζεο αιιά 

ε αλάπηπμε ηνπ έρεη πεξαησζεί. Σν ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ είλαη νινθιεξσκέλν θαη 

δηαηίζεηαη πξνο ρξήζε. Δπνκέλσο νη κέζνδνη πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο 

πξνεγνχκελεο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ απνξξίπηνληαη. Η αμηνιφγεζε ηνπ 

ελιφγσ ινγηζκηθνχ ζέινπκε λα γίλεη κε θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο απφ δηάθνξεο 

νκάδεο ρξεζηψλ (εθπαηδεπηηθνί, εθπαηδεπφκελνη, εηδηθνί επρξεζηίαο, εηδηθνί πεδίνπ, 

εηδηθνί δηδαθηηθήο) θαη φρη απνθιεηζηηθά απφ εηδηθνχο αμηνινγεηέο πνπ θάλνπλ 

ειάρηζηα ζθάικαηα. Δπίζεο δελ επηζπκνχκε κηα ρξνλνβφξα κέζνδν, κε απαηηήζεηο 

γηα θαηαζθεπή πνιιψλ ζελαξίσλ ρξήζεο. Δπίζεο δελ ζέινπκε λα ειέγμνπκε ηε 

ζπκβαηφηεηα κε θαλφλεο θαη πξφηππα ζρεδηαζκνχ θαζψο επηζπκνχκε κηα 

πεξηζζφηεξν νιηζηηθή πξνζέγγηζε. 

Η κεζνδνινγία πνπ επηιέγνπκε είλαη ε επξεηηθή, ε νπνία ζηεξηδφκελε ζηνπο 

επξεηηθνχο θαλφλεο ηνπ Nielsen αιιά πξνζαξκνζκέλνπο ζε εθπαηδεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά (Squires & Preece,1999), επηζεσξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εθαξκνγήο κε θξηηήξηα πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, επνκέλσο πεξηζζφηεξν 

αληηθεηκεληθά σο πξνο ηελ επεμεξγαζία. Απαηηείηαη κηθξφο ζρεηηθά αξηζκφο 

αμηνινγεηψλ θαη ε δηαδηθαζία δελ είλαη επίπνλε. Δπίζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

ρξνλνβφξα θαη έρεη ρακειφ θφζηνο.  

5.3.1 Εργαλεύα τησ ϋρευνασ 

Ωο κέζν ζπγθέληξσζεο ησλ επηζπκεηψλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην. 



ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη πνζνηηθή αμηνιφγεζε απφ πέληε 

αμηνινγεηέο εθπαηδεπηηθνχο, δχν εθ ησλ νπνίσλ κεραληθνί ινγηζκηθνχ, νη νπνίνη 

αμηνιφγεζαλ ηηο πξναλαθεξζείζεο νκάδεο ραξαθηεξηζηηθψλ, εθηφο απφ ην θφζηνο, 

δεδνκέλνπ φηη ην ελιφγσ ινγηζκηθφ δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

Κάλνπκε ρξήζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί θιίκαθα Likert. Σα 

αληηθείκελα Likert πινπνηνχληαη κε 5 βαζκσηά επίπεδα απνθξίζεσλ (Oppenheim, 

2005). Η επηιεγκέλε κνξθή ησλ αληηθεηκέλσλ Likert πέληε βαζκίδσλ είλαη ε: 

 

 

5.4 Παρουςύαςη Λογιςμικού  

5.4.1 Γενικϊ  
Σν "Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο" (ζρήκα 1) είλαη πνιπκεζηθφ εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

πνπ αζρνιείηαη κε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ κεραλψλ. Καιχπηεη ζέκαηα φπσο: νη 

επηζηεκνληθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θάζε κεραλήο, ηζηνξηθά 

ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εθεπξέηεο ησλ κεραλψλ. Η ειιεληθή έθδνζε 

πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα: Φπζηθή, Πιεξνθνξηθή & 

Σερλνινγία θαη γηα ηηο βαζκίδεο: Γεκνηηθφ, Γπκλάζην & Λχθεην. 

 

Σσήμα 1. Το εκπαιδεςηικό λογιζμικό "Ανακαλύπηω ηιρ Μησανέρ" 

 

  

 

Καζφινπ Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 

Απαξάδεθηε Με ηθαλνπνηεηηθή Μέηξηα Ιθαλνπνηεηηθή Πνιχ θαιή 



5.5 Ανϊλυςη – Αποτελϋςματα 
ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 2) απεηθνλίδνληαη γηα θάζε γεληθφ θαη 

επηκέξνπο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ε βαζκνινγία ηνπ θάζε αμηνινγεηή. 

 

Πίνακαρ 1 Βαθμολογία πένηε αξιολογηηών για ηο εκπαιδεςηικό λογιζμικό "Ανακαλύπηω ηιρ Μησανέρ" 

 

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ε βαζκνινγία ηνπ θάζε αμηνινγεηή γηα θάζε νκάδα 

θξηηεξίσλ θαη ππννκάδα θξηηεξίσλ.  

Η βαζκνινγία ηνπ θάζε αμηνινγεηή πξνέθπςε απφ ην κέζν φξν ησλ επηκέξνπο 

εξσηήζεσλ (αλά νκάδα θαζψο θαη ππννκάδα θξηηεξίσλ). 

Με ηε ζεψξεζε φηη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ πξνθχπηεη 

απφ ην κέζν φζν ησλ έμη νκάδσλ θξηηεξίσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

Πίλαθα 2 ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ηνπ θάζε αμηνινγεηή: 

 Μ.Ο Α΄ αμηνινγεηή: 3.40, δειαδή ν ελιφγσ αμηνινγεηήο ζεσξεί φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη κέηξηνπ επηπέδνπ.  

Κριτήριο 
Α΄ 

αξ/τησ 
Β΄ 

αξ/τησ 
Γ΄ 

αξ/τησ 
Δ΄ 

αξ/τησ 
Ε΄ 

αξ/τησ 
ΜΟ 

αξ/των 

1 Αξιολόγθςθ διδακτικοφ περιεχομζνου 3.62 4.00 3.62 4.77 3.77 3.96 

2 Αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ και 
παιδαγωγικισ μεκοδολογίασ 

3.44 2.89 3.22 4.78 2.67 3.40 

3 Αξιολόγθςθ διεπιφάνειασ χριςτθ 3.74 4.26 3.59 4.74 3.70 4.01 

3.1 Γλώςςα 4.67 5.00 4.67 4.67 3.33 4.47 

3.2 Δεδομζνα – Πληροφορίεσ 3.67 4.00 3.67 4.67 2.33 3.67 

3.3 Δομή – Σχεδίαςη 3.50 4.25 3.00 5.00 4.25 4.00 

3.4 Αλληλεπίδραςη λογιςμικοφ και 
χρηςτών 

3.83 3.83 3.67 4.83 4.33 4.10 

3.5 Πολυμζςα 3.43 4.71 3.57 4.43 3.71 3.97 

3.6 Μηνφματα λογιςμικοφ 3.75 3.75 3.25 5.00 3.50 3.85 

4 Τεχνικι αξιολόγθςθ 3.67 3.48 3.48 4.52 3.43 3.72 

4.1 Κριτήρια για τη λειτουργικότητα 4.71 4.14 4.29 4.71 3.71 4.31 

4.2 Κριτήρια ςυμβατότητασ λογιςμικοφ 1.50 2.00 1.50 4.00 2.75 2.35 

4.3 Κριτήρια για τη δυνατότητα 
Υποςτήριξησ του λογιςμικοφ 

4.25 3.50 3.50 4.25 3.50 3.8 

5 Αξιολόγθςθ ςτιριξθσ τθσ διδαςκαλίασ 2.41 2.45 2.50 4.55 3.18 3.02 

5.1 Αξιολόγηςη εργαλείων δαςκάλου-
μαθητή 

2.71 2.93 2.86 4.43 3.29 3.24 

5.2 Αξιολόγηςη Συνοδευτικών Εγχειριδίων 
Χρήςησ του λογιςμικοφ και Υποςτήριξησ 
Δαςκάλου 

1.88 1.63 1.88 4.75 3.00 2.63 

6 Αξιολόγθςθ μακθτι και μακθςιακοφ 
αποτελζςματοσ 

3.50 3.67 2.83 4.50 3.17 3.53 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3.40 3.46 3.21 4.64 3.32 3.61 

 



 Μ.Ο Β΄ αμηνινγεηή: 3.46, δειαδή ν ελιφγσ αμηνινγεηήο ζεσξεί φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ. 

 Μ.Ο Γ΄ αμηνινγεηή: 3.21, δειαδή ν ελιφγσ αμηνινγεηήο ζεσξεί φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη κέηξηνπ επηπέδνπ. 

 Μ.Ο Γ΄ αμηνινγεηή: 4.64, δειαδή ν ελιφγσ αμηνινγεηήο ζεσξεί φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη πνιχ θαινχ επηπέδνπ. 

 Μ.Ο Δ΄ αμηνινγεηή: 3.32, δειαδή ν ελιφγσ αμηνινγεηήο ζεσξεί φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη κέηξηνπ επηπέδνπ. 

Ο κέζνο φξνο ησλ πέληε βαζκνινγεηψλ είλαη ίζνο κε 3.61, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην 

βαζκφ 4, δειαδή ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ. 

Δπίζεο, απφ ηνλ Πίλαθα 2 ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 Γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ «Αμηνιφγεζε δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ» κ.ν:3.96, 

δειαδή ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν είλαη ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ.  

 Γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ «Αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθήο θαη παηδαγσγηθήο 

κεζνδνινγίαο» κ.ν:3.40, δειαδή ε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή κεζνδνινγία 

είλαη κέηξηνπ επηπέδνπ. 

 Γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ «Αμηνιφγεζε δηεπηθάλεηαο ρξήζηε» ν κέζνο φξνο 

είλαη ίζνο κε 4.01, ε δηεπηθάλεηα ρξήζηε είλαη ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ. 

 Γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ «Σερληθή αμηνιφγεζε» κ.ν:3.72, δειαδή ε ηερληθή 

αξηηφηεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ. 

 Γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ «Αμηνιφγεζε ζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο» κ.ν:3.02, 

δειαδή ε ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη κέηξηνπ επηπέδνπ. 

 Γηα ηελ νκάδα θξηηεξίσλ «Αμηνιφγεζε καζεηή θαη καζεζηαθνχ 

απνηειέζκαηνο» κ.ν:3.53, δειαδή ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ καζεζηαθνχ 

απνηειέζκαηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ. 

5.6 Συμπερϊςματα ϋρευνασ 
Σν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ "Αλαθαιχπησ ηηο Μεραλέο" αμηνινγήζεθε απφ πέληε 

αμηνινγεηέο σο πξνο ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν, ηε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή 

κεζνδνινγία, ηε δηεπηθάλεηα ρξήζηε, ηελ ηερληθή αξηηφηεηα, ηε ζηήξημε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο. Ο 

κέζνο φξνο ησλ πέληε βαζκνινγεηψλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ 

είλαη 3.61, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην βαζκφ 4. πλεπψο, νη ελιφγσ αμηνινγεηέο 

ζεσξνχλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ είλαη ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ. 

εκαληηθά, γηα λα αλαθεξζνχλ, ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο θαίλεηαη απφ 

ηε βαζκνινγία ησλ αμηνινγεηψλ, είλαη ε κε χπαξμε ζθαικάησλ (error free software) 

θαη ην ηθαλνπνηεηηθφηαην interface. 

Ωζηφζν ε δηαδηθαζία θαηέδεημε θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 

ιπζεί κε ηε ρξήζε δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Σέηνηα πξνβιήκαηα είλαη νη 

ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδεη ην ινγηζκηθφ θαη αθνξνχλ ζηηο ζπλεξγαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε άιινπο ρξήζηεο ηνπ 



ινγηζκηθνχ κέζσ chat, forum, email ή ηειεδηάζθεςεο, νχηε ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζην Internet). Δπίζεο δελ ζπλεξγάδεηαη εχθνια κε άιιεο εθαξκνγέο γηα αληαιιαγή 

ζηνηρείσλ, δελ αθήλεη λα δεκηνπξγεζεί ηεηξάδην εξγαζίαο θαη παξέρεη ζηνηρεία 

απνηππσκέλα κφλν σο εηθφλα. Δπίζεο ζεσξνχκε φηη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο δελ 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εχθνια (ην update ηζνδπλακεί κε εθ λένπ 

εγθαηάζηαζε). Σέινο ην ινγηζκηθφ δελ εγθαζίζηαηαη πιήξσο αιιά απαηηεί ηε ρξήζε 

CD-ROM drive κε απνηέιεζκα γηα ην καζεηηθφ Netbook, πνπ δελ έρεη ηέηνηα 

ζπζθεπή λα απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε δηαδηθαζία. 

5.7 Μελλοντικό ϋρευνα 
Καζέλα απφ ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ πεγή γηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ζε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ απεπζχλεηαη ζε θάζε κηα απφ 

ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο αμηνινγεηψλ. Δπνκέλσο δίλεηαη κειινληηθά ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ππνζπλφινπ ησλ θξηηεξίσλ ψζηε λα θαηαζθεπαζηνχλ ηέηνηα 

εξσηεκαηνιφγηα. 

ην παξαγφκελν εξσηεκαηνιφγην ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία έγηλε κε ηελ παξαδνρή 

πσο ζηε δηακφξθσζε ησλ βαζκψλ ησλ νκάδσλ θξηηεξίσλ ζπκκεηέρνπλ φια ηα 

θξηηήξηα κε ην ίδην πνζνζηφ. Απηφ κειινληηθά κπνξεί λα εμειηρζεί ψζηε λα 

απνθηήζνπλ βάξε ηα επηκέξνπο θξηηήξηα. 
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