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Abstract
Evaluation is a crucial issue for the improvement of the educational procedure. On the
other hand open and distance education mainly relies on web technologies and
resources. In the past protocols for secure electronic voting have been used for the
functioning of e-evaluation as the security requirements are similar. Techniques that
originate from the field of public key cryptography have been employed. In this
contribution, e-voting protocols that do not require a Central Tabulating Facility are
proposed for the implementation of electronic group self - evaluation in open and
distance learning.
Πεπίλητη
Η αμηνιφγεζε απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε κνξθήο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηελ αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ε ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ θαη
γεληθφηεξα ην δηαδίθηπν (web). ηα πιαίζηα απηά, έρνπλ πξνηαζεί ηερληθέο γηα on line
Εθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε κε ηελ βνήζεηα κεζφδσλ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο πνπ
κε ηε ζεηξά ηνπο ζηεξίδνληαη ζηελ θξππηνγξαθία δεκνζίνπ θιεηδηνχ. ηελ παξνχζα
εξγαζία πξνηείλνπκε ρξήζε πξσηνθφιισλ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ρσξίο θάιπε
κε ζηφρν ηελ δηελέξγεηα νκαδηθψλ απηναμηνινγήζεσλ ρσξίο επνπηεχνπζα αξρή.
Key-words: open distance learning, poll free e-voting protocol, e-evaluation, public
key cryptography, self-evaluation, self-adjudicating protocol.
1. Αξιολόγηζη ζηην Δκπαίδεςζη
Η απνηίκεζε ηεο απφδνζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απνηειεί ηελ Εκπαιδεςηική
Αξιολόγηζη. Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απνηίκεζεο είλαη απαξαίηεηε γηα
θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο ζηελ ζχγρξνλε εθπαίδεπζε. Ο
αθαδεκατθφο δάζθαινο, ην κάζεκα ή ε ζεκαηηθή ελφηεηα, ην ηκήκα ή ε ζρνιή, ην
ίδξπκα αμηνινγνχληαη θαη θξίλνληαη. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηα
ζπγγξάκκαηα, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ελ γέλεη (εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, πνιπκεζηθφ
πιηθφ, video – ηαηλίεο, δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο), ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ ηδξχκαηνο, ηελ
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ηζηνζειίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, ηηο δηθηπαθέο ππνδνκέο θαη ηνλ ειεθηξνληθφ
εμνπιηζκφ ηνπ ηδξχκαηνο, θ.ι.π.. Υσξίο ακθηβνιία αληηθείκελν ηεο Εθπαηδεπηηθήο
Αμηνιφγεζεο είλαη νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο.
ηελ (Laskari end al 2005-I) πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηερληθψλ ειεθηξνληθήο
ςεθνθνξίαο (e-voting) γηα ηελ Εθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν,
δειαδή κέζσ δηαδηθηχνπ (Internet). Απηφ δηφηη νη εθινγέο κνηάδνπλ κε ηελ
αμηνιφγεζε. Οη αμηνινγεηέο (π.ρ. θνηηεηέο) ζπκπιεξψλνπλ ηα δειηία βαζκνινγψληαο
ηνπο αμηνινγνχκελνπο (π.ρ. θαζεγεηέο, καζήκαηα), απαληψληαο ζε εξσηήζεηο
πνιιαπιψλ επηινγψλ ή γξάθνληαο ζρφιηα θαη ηα δειηία ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία
αμηνιφγεζεο ηνπ ηδξχκαηνο κε αλσλπκία, φπσο δειαδή νη ςήθνη ζηελ θάιπε. Η
ππεξεζία αμηνιφγεζεο ηα επεμεξγάδεηαη θαη εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο
θαζεγεηέο, ηα ζπγγξάκκαηα, ηα καζήκαηα, θ.ι.π. Οη απαηηήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο
είλαη:

Η θαηάζεζε άπνςεο ή ε επηινγή άπνςεο λα είλαη κπζηηθή.

Σα άηνκα πνπ ζα εθθξάδνπλ ή ζα επηιέγνπλ άπνςε λα είλαη κφλν φζα
δηαζέηνπλ ζρεηηθή δηθαηνδνζία γηα απηφ ην ζθνπφ.

Κάζε αμηνινγεηήο λα θαηαζέηεη ηελ άπνςή ηνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
ζέκα αμηνιφγεζεο κφλν κηα θνξά γηα ην ίδην ζέκα.

Σα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο πξέπεη λα παξακέλνπλ κπζηηθά, κέρξηο
φηνπ ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο λα ηεξκαηηζηεί.

Ο αμηνινγεηήο δελ εθρσξεί ην δηθαίσκά ηνπ γηα αμηνιφγεζε ζε ηξίηνπο.
Απηέο φκσο κνηάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ςεθνθνξηψλ:

Η ςήθνο ηνπ θάζε ςεθνθφξνπ είλαη κπζηηθή.

Μφλν απηνί πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο
κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ.

Καλέλαο δελ κπνξεί λα ςεθίζεη παξαπάλσ απφ κία θνξά.

Σν εθινγηθφ απνηέιεζκα είλαη άγλσζην πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο ςεθνθνξίαο.

Κάζε ςεθνθφξνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηελ εληηκφηεηα ηεο
θάιπεο. Κάζε ςεθνθφξνο είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ ελδερφκελε
παξαπνίεζε ηεο ςήθνπ ηνπ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα απνθαιχςεη ην
πεξηερφκελφ ηεο. Επίζεο θάζε ςεθνθφξνο κπνξεί λα απνδείμεη ηελ
νπνηαδήπνηε εθινγηθή λνζεία.

Δελ είλαη εθηθηφ έλαο ςεθνθφξνο λα εθρσξήζεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηε ςεθνθνξία ζε ηξίηνπο.
Η Κξππηνγξαθία Δεκνζίνπ Κιεηδηνχ (Public Key Cryptography) καο παξέρεη
κεζφδνπο γηα ειεθηξνληθέο εθινγέο (Εθινγέο κέζσ δηαδηθηχνπ, Web - based). Οη
ςεθνθφξνη είλαη νη ρξήζηεο πνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή πνπ
παίδεη ηνλ ξφιν ηεο θάιπεο.
Οη ηερληθέο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο έρνπλ πξνηαζεί θαη γηα ηελ ζπιινγή
δεδνκέλσλ (e-gathering) κε αλσλπκία ((Laskari et al. 2004), (Laskari et al. 2005II),(Galanis et al. 2010)). Επηηπγράλεηαη ε ζπιινγή κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ρσξίο
λα είλαη γλσζηή ε πξνέιεπζή ηνπο. Σα δεδνκέλα νξγαλψλνληαη ζε παθέηα ( records)
πνπ παίδνπλ ηνλ ξφιν ησλ ςήθσλ (φπσο θαη ησλ δειηίσλ αμηνιφγεζεο). Σα παθέηα
ζπγθεληξψλνληαη ρσξίο λα είλαη γλσζηή ε πξνέιεπζε θάζε παθέηνπ ζηελ ζπλέρεηα
αλνίγνληαη θαη γίλεηαη επεμεξγαζία ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπο.
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2. Πποηεινόμενη ιδέα
ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία έρνπλ πξνηαζεί πξσηφθνιια γηα εθινγέο ρσξίο θάιπε
(self-adjudicating protocols). Οη ςήθνη δηαθηλνχληαη αλάκεζα ζηνπο ςεθνθφξνπο κε
θαηάιιειε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή. Σν εθινγηθφ απνηέιεζκα θαηαρσξείηαη ζε έλα
(ςεθηαθφ) έγγξαθν πνπ θέξεη ηηο (ςεθηαθέο) ππνγξαθέο φισλ ησλ ρξεζηψλ –
ςεθνθφξσλ, είλαη δειαδή απνδεθηφ απφ φινπο. Με άιια ιφγηα έρνπκε εθινγέο
ρσξίο εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ ηελ αληηθαζηζηνχλ νη ίδηνη νη ςεθνθφξνη.
ην (Laskari et al. 2004) πξνηείλεηαη έλα θιαζζηθφ πξσηφθνιιν ειεθηξνληθψλ
εθινγψλ ρσξίο θάιπε γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ (Data Gathering).
Εδψ πξνηείλνπκε ηελ ρξήζε πξσηνθφιισλ ειεθηξνληθψλ εθινγψλ ρσξίο θάιπε γηα
ηελ ειεθηξνληθή αμηνιφγεζε ζηελ Αλνηθηή θαη Εμ Απνζηάζεσο Εθπαίδεπζε
(Α.Εμ.Α.Ε.). Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν εθαξκφδνπκε ηηο ηδέεο ηνπ (Laskari et al. 2005-I)
θαη θαηαιήγνπκε ζηελ απηναμηνιφγεζε, απηνδηφξζσζε θαη απηνβειηίσζε ζηελ
Α.Εμ.Α.Ε..
3. Φπήζη κπςπηογπαθικών ππυηοκόλλυν
Σα πξσηφθνιια ειεθηξνληθήο αμηνιφγεζεο ρσξίο επνπηεχνπζα αξρή ζηεξίδνληαη
ζηα πξσηφθνιια ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ρσξίο θάιπε (e-voting scheme without a
Central Tabulating Facility). Σα ηειεπηαία κπνξνχλ λα ζρεδηαζζνχλ κε ηελ βνήζεηα
ηεο Κξππηνγξαθίαο Δεκνζίνπ Κιεηδηνχ. Ελδεηθηηθά πεξηγξάθνπκε έλα ηέηνην
πξσηφθνιιν (DeMillo, R., Lynch, N., Merritt, M. 1982), (DeMillo, R., Merritt, M.
1983), (Chung J. and al. 1998).
Τπνζέηνπκε φηη έρνπκε N ςεθνθφξνπο – ρξήζηεο, ν θάζε έλαο έρεη έλα ηδησηηθφ
θιεηδί Dj, έλα δεκφζην θιεηδί Ej, j=1,2,…,Ν. Με Signj παξηζηάλνπκε ηελ ςεθηαθή
ππνγξαθή (digital signature) ηνπ j ςεθνθφξνπ. Κάζε ςεθνθφξνο γλσξίδεη φια ηα
δεκφζηα θιεηδηά, E1, E2, E3, …, EN. Μφλν απηφο γλσξίδεη ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί Dj.
1) Κάζε ςεθνθφξνο επηιέγεη ηελ ςήθν ηνπ V θαη εθηειεί ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία
(procedure).
a) Επηζπλάπηεη κία ηπραία ζπκβνινζεηξά R0 ζηελ ςήθν ηνπ V.
b) Δηαδνρηθά θξππηνγξαθεί ηελ ςήθν ηνπ καδί κε ηελ ζπκβνινζεηξά,
ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεκφζηα θιεηδηά ησλ ςεθνθφξσλ 1 κέρξη N, κε απηή ηελ
δηάηαμε, δεκηνπξγψληαο έηζη ην EN(EN-1(EN-2(…(E1(V, R0)))…).
c) Επαλαιακβάλεη ην βήκα (b) ζπκπεξηιακβάλνληαο απηή ηε θνξά κία ηπραία
ζπκβνινζεηξά ζε θάζε επίπεδν θξππηνγξάθεζεο. ’ απηφ ην ζεκείν ε αξρηθή
ςήθνο έρεη πάξεη ηελ κνξθή:
EN(RN, EN-1(R N-1, …(R2, E1(R1, EN(EN-1(EN-2(…(E1(V, R0))…)))))…)) φπνπ
ηα R1, R2, R3, …, RN είλαη ηπραίεο ζπκβνινζεηξέο. Ο ςεθνθφξνο απνζεθεχεη
ηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα κεηά απφ θάζε δηαδνρηθή θξππηνγξάθεζε,
πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ αλαδήηεζε ηεο ςήθνπ ηνπ αλάκεζα
ζηηο άιιεο ςήθνπο.
2) Κάζε ςεθνθφξνο ζηέιλεη ην θξππηνγξαθεκέλν κχλεκα ηνπ ζηνλ N ςεθνθφξν.
Απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ απνθξππηνγξαθεί φια ηα κπλήκαηα κε ην ηδησηηθφ ηνπ
θιεηδί DN θαη αθαηξεί ηελ ηπραία ζπκβνινζεηξά απηνχ ηνπ επηπέδνπ. Μεηά
αλαθαηεχεη ηελ ζεηξά ησλ ςήθσλ θαη ηνπο ζηέιλεη ζηνλ (N-1) ςεθνθφξν. Η
δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη γηα φινπο ηνπο ςεθνθφξνπο απφ ηνλ N κέρξη ηνλ 1. Έηζη
παξακέλεη κφλν ε εζσηεξηθή θξππηνγξάθεζε θαη θάζε ςήθνο έρεη ηελ κνξθή:
EN(EN-1(EN-2(…(E1(V, R0)))…)
3) ηε ζπλέρεηα ν N ςεθνθφξνο απνθξππηνγξαθεί φιεο ηηο ςήθνπο κε ην ηδησηηθφ
ηνπ θιεηδί επηβεβαηψλεη φηη ε ςήθνο ηνπ βξίζθεηαη κέζα ζ’ απηέο, ππνγξάθεη φιεο
ηηο ςήθνπο θαη ηηο ζηέιλεη ζηνπο άιινπο ςεθνθφξνπο. Ο (N-1) ςεθνθφξνο
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επαιεζεχεη θαη παξακεξίδεη ηελ ππνγξαθή ηνπ Ν ςεθνθφξνπ. Δηαπηζηψλεη φηη ε
ςήθνο ηνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζχλνιν ησλ ςήθσλ, ππνγξάθεη ηηο ςήθνπο θαη ηηο
ζηέιλεη ζηνπο ππφινηπνπο ςεθνθφξνπο. Η δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη γηα φινπο ηνπο
ςεθνθφξνπο απφ ηνλ N κέρξη ηνλ 1. Η κνξθή ησλ ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ
πνπ ζηέιλεη ν j ςεθνθφξνο είλαη Signj+1(Ej…(E1(V, R0))…).
4) Όινη νη ςεθνθφξνη επαιεζεχνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ςεθνθφξνπ 1, θαη
βεβαηψλνληαη φηη ε ςήθνο ηνπο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο άιινπο ςήθνπο. Όινη
παξακεξίδνπλ ηηο ηπραίεο ζπκβνινζεηξέο θαη θαηακεηξνχλ ηηο ςήθνπο.
4. Υλοποίηζη ηηρ Γςναμικήρ Αςηοαξιολόγηζηρ
Η δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο αμηνιφγεζεο ρσξίο επνπηεχνπζα αξρή είλαη ζρεηηθά
απιή:
Εληνπίδνληαη ηα αληηθείκελα ηεο αμηνιφγεζεο. Κάζε αληηθείκελν ζπλδέεηαη κε
νκάδεο αμηνινγεηψλ. αλ παξαδείγκαηα αλαθέξνπκε:
1) Οη εξεπλεηέο κηαο αθαδεκατθήο κνλάδαο ζέινπλ λα αμηνινγεζεί ην
εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν πξνθεηκέλνπ λα αλεβάζνπλ ην φλνκα θαη ηελ θήκε ηνπ
ηδξχκαηνο. Δεκηνπξγνχληαη δχν νκάδεο αμηνιφγεζεο. Η πξψηε απνηειείηαη
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο. Η δεχηεξε απφ εμσηεξηθνχο θξηηέο.
2) Οη θνηηεηέο ζέινπλ λα εθθξάζνπλ θξίζεηο θαη ζρφιηα γηα θάπνηνλ θαζεγεηή ή
θάπνην πξφγξακκα ζπνπδψλ ή θάπνην κάζεκα. Αληί λα «καδεχνπλ
ππνγξαθέο», φπσο έθαλαλ παιηά, νξγαλψλνπλ κία νκάδα αμηνινγεηψλ.
3) Σν ππνπξγείν ακθηζβεηεί ην δηδαθηηθφ έξγν ησλ κειψλ ΔΕΠ θάπνηνπ ΑΕΙ. Οη
θαζεγεηέο δεκηνπξγνχλ κία νκάδα απφ αμηνινγεηέο – θνηηεηέο θαη
πξνθαινχλ κία αμηνιφγεζε.
4) Κάπνηνη θνηηεηέο απφ ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην ζέινπλ λα ζπγθξίλνπλ ην
επίπεδφ ηνπο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο εθείλα απφ θνηηεηέο άιισλ ΑΕΙ. Μία
απηναμηνιφγεζε ζα ηνπο βνεζήζεη ζην λα απνθηήζνπλ απηνγλσζία θαη
ελδερνκέλσο απηνπεπνίζεζε.
5) Η ππεξεζία αμηνιφγεζεο πξνηείλεη ζηα ΔΕΠ ή ζηα ΕΠ λα αμηνινγεζνχλ.
Απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο ζπγθξνηνχλ ηελ νκάδα πνπ ζα ηνπο θξίλεη. Η
επνπηεχνπζα αξρή κεηαζέηεη ηελ επζχλε ηεο δηαδηθαζίαο ζηνπο
αμηνινγνχκελνπο θαη θάζε κνξθή απηαξρηζκνχ εθ κέξνπο ηεο πεξηηηεχεη.
ηε ζπλέρεηα επηιέγνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Οη βαζκνινγηθέο θιίκαθεο, νη
εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ, νη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ ζαλ απάληεζε έλα ΝΑΙ ή
έλα ΟΥΙ, ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία νη αμηνινγεηέο ζα πξέπεη λα γξάςνπλ ζρφιηα. Σέινο
ζπληάζζεηαη ην αμηνινγεηηθφ δειηίν.
Επηιέγεηαη έλα πξσηφθνιιν ειεθηξνληθψλ εθινγψλ ρσξίο θάιπε (Poll free e-voting
protocol). Σν ςεθνδέιηην ηνπ ελ ιφγσ πξσηνθφιινπ πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ην
αμηνινγεηηθφ δειηίν.
Δηεμάγεηαη αμηνιφγεζε. Εμάγνληαη απνηειέζκαηα κε ηηο (ςεθηαθέο) ππνγξαθέο φισλ
ησλ αμηνινγεηψλ.
Σα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη ζηελ δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο ζηελ αθαδεκατθή
θνηλφηεηα, ζηα ΜΜΕ.
5. Τεσνικά θέμαηα αζθάλειαρ
Η πξφζβαζε ζην Δηαδίθηπν φπσο θαη εάλ πξαγκαηνπνηεζεί (ADSL, WLAN, Κηλεηή
Σειεθσλία) ζπλδέεη έλαλ ππνινγηζηή ή θάπνηα άιιε ζπζθεπή (π.ρ. PDA,
SmartPhone) κε ην παγθφζκην Δηαδίθηπν. πλεπψο, ε αλσηέξσ ζπζθεπή γίλεηαη
απηφκαηα πξνζβάζηκε απφ φινπο ηνπο άιινπο ππνινγηζηέο πνπ επίζεο είλαη
δηαζπλδεκέλνη ζην ελ ιφγσ Δίθηπν. Η επηθνηλσλία κεηαμχ δχν ηειηθψλ ζεκείσλ (end
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points) πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηάθνξσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλίαο θαη ηα παθέηα
δεδνκέλσλ πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο κεηαθέξνληαη απφ πνιιαπιά ελδηάκεζα
ζεκεία ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ, φπνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δηαρένληαη ζε
δηαθνξεηηθέο ρψξεο κε δηαθνξεηηθά κέζα επηθνηλσλίαο (θαιψδηα ραιθνχ, νπηηθέο
ίλεο, αζχξκαηε θαη δνξπθνξηθή ζχλδεζε). Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη πάληα λα
ιακβάλνληαη ππ’ φςε νη θίλδπλνη πνπ ειινρεχεη ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο
πξφζβαζεο ζην Δηαδίθηπν θαη λα παίξλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο.
Επηπξφζζεηα, ε εγθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε ινγηζκηθνχ απφ ην Δηαδίθηπν εκπεξηέρεη
ζνβαξνχο θηλδχλνπο αζθάιεηαο δεδνκέλνπ φηη είλαη δπλαηφλ, καδί κε ην ινγηζκηθφ
απηφ λα εγθαηαζηαζεί θαη επηπιένλ ινγηζκηθφ κε ηνχο, spyware, trojans θ.α, ηα νπνία
κπνξνχλ λα ππνθιέςνπλ ή λα θαηαζηξέςνπλ θξίζηκα δεδνκέλα απφ ηνλ ππνινγηζηή.
6. Ανηί επιλόγος: Πλεονεκηήμαηα ηηρ Γςναμικήρ Αςηοαξιολόγηζηρ Σςμπεπάζμαηα
Αξιολόγηζη σωπίρ εποπηεύοςζα απσή
Σα πξσηφθνιια ηνπ e-voting ρσξίο Central Tabulating Facility θαζηζηνχλ ηνλ
θεληξηθφ θνξέα πεξηηηφ. Οη αμηνινγεηέο έρνπλ «δηθφ» ηνπο θνξέα πνπ δελ είλαη
ηίπνηε άιιν παξά απηνί νη ίδηνη, αθνχ απηνί θαη κφλνλ απηνί ππνγξάθνπλ ην
απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο (πνπ αληηζηνηρεί ζην εθινγηθφ απνηέιεζκα). Καη’
απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε θαη νη θνηηεηέο
(αμηνινγεηέο) αηζζάλνληαη πην άλεηα φηαλ εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Απηφ δελ
ζεκαίλεη φηη ε ππεξεζία αμηνιφγεζεο πεξηηηεχεη. Απιψο ην έξγν ηεο ζπκπιεξψλεηαη
απφ ηηο απηναμηνινγήζεηο.
Αςηοαξιολόγηζη
Οη αμηνινγνχκελνη (π.ρ. θαζεγεηέο) κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κία αμηνιφγεζε (ή θαη
πεξηζζφηεξεο) επηιέγνληαο απηνί ηα θξηηήξηα κε ζθνπφ ηελ απηνδηφξζσζε θαη ηελ
απηνβειηίσζε. ε πεξίπησζε πνπ ζε πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο πήξαλ ρακειή
βαζκνινγία κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ ηα αίηηα ηεο ρακειήο βαζκνινγίαο θαη λα
δηελεξγήζνπλ λέα αμηνιφγεζε επηιέγνληαο θαηάιιεια θξηηήξηα ψζηε λα δνχλ ηη
θηαίεη. Μεηά λα επαλαιάβνπλ ηελ αμηνιφγεζε γηα λα δνπλ αλ βειηηψζεθαλ.
Αξιολόγηζη ηων αξιολογήζεων
Είλαη δπλαηφ λα γίλεη ζχγθξηζε αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο αμηνινγήζεηο. Μηα
αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ηνπ e-voting ρσξίο θάιπε κπνξεί
λα αμηνινγεζεί. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν νη αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηελ
web-based αμηνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ ηδξχκαηνο (πνπ βαζίδεηαη ζε ειεθηξνληθέο
εθινγέο κε θάιπε), φπσο επίζεο θαη απηή ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα αμηνινγεζεί.
Δεκηνπξγείηαη έηζη έλα «ηζηνξηθφ αξρείν» αμηνινγήζεσλ θαη ε δηνίθεζε ηνπ
ηδξχκαηνο αληιεί εκπεηξίεο θαη επηιέγεη πνιηηηθέο.
Μεγαλύηεπη ανεξαπηηζία ζηοςρ αξιολογηηέρ
Οη αμηνινγεηέο κπνξνχλ λα απηννξγαλψλνληαη ζε νκάδεο, λα επηιέγνπλ ηα θξηηήξηα,
λα επηιέγνπλ ηα αληηθείκελα αμηνιφγεζεο. Αηζζάλνληαη πην αλεμάξηεηνη λα
εθθξάδνπλ κε δηθφ ηνπο ηξφπν ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ίδξπκα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη.
Μεγαλύηεπορ απιθμόρ ανηικειμένων αξιολόγηζηρ – δςναηόηηηα επιλογήρ κπιηηπίων
Σν ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ αμηνιφγεζεο κεηαβάιιεηαη θαη απμάλεηαη αθνχ
απνθαζίδεηαη απφ πνιιέο νκάδεο ρξεζηψλ. Σν ίδην ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ησλ
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θξηηεξίσλ γηα ην θάζε αληηθείκελν. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμάγνληαη θάπνηα
ηειηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηα αληηθείκελα αμηνιφγεζεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε αληηθείκελν.
Πιο κονηά ζηην Α.Εξ.Α.Ε.
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ην (Laskari et al. 2005-I) έρεη αλαθεξζεί φηη ε e-evaluation είλαη πνιχ πην θνληά
ζηελ Α.Εμ.Α.Ε. απφ φηη ε θιαζζηθή αμηνιφγεζε. Απηφ κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζηελ
παξνχζα εξγαζία: Η web-based e-evaluation είλαη πην θνληά ζην web-based learning
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