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Περίληψη
Η έννοια της αξιολόγησης έχει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση καθώς είναι το
στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας το οποίο επιτρέπει την εξαγωγή τόσο
ποιοτικών όσο και ποσοτικών συµπερασµάτων για την ποιότητα και την
αποτελεσµατικότητα της. Η σύγχρονη ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που
στον Ελλαδικό χώρο υλοποιείται στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.),
βασίζεται στην αξιοποίηση του διαδικτύου σα µέσο επικοινωνίας αλλά και στην
ικανότητα των υπολογιστικών συστηµάτων για αποτελεσµατική επεξεργασία
µεγάλου όγκου δεδοµένων. Η χρήση µεθόδων ηλεκτρονικής αξιολόγησης
εκµεταλλεύονται ακριβώς αυτές τις δυνατότητες καθώς, µε τη χρήση τεχνικών που
προέρχονται από το χώρο της κρυπτογραφίας και, πιο συγκεκριµένα, από το χώρο
των συστηµάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, µπορούν να εξασφαλίσουν τόσο την
ανωνυµία των συµµετεχόντων όσο και την ακεραιότητα της διαδικασίας. Σε αυτή την
εργασία θα εξετάσουµε τη χρήση ενός νέου σχήµατος ηλεκτρονικής αξιολόγησης το
οποίο βασίζεται στη χρήση σχηµάτων συλλογής και εξόρυξης δεδοµένων τα οποία
διατηρούν την ιδιωτικότητα και το οποίο, αυξάνοντας τη συχνότητα της διαδικασίας
αξιολόγησης και, άρα τον όγκο των διαθέσιµων δεδοµένων, προσδίδει δυναµικό
χαρακτήρα στην εκπαιδευτική διαδικασία και άρα µεγαλύτερη ευελιξία και
προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος εκπαίδευσης.
Abstract
The concept of evaluation is of critical importance to education as it is the element of
the educational procedure that enables the extraction of quantitative as well as
qualitative conclusions regarding the quality and effectiveness of the educational
program. Modern open distance learning, which in Greece is carried out by the
Hellenic Open University, makes use of the internet as a means of communication and
information exchange as well as the continuously increasing capabilities of computer
systems for effective processing of large amounts of data. The use of electronic
evaluation methods exploit these capabilities as, using techniques that originate from
the field of cryptography, and, more specifically, from the field of electronic voting
systems, ensure the participants’ anonymity as well as the integrity of the educational
procedure. In this contribution we propose the use of a novel electronic evaluation
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scheme that is based on privacy preserving data gathering and data mining methods
which, by increasing the frequency of evaluations and thus, the volume of data
available, imparts a dynamic character to the educational procedure and, thus, greater
flexibility and adaptability to the needs of the modern educational enviroment.
Εισαγωγή
Με τον όρο εκπαιδευτική αξιολόγηση εννοούµε, τη µέτρηση της απόδοσης του
εκπαιδευτικού έργου στους διάφορους επιµέρους τοµείς του µε σκοπό την ανάλυση
και αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας του τόσο συνολικά όσο και για κάθε τοµέα
ξεχωριστά και την εξαγωγή τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών συµπερασµάτων.
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αφορά τους φορείς που λαµβάνουν µέρος στην
εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή το διδακτικό προσωπικό, τα τµήµατα και το ίδρυµα
στο σύνολο του. Για κάθε καθηγητή, η µεταδοτικότητα του, η ενηµέρωση του σε
σχέση µε τις εξελίξεις του γνωστικού του αντικειµένου, οι σχέσεις του µε τους
εκπαιδευόµενους και η εν γένει απόδοση του στη διδασκαλία αποτελούν αντικείµενα
προς αξιολόγηση. Το ίδιο ισχύει και όταν αξιολογείται το Τµήµα σαν εκπαιδευτική
µονάδα τόσο όσον αφορά την οργάνωση και τις υποδοµές, όσο και την ποιότητα του
εκπαιδευτικού υλικού που αυτό παρέχει. Η παρουσία του τµήµατος στον
εκπαιδευτικό χώρο, η εκπαιδευτική του δραστηριότητα, το πρόγραµµα σπουδών, η
αρτιότητα και το επίπεδο εξοπλισµού της εκπαιδευτικής µονάδας, τα εγχειρίδια, οι
σηµειώσεις και το εναλλακτικό υλικό όπως λογισµικό και πολυµεσικό υλικό,
αποτελούν αντικείµενα προς αξιολόγηση.
Αξιολογητής µπορεί να είναι οποιοσδήποτε συµµετέχει άµεσα ή και έµµεσα στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριµένα το ρόλο του αξιολογητή µπορεί να
έχουν:
•
οι εκπαιδευόµενοι
•
οι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας
•
παράγοντες και φορείς του οικονοµικού τοµέα
που άπτεται του
εκπαιδευτικού αντικειµένου του εκάστοτε τµήµατος.
Στην περίπτωση του Ε.Α.Π. , το ρόλο του αξιολογητή µπορούν να έχουν οι φοιτητές
του Πανεπιστηµίου, είτε χωρισµένοι σε τµήµατα για αξιολόγηση ανά µάθηµα είτε
συνολικά για να αξιολογήσουν το ίδρυµα και τις υπηρεσίες του, οι Σ.Ε.Π. και οι
Ακαδηµαϊκοί υπεύθυνοι είτε ανά µάθηµα είτε συνολικά, αλλά και τρίτοι παράγοντες
όπως φορείς του υπουργείου Παιδείας και εκπρόσωποι της Ελληνικής
επιχειρηµατικής κοινότητας.
Στη δια ζώσης εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα της συνεχούς
διαπροσωπικής επικοινωνίας τόσο µε τους εκπαιδευόµενους όσο και µε τους
υπόλοιπους καθηγητές που συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό δίνει
τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να κατανοεί άµεσα τις ανάγκες των
εκπαιδευόµενων και να προσαρµόζεται κατάλληλα σε αυτές. Καθώς στην Ανοιχτή
και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ), αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει,
καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη µεθόδων που θα υποκαθιστούν αυτό το ρόλο της
διαπροσωπικής επαφής µε την παροχή αντίστοιχων δεικτών απόδοσης για την εξ
αποστάσεως διαδικασία.
1. Ηλεκτρονική αξιολόγηση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση
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Στην κλασική εκπαίδευση συλλέγονται δεδοµένα µε την µέθοδο διανοµής
ερωτηµατολόγιων στα οποία καλούνται οι εκπαιδευόµενοι να απαντήσουν σε
ερωτήσεις πολλαπλής απάντησης ή διαβάθµισης σχετικά µε το βαθµό ικανοποίησης
τους από την εκπαιδευτική διαδικασία και τους παρέχεται χώρος για σχολιασµό στην
περίπτωση που έχουν συγκεκριµένους προβληµατισµούς ή ανάγκες. Τα
ερωτηµατολόγια αυτά συµπληρώνονται µυστικά έτσι ώστε να διαφυλάσσεται η
ανωνυµία των συµµετεχόντων και άρα και η αντικειµενικότητα της διαδικασίας.
Η ηλεκτρονική αξιολόγηση εξοµοιώνει και επεκτείνει την παραπάνω διαδικασία
καθώς, κάνοντας χρήση του διαδικτύου (internet) και τεχνικών ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας (Laskari 2005a), έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σε µεγαλύτερο
κοινό αξιολογητών. Επίσης, η χρήση υπολογιστικών συστηµάτων επιτρέπει τη
συστηµατοποίηση της µορφής των ερωτηµατολογίων (standardization) και προσφέρει
τη δυνατότητα για πολύµορφη, οικονοµική και λεπτοµερή επεξεργασία των
δεδοµένων που παράγονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Για τη διαφύλαξη της µυστικότητας της διαδικασίας γίνεται χρήση τεχνικών
κρυπτογραφίας. Πιο συγκεκριµένα, καθώς η διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται µε
χρήση ερωτηµατολόγιων διαφόρων µορφών, έχει παρόµοιες απαιτήσεις ασφαλείας
µε αυτές που συναντούµε σε συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting
systems).
Πιο συγκεκριµένα, οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα σύστηµα
ηλεκτρονικής αξιολόγησης βασισµένο σε ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
είναι οι παρακάτω :
1. η αξιολόγηση κάθε αξιολογητή πρέπει να είναι µυστική,
2. µόνο πιστοποιηµένοι χρήστες µπορούν να συµµετέχουν στο σύστηµα,
3. κάθε αξιολογητής µπορεί να δώσει µόνο µια αξιολόγηση ανά διαδικασία
4. τα επιµέρους αποτελέσµατα της αξιολόγησης πρέπει να παραµένουν µυστικά
µέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης,
5. το σύστηµα πρέπει να είναι ανθεκτικό τόσο στα σφάλµατα των χρηστών όσο
και στις διάφορες προσπάθειες δολιοφθοράς,
6. κάθε αξιολογητής δεν µπορεί να αποδείξει σε κάποιο άλλο αξιολογητή ή
κάποιο τρίτο το περιεχόµενο της αξιολόγησης του.
2. Πρωτόκολλα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για ηλεκτρονική αξιολόγηση
Σύµφωνα µε το (Laskari et al. 2005a), ένα σχήµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για
ηλεκτρονική αξιολόγηση πρέπει να είναι σχεδιασµένο κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε
να µη µπορεί να επηρεαστεί από ενέργειες που το αποσκοπούν στην δολιοφθορά του
συστήµατος και να εξυπηρετεί τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Ένα τέτοιο σύστηµα χωρίζεται σε τρία στάδια :
• Το στάδιο της αρχικοποίησης
• Το στάδιο της αξιολόγησης
• Το στάδιο της επεξεργασίας και παρουσίασης των αποτελεσµάτων.
Για την υλοποίηση των ερωτηµατολογίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν µια σειρά
από διαφορετικού τύπου ερωτήσεις που να ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες
αξιολόγησης :
1. Ερωτήσεις (Ναι/ Όχι)
2. 1 από L επιλογές
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•
•
•

•

•

•

3. Κ από L επιλογές
4. Κατηγοριοποιηµένες, δοµηµένες και µε βάρος Κ από L επιλογές.
Με βάση αυτά τα ερωτηµατολόγια δηµιουργούµε πακέτα πληροφορίας τα οποία και
αξιολογούν όλες της πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στην περίπτωση του Ε.Α.Π. η µορφή του ερωτηµατολογίου ακολουθεί κατά κύριο
λόγο το πρότυπο ερωτήσεων ‘1 από L επιλογές’ καθώς οι περισσότερες ερωτήσεις
είναι ερωτήσεις όπου ο φοιτητής καλείται να δώσει το βαθµό ικανοποίησης του για
επιµέρους τοµείς του µαθήµατος δίνοντας µια αντίστοιχη βαθµολογία σε κάθε
ερώτηση. Καθώς διαφορετικά τµήµατα έχουν διαφορετικά προγράµµατα σπουδών
και, άρα, διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στόχους, είναι σαφές ότι θα πρέπει να
αναπτυχθούν ερωτηµατολόγια που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές, τηρώντας
τη µεθοδολογία κατασκευής ερωτήσεων που περιγράφηκε παραπάνω.
Σε ανοιχτά περιβάλλοντα υπάρχουν διάφοροι τύποι καναλιών επικοινωνίας τα οποία
µπορούν να διασφαλίσουν την ιδιωτικότητα της επικοινωνίας µεταξύ του χρήστη και
του συστήµατος. Η πληροφορία που κινείται µέσα σε αυτά τα κανάλια είναι
κρυπτογραφηµένη µε αλγόριθµους δηµοσίου κλειδιού, λόγω του ότι τα κανάλια είναι
κοινά για όλους τους υποψηφίους. Υπάρχουν τρεις τέτοιοι τύποι καναλιών :
Μη παγιδεύσιµα κανάλια : κανάλια επικοινωνίας τα οποία δεν µπορεί κάποιος τρίτος
να «κρυφακούσει»
Ανώνυµα κανάλια : κανάλια τα οποία διατηρούν την ανωνυµία των χρηστών
Μη παγιδεύσιµα ανώνυµα κανάλια : συνδυασµός των χαρακτηριστικών των δυο
ανωτέρω τύπων καναλιών.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι πρωτοκόλλων που να χρησιµοποιούν τις δοµές τις οποίες
περιγράψαµε παραπάνω και ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας για ένα σύστηµα
ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Benaloh et. al 1994, Chaum 1981, Chaum 1988, Fouque
et. al 2000, Hirt et. al 2000, Iverson 1991, Okamoto 1997, Park et. al 1993,
Schoenmakers 1999, Sako et. al 1994).
Τα πιο γνωστά σχήµατα είναι τα εξής :
Tα σχήµατα µε «ανώνυµο κανάλι για τη ρίψη των ψήφων» (anonymous channel
for casting the ballots) (Park et. al 1993) κάνουν χρήση ανώνυµων καναλιών για την
προστασία της ανωνυµίας των αξιολογητών.
Τα σχήµατα που βασίζονται σε τυφλές υπογραφές και σε ανώνυµο κανάλι (Blind
Signatures and Anonymous Channel) (Okamoto, 1997) βασίζονται στη χρήση µη
ανιχνεύσιµων ηλεκτρονικών «κουπονιών» τα οποία και κάθε αξιολογητής στέλνει
στις αρχές µαζί µε την αξιολόγηση του και τα οποία δηµοσιεύονται µαζί µε την
αξιολόγηση.
Στα σχήµατα της λεγοµένης οµοµορφικής κρυπτογράφησης (homomorphic
cryptography) (Hirt et. al 2000, Sako et. al 1994), κάθε αξιολογητής στέλνει το
ερωτηµατολόγιο του κρυπτογραφηµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο και τα
αποτελέσµατα παράγονται µέσω ενός δηµόσιου αλγόριθµου.
Για να µπορέσουµε να δοµήσουµε ένα σύστηµα αξιολόγησης το οποίο θα έχει
δυναµικό χαρακτήρα και θα επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, χρειαζόµαστε αρκετή πληροφορία έτσι ώστε να µπορούµε να ελέγχουµε
την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να έχουµε
ερωτηµατολόγια τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες για όλες τις πλευρές της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και το ότι θα πρέπει να η αξιολόγηση να γίνεται ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή µεγάλου όγκου
δεδοµένων και αύξηση των απαιτήσεων ασφαλείας από στο σύστηµα. Το πρόβληµα
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αυτό θα προσπαθήσουµε να αντιµετωπίσουµε κάνοντας χρήση σχηµάτων συλλογής
και εξόρυξης δεδοµένων που διατηρούν την ιδιωτικότητα (privacy preserving data
gathering and data mining schemes)

3. H προτεινόµενη προσέγγιση
Όπως περιγράψαµε και παραπάνω, η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης
εξοµοιώνει την αντίστοιχη διαδικασία που λαµβάνει µέρος µέσα στην κλασική
εκπαιδευτική διαδικασία. Σηµαντικό συστατικό στοιχείο της διαδικασίας
αξιολόγησης στην κλασική εκπαίδευση είναι η καθηµερινή επαφή εκπαιδευόµενουεκπαιδευτή, γεγονός που επιτρέπει την απ’ ευθείας προσαρµογή τόσο του
εκπαιδευόµενου όσο και του εκπαιδευτή στις ανάγκες του µαθήµατος και άρα στη
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για να επιτύχουµε κάτι αντίστοιχο για τη
διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης θα πρέπει να εισάγουµε το στοιχείο της
δυναµικότητας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, πράγµα το οποίο προσδίδει
δυνατότητες προσαρµοστικότητας στους συµµετέχοντες.
Για να επιτύχουµε κάτι τέτοιο, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα σχήµα το οποίο
θα έχει σα βάση του τα σχήµατα που βασίζονται σε τυφλές υπογραφές και σε
ανώνυµο κανάλι. Για τις ανάγκες του σχήµατος µας είναι αναγκαία η ύπαρξη µιας
οντότητας, την οποία καλούµε bulletin board, και η οποία χρησιµεύει σαν ένας
πίνακας ανακοινώσεων µε κοινή µνήµη για όλους τους συµµετέχοντες. Η οντότητα
αυτή συλλέγει τα δεδοµένα που παράγονται κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής
αξιολόγησης λαµβάνοντας τα δεδοµένα κρυπτογραφηµένα και ψηφιακά
υπογεγραµµένα κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η ταυτότητα του αποστολέα να
διαχωρίζεται πλήρως από το δεδοµένα που έστειλε, διατηρώντας την ανωνυµία του.
Στη συνέχεια, η επεξεργασία των δεδοµένων γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο
κάνοντας χρήση αλγορίθµων εξόρυξης δεδοµένων που διατηρούν την ανωνυµία
(Agrawal et al. 2000, Pinkas et. al. 2002, Tasoulis et. al. 2006) και δηµοσιεύει τα
αποτελέσµατα µε το πέρας της διαδικασίας. Ένα ενδεικτικό τέτοιο σχήµα
παρουσιάζεται στο (Laskari et al. 2005b). Σχήµατα τέτοιου τύπου καλούνται σχήµατα
συλλογής δεδοµένων που διατηρούν την ιδιωτικότητα (privacy preserving data
gathering schemes).
Χρησιµοποιώντας σαν παράδειγµα τη δοµή του Ε. Α. Π., κάθε εκπαιδευτική ενότητα
έχει αρκετούς διαφορετικούς διδάσκοντες και ένα συντονιστή που επιβλέπει την
ενότητα αυτή. Για να εκµεταλλευτούµε τα χαρακτηριστικά της δοµής αυτής
µπορούµε να ορίσουµε να γίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης, χρησιµοποιώντας
ένα σύστηµα όπως το παραπάνω, πρέπει πρώτα να αυξήσουµε τη συχνότητα
διεξαγωγής αξιολόγησης από τους αξιολογητές (στην προκειµένη περίπτωση τους
εκπαιδευόµενους) ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. µια φορά το µήνα ή µαζί µε
την παράδοση κάθε εργασίας της ενότητας). Τα ερωτηµατολόγια πρέπει να είναι
φτιαγµένα κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δίνουν έµφαση στις ανάγκες του
µαθήµατος από τη σκοπιά του εκπαιδευόµενου έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τόσο
τις µεµονωµένες ανάγκες κάθε τµήµατος όσο και στη βελτιστοποίηση της
συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόµενου. Τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης παράγονται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο από το σύστηµα κάνοντας
χρήση αλγορίθµων εξόρυξης δεδοµένων. Όταν το σύστηµα τελειώσει µε τη
διαδικασία αυτή για κάθε υπεύθυνο τµήµατος, τότε στέλνει τα αποτελέσµατα τόσο
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στους υπεύθυνους κάθε τµήµατος όσο και στο συντονιστή της εκπαιδευτικής
ενότητας.

Με βάση την πρώτη αξιολόγηση, και σε συνεργασία τόσο µε το συντονιστή όσο και
µε τους υπόλοιπους διδάσκοντες, δηµιουργείται για κάθε τµήµα µια αξιολόγησησηµείο αναφοράς η οποία αποτελεί ένδειξη του επιπέδου του εκάστοτε τµήµατος,
δίνει τα σηµεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα οποία θα πρέπει να δοθεί τυχόν
µεγαλύτερη έµφαση στη συνέχεια του µαθήµατος καθώς και παρουσιάζει τις
επιµέρους ανάγκες κάθε τµήµατος. Έτσι, θα υπάρχει καλύτερος συντονισµός και
συνεργασία µεταξύ των συµµετεχόντων, αφού, χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες
από την αξιολόγηση σε συνδυασµό µε την εκπαιδευτική πολιτική του τµήµατος, θα
καθορίζονται µε σαφήνεια οι εκπαιδευτικοί στόχοι για κάθε τµήµα ξεχωριστά.
Με την παροχή νέον αποτελεσµάτων από τις επόµενες αξιολογήσεις, µπορούµε να
φτιάξουµε ένα ιστορικό αξιολόγησης το οποίο να αποτελεί ενδεικτικό της πορείας της
διδασκαλίας για κάθε τµήµα και άρα και το βαθµό της προσαρµογής στις ανάγκες του
κάθε τµήµατος από την πλευρά του εκπαιδευτή. Έτσι, κάθε εκπαιδευτικός είναι σε
θέση να µπορεί να διαπιστώσει καλύτερα τις µαθησιακές ανάγκες του τµήµατος του
και να ανταποκριθεί πιο αποτελεσµατικά σε αυτές, αλλά, καθίσταται έτσι και πιο
εύκολος ο συντονισµός και η συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων, καθώς για κάθε
τµήµα υπάρχει ένα µετρήσιµο σηµείο αναφοράς. Με αυτό τον τρόπο, µπορούµε να
πούµε ότι φτιάχνουµε µια προσαρµοστική δυναµική διαδικασία αξιολόγησης η οποία
προσεγγίζει στον τρόπο λειτουργίας της την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία.
Η παραπάνω διαδικασία, κάνοντας χρήση των αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων
συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων που έχει στη διάθεση του ένα εκπαιδευτικό
ίδρυµα είναι αρκετά οικονοµική στην υλοποίηση και λειτουργία της και παρέχει τη
δυνατότητα λεπτοµερούς ανάλυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το ίδρυµα,
διευκολύνοντας έτσι το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής του.
4. Επίλογος
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Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αξιολόγησης είναι κεντρικής σηµασίας στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Καθώς η διατήρηση της ιδιωτικότητας είναι βασικό
στοιχείο για την αντικειµενικότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης,
χρησιµοποιούµε µεθόδους που τη διασφαλίζουν σε όλα τα στάδια της. Έχοντας
διασφαλίσει την αξιοπιστία της διαδικασίας και κάνοντας χρήση των αυξηµένων
δυνατοτήτων συλλογής και επεξεργασίας πληροφορίας την οποία µας δίνουν τα
σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα και το διαδίκτυο, είµαστε σε θέση να
προσοµοιώσουµε σε αρκετά µεγάλο βαθµό τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή
εµφανίζεται στην κλασική εκπαίδευση. Έτσι, προσδίδουµε στην ΑεξΕΑ ένα
προσαρµοστικό δυναµικό χαρακτήρα, µε µεγάλες δυνατότητες εξειδίκευσης κατά
περίπτωση για µια ποικιλία εκπαιδευτικών περιβάλλοντων.
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