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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Σν θείκελν απηό είλαη έλαο πξαθηηθόο νδεγόο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο 

εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε από ηνπο ζπνπδαζηέο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα 

δεη θαη ζρεηηθό βίληεν πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζηε ζειίδα «Οδεγίεο Υξήζεο» ηνπ ΟΠ 

ΜΟΓΙΠ ΣΔΙ Καβάιαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ!!! Γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΟΠ ηεο ΜΟΓΙΠ λα πξνηηκάηε ηνπο 

θπιινκεηξεηέο (Browser) Google Chrome θαη Firefox. 
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ΔΙΟΓΟ ΣΟ Ο.Π. ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ  

 

Βαζηθή δηαδηθαζία είλαη ε είζνδνο ζην ζύζηεκα κε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

δηαζέηνπκε από ηελ ππεξεζία LDAP (Δηθόλα 1). ηε πεξίπησζε πνπ δελ γλσξίδεηαη 

ηα ζηνηρεία ζαο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην HelpDesk ηεο ΜΟΓΙΠ 

ζπκπιεξώλνληαο ηελ θόξκα εγγξαθήο. 

 

 

Δικόνα 1. Δίζοδορ ζηο ΟΠ 

 

Η επηηπρεκέλε είζνδνο ζαο νδεγεί ζηε βαζηθή εζσηεξηθή ζειίδα ηνπ Ο.Π. όπνπ 

κπνξείηε λα επηιέμεηε ζην αξηζηεξό Μελνύ «Τπεξεζίεο» ηελ επηινγή 

«Δξσηεκαηνιόγηα». ηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη γηα λα νδεγεζείηε ζην θεληξηθό 

ζύζηεκα ησλ απνγξαθηθώλ θάλνληαο θιηθ ζην ζεκείν πνπ γξάθεη εδώ.  
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Δικόνα 2. Δπωηημαηολόγια και ςπεπ-ζύνδεζμόρ. 

 

Δπίζεο, ζαο δίλεηε ε δπλαηόηεηα λα ιάβεηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο γηα όια ηηο ππεξεζίεο 

ή λα δείηε ζρεηηθό εθπαηδεπηηθό βίληεν. 

 

Δικόνα 3. ελίδα με οδηγίερ σπήζηρ. 

 

 

Η απνζύλδεζε από ην ζύζηεκα ζην ζεκείν απηό γίλεηαη από ην User Menu κε ηελ 

επηινγή «Απνζύλδεζε». 
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ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ 

 

Ο Δθπαηδεπηηθόο έρεη εηζέιζεη ζην ΟΠ θαη έρεη επηιέμεη ηελ ππεξεζία 

«Δξσηεκαηνιόγηα» όπνπ κεηαθέξεηαη ζηε ζειίδα πνπ απεηθνλίδεηαη παξαθάησ.  

 
Δικόνα 4. Απσική θόπμα για επιλογή μαθήμαηορ. 

 

Σν ζύζηεκα αλαγλσξίδεη ηηο αλαζέζεηο πνπ ηνπ έρνπλ γίλεη θαη ηνπ παξνπζηάδεη ηα 

καζήκαηα πνπ έρεη πξνο αμηνιόγεζε από ηνπο ζπνπδαζηέο (Θεσξεηηθά θαη 

Δξγαζηεξηαθά). Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζε θάπνην από ηα καζήκαηα ζαο ζα ζαο 

εκθαληζηεί κηα ιίζηα (Δηθόλα 5) πνπ δηαζέηεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηα καζήκαηα. 

 

Δικόνα 5. Η λίζηα με ηα επωηημαηολόγια. 

 

Όπσο βιέπνπκε ζηελ παξαπάλσ Δηθόλα 5 ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ην 

επηιεγκέλν κάζεκα. ην ηέινο θάζε γξακκήο ηνπ πίλαθα ππάξρεη έλα θνπκπί 

«Πξνβνιή» θαη έλα θνπκπί «Γεκηνπξγία». Σν θνπκπί «Πξνβνιή» ζαο επηηξέπεη λα 

δείηε αλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά γηα ην θάζε κάζεκα. Σν θνπκπί «Γεκηνπξγία» ζαο 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα , ηελ 8
ε 

κε 9
ε
 εβδνκάδα θάζε εμακήλνπ, λα δεκηνπξγήζεηε έλα 

εξσηεκαηνιόγην αμηνιόγεζεο. 
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Αξρηθά, ν Δθπαηδεπηηθόο εξσηάηαη αλ επηζπκεί λα αλαπηύμεη ειεθηξνληθή ή έληππε 

αμηνιόγεζε από ζπνπδαζηέο.  

 

Δικόνα 6. Φόπμα επιλογήρ επωηημαηολογίος. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμεη «Έληππε» ην ζύζηεκα δεκηνπξγεί ςεθηαθό 

εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν ζα ελεκεξσζεί καδηθά από εηδηθή δηαδηθαζία θαη κε 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ έληππσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, θαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεξκαηίδεη. 

 

Δικόνα 7. Δπιλογή ένηςπος επωηημαηολογίος. 

 

 

Δικόνα 8. Δπιλογή Πποβολήρ δεδομένων ένηςπος επωηημαηολογίος. 

 

Η δηάζεζε ησλ δεδνκέλσλ αμηνιόγεζεο γίλεηαη κόλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ςεθηνπνίεζεο από ηελ νκάδα HelpDesk ηεο ΜΟΓΙΠ. Ο ρξήζηεο, όζν ηα δεδνκέλα 

δελ είλαη δηαζέζηκα, αλ επηιέμεη «Πξνβνιή» ζα ιάβεη ην παξαθάησ κήλπκα. 
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Δικόνα 9. Μήνςμα μη διαθεζιμόηηηαρ δεδομένων αξιολόγηζηρ. 

 

ηε πεξίπησζε πνπ ν Δθπαηδεπηηθόο δηαζέηεη ππνινγηζηέο ζην ρώξν καζήκαηνο 

(ζπλήζσο ζε εξγαζηεξηαθά καζήκαηα) κπνξεί λα επηιέμεη ηε αλάπηπμε ηεο 

αμηνιόγεζεο κε Ηιεθηξνληθά Δξσηεκαηνιόγηα. Δπηιέγεη «Ηιεθηξνληθό» θαη ηνπ 

εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ, όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 10. 

 

Δικόνα 10. Φόπμα ειζαγωγήρ ζηοισείων για ηλεκηπονικό επωη. 

 

ύκθσλα κε ηελ πιεξνθόξεζε πνπ έρεη από ηε Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο ν 

Δθπαηδεπηηθόο δειώλεη ηνλ αλακελόκελν αξηζκό ζπνπδαζηώλ πνπ πξόθεηηαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αμηνιόγεζε, νξίδεη ηνλ θσδηθό γηα ηελ πξόζβαζή ζην 

εξσηεκαηνιόγην (token – θνππόλη), ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ρξήζε εθαξκνγήο Ηκεξνινγίνπ θαη επηιέγεη «Γεκηνπξγία» γηα 

λα δώζεη εληνιή ζην Limesurvey λα δεκηνπξγήζεη λέν εξσηεκαηνιόγην πνπ 

πξόθεηηαη λα ππνδερζεί δεδνκέλα όζνο ν αξηζκόο ζπνπδαζηώλ, πνπ έρνπλ έγθπξν 

θνππόλη θαη έρνπλ ππνβάιιεη νινθιεξσκέλε απάληεζε. Σν ζύζηεκα δέρεηαη κόλν 

νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο (ηα βαζηθά πεδία είλαη ππνρξεσηηθά). 
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Δικόνα 11. Παπάδειγμα ζςμπλήπωζηρ θόπμαρ ηλεκηπ. επωηημαηολογίος. 

 

Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνύ εξσηεκαηνινγίνπ ε 

δπλαηόηεηεο πνπ έρεη ν Δθπαηδεπηηθόο είλαη λα επηιέμεη ηελ ελέξγεηα «Πξνβνιή» γηα 

λα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο αμηνιόγεζεο από 

ηνπο ζπνπδαζηέο. 

Οη πιεξνθνξίεο είλαη ην URL πνπ θηινμελείηαη ην ειεθηξνληθό εξσηεκαηνιόγην, ην 

θνππόλη πνπ πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο ζπνπδαζηέο θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο. 

 

Δικόνα 12. ηοισεία ηλεκηπονικού Δπωηημαηολογίος. 
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Όηαλ ιήμε ε αμηνιόγεζε ησλ ζπνπδαζηώλ ε νκάδα HelpDesk δηαρεηξίδεηαη ηα 

δεδνκέλα θαη ν Δθπαηδεπηηθόο είλαη ζε ζέζε λα απνζεθεύζεη ηα δεδνκέλα ηηο 

αμηνιόγεζεο. 

 

Σέινο, παξνπζηάδνπκε ηε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνύ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 
 


