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QuickTesting : Τι μου προσφέρει; 

 Το QuickTesting® σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε 

αυτόματα πολλαπλές εκδόσεις του ίδιου διαγωνίσματος, αναδι-

ατάσσοντας με τυχαίο τρόπο τις ερωτήσεις του διαγωνίσματος. 

 Ο κάθε εξεταζόμενος απαντάει τις ίδιες ερωτήσεις με διαφορε-

τική σειρά όμως. Η ερώτηση 1 είναι η ερώτηση 14 για τον δι-

πλανό του η ή ερώτηση 22 για αυτόν που είναι πίσω του. Αυ-

τοί που προσπαθούν να αντιγράψουν πραγματικά δεν μπο-

ρούν να βγάλουν άκρη, απλά χάνουν το χρόνο τους. 

 Εξηγήστε στους εξεταζόμενους πώς λειτουργεί το σύστημα και 

χαλαρώστε.   

Ποιός διορθώνει τώρα αυτή τη στοίβα με γραπτά; 

 Με το QuickTesting® διορθώνετε τα γραπτά χωρίς καν να χρειαστεί να τα δείτε. 

 Μπορεί κάλλιστα ένας βοηθός σας ή η γραμματέας σας να κάνει τη διόρθωση. 

 Ο ειδικός OMR scanner σαρώνει τα απαντητικά έντυπα με ακρίβεια 99,99% και το λογισμικό 

QuickTesting®, βαθμολογεί τη στιγμή της σάρωσης το  κάθε γραπτό. 

 Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση  του πακέτου των απαντητικών εντύπων, παράγεται ο κατάλο-

γος με αναλυτικά στοιχεία ταυτότητας του εξεταζόμενου - Όνομα και αριθμός μητρώου - κα-

θώς και αναλυτικά στοιχεία βαθμού (Τελικός βαθμός, σύνολο σωστών απαντήσεων, σύνολο 

κενών απαντήσεων, σύνολο λάθος απαντήσεων) 

 Επίσης παράγεται άμεσα ένα ιστόγραμμα που δίνει τη συνολική στατιστική εικόνα βαθμών 

της εξέτασης. 

 Μέσα σε μία ώρα εύκολα ολοκληρώνετε τη βαθμολόγηση 300 γραπτών. 

Μπορώ να τους εμποδίσω να αντιγράφουν χωρίς να 
κάνω τον αστυνόμο; 

Ο Παπαδόπουλος που έδωσε πριν 3 χρόνια το μάθημα, τι βαθμό 
πήρε και γιατί λέει η γραμματεία ότι στείλαμε λάθος βαθμό; 

Όλα τα στοιχεία των εξεταζόμενων – Ονόματα και Αριθμοί μητρώου - και 
των εξετάσεων – Μάθημα, ημερομηνία, απαντήσεις και βαθμοί - παραμέ-
νουν στην Database του QuickTesting® και μπορούμε να τα αναζητήσουμε 
ανά πάσα στιγμή. 
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Ήταν οι ερωτήσεις του διαγωνίσμα-
τος σωστά επιλεγμένες; 

 Το QuickTesting®  παράγει αυτόματα 

ένα ιστόγραμμα με την κατανομή των 

βαθμών της εξέτασης. Εύκολα μπορού-

με να δούμε από το γράφημα πώς τα 

πήγαν οι εξεταζόμενοι μας. 

 Το QuickTesting®  αξιολογεί τις ερωτή-

σεις  με βάση τη δυσκολία τους  και τη 

διακριτική τους ικανότητα. 

 Μπορούμε σε κάθε εξέταση να βλέπου-

με πώς τα πήγαμε σας εξεταστές και να 

βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα των 

θεμάτων μας. 

Είναι πολύ ακριβό! 

 Πόσο αξίζει ο χαμένος παραγωγικός σας 

χρόνος σε μια βασικά μη-παραγωγική 

δραστηριότητα; 

 Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο να  μοιρα-

στείτε το QuickTesting με συναδέλφους 

σας; 

 Ξέρετε για την υπηρεσία Service Bureau 

που προσφέρει η Anova Consulting; 

Με αδικήσατε! 

 To QuickTesting®  βαθμολογεί με αντικειμενι-
κό και διαφανή τρόπο. Σε κάθε ερώτηση πολ-
λαπλής επιλογής αντιστοιχεί ένας βαθμός για 
τη σωστή απάντηση, μηδέν για την κενή απά-
ντηση και – αν το επιθυμεί ο εξεταστής – ένας 
αρνητικός βαθμός για τη λάθος απάντηση. Ο 
βαθμός προκύπτει σαν το άθροισμα των επι-
μέρους βαθμών των ερωτήσεων που απαντή-
θηκαν. 

 Μέσα από τo QuickTesting®   μπορούμε  να 
τυπώσουμε  μία αναφορά «απαντήσεων» για 
κάποιο εξεταζόμενο όπου φαίνονται οι ερωτή-
σεις του διαγωνίσματος και για κάθε ερώτηση 
φαίνεται τι απάντησε ο εξεταζόμενος, ποια 
απάντηση ήταν η σωστή και ένας χαρακτηρι-
σμός αν ο εξεταζόμενος απάντησε σωστά, 
λάθος ή δεν απάντησε. 

 Μέσα από το QuickTesting®  - αν χρησιμο-
ποιούμε Image Scanner για τη σάρωση και 
όχι απλό OMR - μπορούμε επίσης να τυπώ-
σουμε ένα ψηφιακό αντίγραφο του απαντητι-
κού και να το δώσουμε στον εξεταζόμενο. 

 Η βαθμολόγηση είναι συνεπώς απολύτως 
διαφανής. 


