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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 

 Με την παρούσα διπλωµατική εργασία γίνεται µια προσπάθεια παρουσίασης 
και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τίτλου ¨ Geometer's Sketchpad ¨ και του              
¨ Geonext ¨  δηλαδή δύο εκπαιδευτικών λογισµικων για τη Β/θµια εκπαίδευση. 
 Στην αξιολόγηση αυτή οι βασικότεροι άξονες που ακολουθούµε είναι: 
Διδακτική σχεδίαση, Περιεχόµενο, Υποστήριξη Εκπαιδευτικού και Τεχνική 
Αρτιότητα. 
 Τα κριτήρια στα οποία βασιστήκαµε τα αντλήσαµε από σχετικά 
ερωτηµατολόγια που βρίσκονται στο βιβλίο ¨Το εκπαιδευτικό λογισµικό και η 
αξιολόγηση του¨ των Χ.Παναγιωτακοπουλος, Χ.Πιερρακεας, Π.Πιντέλας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 Η εµφάνιση νέων θεωριών µάθησης  παραµερίζουν µε την πάροδο του 
χρόνου τις παραδοσιακές µεθόδους µάθησης. Οι θεωρίες αυτές είναι 
γνωστές ως Θεωρίες Οικοδόµησης της Γνώσης. Γενικά ο Εποικοδοµητισµός 
(Constructivism) είναι µια θεωρία µάθησης σύµφωνα µε την οποία 
µαθαίνουµε σηµαίνει οικοδοµούµε νέα γνώση για µας. Μάθηση είναι η 
οικοδόµηση νοήµατος. Οικοδοµούµε νέα γνώση καθώς αλληλεπιδρούµε µε 
τα δεδοµένα στο υπόβαθρο των εµπειριών µας. 
 Ο όρος κονστρουκτιονισµό / οικοδοµητισµό (constructionism): 
"Κονστρουκτιονισµός σηµαίνει να δίνεις στα παιδιά καλά πράγµατα να 
κάνουν έτσι ώστε να µπορούν να µάθουν κάνοντας πολύ καλύτερα απ' ότι 
µπορούσαν πριν" (Papert, 1980). 
 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως µέσα ενίσχυσης της 
µάθησης µέσω λογισµικού εφαρµογών, το οποίο χαρακτηρίζεται ως 
<<εκπαιδευτικό λογισµικό>>.  Ο βασικός στόχος από την εφαρµογή και 
χρήση ενός εκπαιδευτικού λογισµικού στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι 
και θα πρέπει να είναι η µάθηση. 
 Ο Η/Υ αποτελείται από hardware και software. Τα λογισµικά(software) 
µπορούµε να τα διακρίνουµε σε δυο µεγάλες κατηγορίες: στο λογισµικό 
συστήµατος και στο λογισµικό εφαρµογών. Το εκπαιδευτικό λογισµικό 
εµπίπτει στην κατηγορία του λογισµικού εφαρµογών και  ειδικότερα, το 
εκπαιδευτικό λογισµικό αναµένεται να συµβάλει: 

• στη φιλικότερη, ελκυστικότερη, πλουσιότερη και πολύπλευρη 
παρουσίαση της ύλης,  

• στη βιωµατική προσέγγιση της γνώσης,  
• στην ενεργοποίηση του µαθητή µέσα από δηµιουργικές 
δραστηριότητες, πειραµατισµό και διερεύνηση,  

• στη συµπύκνωση πολλών µακροσκελών κειµένων σε 
οπτικοακουστικά µηνύµατα µε µεγάλη περιεκτικότητα 
πληροφορίας,  

• στη µείωση του χρόνου που αφιερώνει ο µαθητής και του κόπου 
που καταβάλλει για την αφοµοίωση της ύλης-περιεχοµένου,  

• στην προώθηση της συνεργατικής αλλά και της εξατοµικευµένης 
µάθησης (οι µαθητές στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων 
µαθαίνουν να συνεργάζονται αλλά και ο κάθε µαθητής ξεχωριστά 
µπορεί να ακολουθήσει τους δικούς του ρυθµούς µάθησης).  
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Δηλαδή το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατασκευασµένο ώστε να προσελκύει 
και να κινεί το ενδιαφέρον του εκπαιδευοµένου και συνάµα ο 
εκπαιδευόµενος να αποκτά την γνώση πιο εύκολα, γρήγορα και µε λιγότερη 
¨σπατάλη¨ πνευµατικού έργου. 
Άρα µπορούµε να πούµε ότι είναι απαραίτητη η αποτίµηση της 
εκπαιδευτικής  αξίας του εκπαιδευτικού λογισµικού προκειµένου να γίνουν 
κινήσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του ώστε να επιτυγχάνει όσο 
το δυνατό περισσότερα από τα προαναφερθόντα. Αυτό µπορούµε να το 
επιτύχουµε µε την διαδικασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
λογισµικού (που θεωρείται απαραίτητη). 
 Γενικά δεν υπάρχει µια κοινά αποδεκτή έννοια που να προσδιορίζει την 
αξιολόγηση µεταξύ των ερευνητών αν και οι περισσότεροι συµφωνούν ότι 
πρόκειται για µια διαδικασία που αποσκοπεί στον προσδιορισµό του βαθµού 
υλοποίησης των στόχων για τους οποίους κατασκευάστηκε ένα προϊόν ή 
µέρος αυτού.  

Μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης είναι δυνατόν: 
 
 να βελτιωθεί το αξιολογούµενο προϊόν 
 
 τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν να ληφθούν υπόψη σε 

µεταγενέστερο χρόνο κατά την κατασκευή παρόµοιων προϊόντων.   
 
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγηση συναντάµε δυσκολίες, αντιστάσεις και 
εµπόδια. Μόνο αν είµαστε πρόθυµοι και προετοιµασµένοι να το 
τροποποιήσουµε, να το θέσουµε εκτός λειτουργίας το προϊόν όταν 
διαπιστώσουµε σφάλµατα, και να προσαρµόσουµε κατάλληλα τη δόµηση του ή 
να την αρχίσουµε πάλι από την αρχή θα έχουµε µια αποτελεσµατική αξιολόγηση. 
Μπορούµε να πούµε ότι η αξιολόγηση είναι µια ερευνητική διαδικασία, όπου 
µέσα από αυτή µπορεί να παραχθεί νέα γνώση. 
 
Συνήθως τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αφορούν: 
 

 την επιστηµονική οµάδα παραγωγής 
 
 τον εκπαιδευτικό που καλείται να χρησιµοποιήσει το προϊόν 
 

    Οπότε ως αξιολόγηση µπορούµε να ορίσουµε τη συστηµατική συλλογή,  
    ανάλυση και ερµηνεία πληροφοριών για οποιαδήποτε πλευρά ενός προϊόντος,  
    στόχο τη διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας του ή 
    την εκτίµηση οποιωνδήποτε άλλων παραµέτρων που σχετίζονται µε την 
    εφαρµογή του.  
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 το µαθητή που συµµετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 
 το φορέα χρηµατοδότησης για την παραγωγή του προϊόντος  
 
 την  εκπαιδευτική-διοικητική αρχή στα όρια δικαιοδοσίας της οποίας 
πρόκειται να εφαρµοστεί το λογισµικό 

 
 την ερευνητική-εκπαιδευτική κοινότητα 

 
Κατά την αξιολόγηση πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη την κοινωνική 
πραγµατικότητα µέσα στην οποία λειτουργεί το υπό αξιολόγηση προϊόν. Οι 
παράγοντες που διαµορφώνουν ένα υπό αξιολόγηση σύστηµα πρέπει να  
λαµβάνονται υπόψη στο θεωρητικό ή εννοιολογικό πλαίσιο της αξιολόγησης που 
στηρίζεται σε γενικές προβλέψεις στηριγµένες σε αναµενόµενες ή υποτιθέµενες 
σχέσεις µεταβλητών. Η εµπειρική διερεύνηση των µεταβλητών αυτών µπορεί να 
οδηγήσει στην επαλήθευση, στη µεταβολή ή ακόµα και στην απόρριψη του 
θεωρητικού πλαισίου. 

 
 

      ΑΑΑΞΞΞΙΙΙΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   
 

Ο βασικός στόχος κάθε µορφής αξιολόγησης είναι η παραγωγή 
αποτελεσµάτων όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστων και πιο αντικειµενικών. 
Υπάρχουν πολλές µέθοδοι αξιολόγησης και διάφορες τεχνικές να 
ακολουθήσει κανείς. Τα κριτήρια σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά και 
δεν υπάρχει κοινώς αποδεκτό σύνολο κριτηρίων για όλα τα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα. Ανάλογα µε το χρόνο πραγµατοποίησης, τον προσωρινό 
στόχο ή το θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας τους, οι µέθοδοι αξιολόγησης 
που έχουν αναπτυχθεί είναι: 

 
 Διαµορφωτική 
 
 Τελική 
 
 Προβλεπτική 
 
 Ερµηνευτική 
 
 Μοντέλα Lawton 
 
 Ευρετική 
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 Εµείς θα χρησιµοποιήσουµε το µοντέλο predictive-evaluation 
(αξιολόγηση πρόβλεψης) αναφέρεται στην προγενέστερη αποτίµηση της 
ποιότητας και των δυνατοτήτων ενός λογισµικού, πριν όµως χρησιµοποιηθεί 
από την οµάδα-στόχο. Τα µέσα διεξαγωγής της είναι οι εκθέσεις, οι κριτικές 
ή οι κατάλογοι (check-lists), µε όλες τις πιθανές δυνατότητες που έχει το 
λογισµικό. Στα µέσα αυτά µπορεί να επιλεγούν και να σηµειωθούν οι 
δυνατότητες του συγκεκριµένου λογισµικού. Η αξιολόγηση πρόβλεψης είναι 
καθαρά προσανατολισµένη στο προϊόν και δεν διενεργείται µε βάση 
αυστηρά καθορισµένο θεωρητικό πλαίσιο. 
 Παρακάτω ακολουθεί η αξιολόγηση του λογισµικού «Ο Θαυµαστός 
κόσµος της Χηµείας για το Γυµνάσιο» µε  χρήση της κλίµακας Likert(πάρα 
πολύ=5, πολύ=4, µέτρια=3, πολύ λίγο=2, καθόλου=1). Για κάθε άξονα 
αξιολόγησης θα ακολουθούν τα κριτήρια βαθµολογηµένα µε την 
προαναφερθείσα κλίµακα και έπειτα θα βλέπουµε συνοπτικά τα 
αποτελέσµατα µας  πάνω σε διαγράµµατα. 
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Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισµίκου «The Geometer's Sketchpad».   
   
ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙΔΔΔΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    ΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΣΣΣΜΜΜΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   
   
 Το «The Geometer's Sketchpad» είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη 
διδασκαλία της Γεωµετρίας, της Άλγεβρας και της Τριγωνοµετρίας. Ο 
σχεδιασµός και η κατασκευή του στηρίχθηκαν σε πολύχρονες έρευνες στην 
περιοχή της διδακτικής των µαθηµατικών. Είναι ένα διεθνώς δοκιµασµένο 
εργαλείο µάθησης για το οποίο υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία και 
τεκµηρίωση.  
 Το «The Geometer's Sketchpad» είναι ιδανικό για την οργάνωση 
δραστηριοτήτων διερευνητικής µάθησης στο σχολικό εργαστήριο και στο 
σπίτι. Αξιοποιεί τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών λαµβάνοντας υπόψη 
τις νέες τάσεις για διερευνητική προσέγγιση στη σχεδίαση του λογισµικού 
(µε πολλαπλές αναπαραστάσεις, άµεσο χειρισµό κ.τ.λ.). Με τις δυνατότητες 
που διαθέτει βοηθά στην κατανόηση µε ολοκληρωµένο τρόπο εννοιών και 
διαδικασιών µέσα από την επίλυση προβληµάτων και τον πειραµατισµό.  
 Το «The Geometer's Sketchpad» είναι ένα «ανοικτό» περιβάλλον 
διερευνητικής µάθησης. Οι δυνατότητές του είναι τόσο ευρείες που αν και 
αρχικά σχεδιασµένο για τις ανάγκες της γυµνασιακής εκπαίδευσης σήµερα 
συνιστάται από την Πέµπτη τάξη του Δηµοτικού µέχρι τις τελευταίες τάξεις 
του Λυκείου. Οι δυνατότητες αυτές το µετέτρεψαν σε ένα εκπαιδευτικό 
εργαλείο µε απεριόριστο αριθµό εφαρµογών. Αν και σχεδιάστηκε αρχικά για 
Γεωµετρία, σήµερα οι µαθητές µπορούν να το χρησιµοποιήσουν για να 
εξερευνήσουν την Άλγεβρα, την Τριγωνοµετρία, την Τέχνη, την Επιστήµη 
και πολλά άλλα.  
(από στοσελίδα http://odysseia.cti.gr/kirki/1stProductGroup/Sketchpad.htm ) 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ   

   
   
   
 

 
1. Το διδακτικό περιεχόµενο του εκπαιδευτικού λογισµικού εναρµονίζεται µε το 
Πρόγραµµα Σπουδών στο πλαίσιο του οποίου χρησιµοποιείται; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο:  Προτείνετε η χρήση από την Πέµπτη τάξη του Δηµοτικού Σχολείου µέχρι 
και τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα ισχυρό 
εργαλείο διδασκαλίας  Γεωµετρίας, Άλγεβρας και Τριγωνοµετρίας. Οι οπτικές 
αναπαραστάσεις µαθηµατικών εννοιών δίνουν την δυνατότητα διαβάθµισης της 
γνωστικής επεξεργασίας. 
 
2. Το διδακτικό περιεχόµενο βρίσκεται σε συµφωνία µε το πολιτισµικό και ηθικό 
πλαίσιο της παιδείας µας; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Σε ότι σχετίζεται µε το πολιτισµικό και ηθικό πλαίσιο της παιδείας µας  
µπορούµε να πούµε ότι βρίσκεται σε πλήρες εναρµόνιση. 
 
3. Το περιεχόµενο του προγράµµατος τηρεί τις αξίες της κοινωνικής και 
πολιτισµικής ισότητας, της ανοχής στο διαφορετικό και της ειρηνικής συµβίωσης; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Δεν έχουµε παρατηρήσει οτιδήποτε σχετικό που να έρχεται σε αντίθεση µε 
τα πιο πάνω. 
 
4. Το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού λογισµικού συµπληρώνει και εµπλουτίζει τη 
διδακτέα ύλη; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Προσφέρεται δυνατότητα  κίνησης και  ταυτόχρονης παρακολούθησης της 
αλλαγής των διαφόρων στοιχείων και µεγεθών του σχήµατος, γεγονός αδύνατο να 
πραγµατοποιηθεί µε τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας δηλαδή έρχεται να 
συµπληρώσει και να εµπλουτίσει τη διδακτέα ύλη.  
 
 
 

Σ  Συµβατότητα περιεχοµένου. 
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5. Το λογισµικό καλύπτει περισσότερες από µία θεµατικές περιοχές σχετικές µε το 
µαθησιακό στόχο; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Αν και το λογισµικό σχεδιάστηκε αρχικά για Γεωµετρία, σήµερα οι µαθητές 
µπορούν να το χρησιµοποιήσουν για να εξερευνήσουν την Άλγεβρα, την 
Τριγωνοµετρία, την Τέχνη, την Επιστήµη και πολλά άλλα. 
 
6. Υπάρχει συνέπεια στους όρους και τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε όλη την 
έκταση του; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Υπάρχει µεγάλη ακρίβεια όσων αφορά τους µαθηµατικούς όρους και 
έννοιες. 
  
7. Η πληροφορία του εκπαιδευτικού λογισµικού παρέχεται µε αντικειµενική 
παρουσίαση απόψεων και στοιχείων; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Στο βιβλίο «Διδάσκοντας Γεωµετρία µε το The Geometer’s Sketchpad» που 
συνοδεύει το εξελληνισµένο λογισµικό παρουσιάζονται 31 έτοιµες δραστηριότητες. 
Το λογισµικό περιλαµβάνει επίσης 91 σχέδια δειγµάτων και αρχεία εντολών 
δραστηριοτήτων, κατάλληλα για  εξερεύνηση και πειραµατισµό σε θέµατα 
ευκλείδειας γεωµετρίας αλλά και γενικότερων γεωµετρικών εννοιών. 
 
8. Το πρόγραµµα τεκµηριώνει την πληροφορία που παρουσιάζει ή την παραθέτει 
απλώς; 
 
Βαθµός: 3 

 Σχόλιο: Η πληροφορία που προσφέρετε από το πρόγραµµα δεν παραθέτετε. Ο  
µαθητής κατασκευάζει, σχεδιάζει, παρατηρεί. 
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Α) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου 
Συµβατότητα περιεχοµένου είναι: 4.25 

 
Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα η ερώτηση µε την χαµηλότερη 
βαθµολογία είναι η 8(µε βαθµό 3) ενώ τη µέγιστη βαθµολογία έχουν οι 2, 3, και 
6(µε βαθµό 5).  
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για τη Συµβατότητα περιεχοµένου είναι <<πάρα πολύ>> .  
 

 
 
 

1. Το γνωστικό περιεχόµενο του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι επαρκές για 
τον συγκεκριµένο µαθησιακό στόχο; 
 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο:  Όσον αφορά την µελέτη, την κατανόηση και την εποικοδόµηση 
µαθηµατικών εννοιών που αφορούν την γεωµετρία το γνωστικό περιεχόµενο 
του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι επαρκές, αλλά όσον αφορά τα πεδία της 
Άλγεβρας και Τριγωνοµετρίας είναι αρκετά ελλιπής. 
 
2. Η ποσότητα (ο όγκος) και η πυκνότητα  της πληροφορίας που παρέχει το 
λογισµικό είναι σε αντιστοιχία µε την ηλικία των µαθητών;  
 
Βαθµός: 3 

Σ  Ποσότητα περιεχοµένου. 
 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
Οικονοµίδης Κωνσταντίνος 

   

 

  Πεντάβαθµη κλίµακα Likert: (πάρα πολύ=5 ,4, 3, 2, 1=καθόλου) 

13 

Σχόλιο: Επειδή το εύρος την ηλικίας που απευθύνεται το λογισµικό (από 
Πέµπτη τάξη του δηµοτικού µέχρι και τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου), είναι 
µεγάλο δεν είναι ισοκατανεµηµένη η αντιστοιχία. Αποτελεί ιδανικότερο εργαλείο 
για µαθητές Γυµνασίου. 
 
3. Ο τρόπος δόµησης και οργάνωσης της πληροφορίας είναι εµφανής; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Είναι εµφανής ο τρόπος δόµησης και οργάνωσης της πληροφορίας 
 
4. Το διδακτικό υλικό είναι σωστά οργανωµένο και δοµηµένο σε ενότητες;  
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Υπάρχουν δύο γραµµές εργαλείο. Η πρώτη αφορά απλές γεωµετρικές 
κατασκευές και η δεύτερη επεξεργασία, τροποποίηση και προβολή των πρώτων. 
 
5. Υπάρχει σωστή αλληλουχία στην παρουσίαση ενοτήτων-υποενοτήτων; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  Υπάρχει αρµονική αλληλουχία στην παρουσίαση  ενοτήτων-υποενοτήτων µε 
µέτρο την συχνότητα χρήσης των διάφορων επιλογών. 
 
6. Υπάρχουν συγκεκριµένες ενότητες-υποενότητες που φαντάζουν,  
αποκοµµένες, χωρίς σύνδεση µε το υπόλοιπο υλικό; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Όλες οι ενότητες- υποενότητες βρίσκονται σε σωστή σειριακή δόµηση 
και συσχέτιση. 
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Β) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου 
Ποσότητα περιεχοµένου είναι: 4 
 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα στις ερωτήσεις 3, 4 και 5  είχαµε τη 
θετικότερη απάντηση ενώ την αρνητικότερη την είχαµε στην 6. Παρόλο που η 
ερώτηση 6 πήρε βαθµολογία 1, το αποτέλεσµα αυτό είναι θετικό για την 
αξιολόγηση του λογισµικού διότι δείχνει ότι είναι αρκετά καλή η δόµηση των 
ενοτήτων και υπο-ενοτήτων. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για τη Ποσότητα περιεχοµένου είναι << πολύ>> .  

 
 

                            
 
 

 
1. Το εκπαιδευτικό λογισµικό δίνει τη δυνατότητα ενηµέρωσης ή βελτίωσης του 
περιεχοµένου του;  

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ενηµερώσεων ή βελτίωσης του 
περιεχοµένου. 
 

Σ  Ενηµέρωση περιεχοµένου. 
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2. Παρέχεται δυνατότητα ενηµέρωσης ή / και προσθήκης του περιεχοµένου 
µέσω του Internet; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. 
3. Ενηµερώνεται για το χρόνο µελέτης ο µαθητής από το εκπαιδευτικό υλικό; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Όχι. 

 
4. Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίσει το διδακτικό υλικό; 

 
Βαθµός: 4 
 Σχόλιο: Υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας σχεδίων (αρχεία τύπου .gsp) αρχείων 
εντολών (αρχεία τύπου .gss) δραστηριοτήτων.   
 
5. Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίσει το διδακτικό υλικό; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: : Υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας σχεδίων (αρχεία τύπου .gsp) 
αρχείων εντολών (αρχεία τύπου .gss) δραστηριοτήτων.   
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Γ) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου 
Ενηµέρωση περιεχοµένου είναι: 2.2 
 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα σε όλες τις ερωτήσεις είχαµε αρνητική 
απάντηση εκτός στις ερωτήσεις 4 και 5 όπου δίδεται η δυνατότητα στο δάσκαλο 
και µαθητή να εµπλουτίσουν το διδακτικό υλικό. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για τη Ενηµέρωση περιεχοµένου είναι << πολύ λίγο>> .  
 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 
 
 

 
1. Είναι εµφανής ο σκοπός και οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θα πρέπει να 
επιτευχθούν µε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Ο σκοπός και οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν  µε 
την χρήση του λογισµικού θα πρέπει να καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από 
τον καθηγητή µέσω σχεδίων µαθηµάτων που κατασκευάζονται εκ των 
προτέρων πριν την χρήση του λογισµικού από τον µαθητή. 
 
 
2. Υπάρχει ενηµέρωση για τις προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες που 
απαιτούνται για την αποτελεσµατική χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία που καθοδηγούν ώστε να αποκτήσεις τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται. Δυστυχώς στο λογισµικό 
που χρησιµοποιούµε δεν δουλεύει η βοήθεια.  
 
 
3. Περιγράφεται στα επιµέρους τµήµατα του εκπαιδευτικού λογισµικού πώς θα 
επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Πρέπει ο διδάσκων να έχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να φτίαξει τα 
κατάλληλα φύλλα εργασίας για τους µαθητές. 
 

Καθορισµός – Επίτευξη στόχων. 
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4. Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να προσαρµόσει το επίπεδο δυσκολίας του 
διδακτικού υλικού στο επίπεδο των µαθητών του; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Με περισσότερα στιγµιότυπα για κάθε περίπτωση σχήµατος γίνεται 
εφικτή η κατανόηση από τους µαθητές διαφόρων επιπέδων. 
 
5. Τα παραδείγµατα που παρέχει το εκπαιδευτικό λογισµικό υπηρετούν και 
ανταποκρίνονται στους µαθησιακούς στόχους;  

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 
γνώσης και κατανόησης τις διδακτέας ύλης στην οποία απευθύνεται το 
λογισµικό. 
 
6. Τα παραδείγµατα παρουσιάζονται στον σωστό χρόνο κατά την εξέλιξη της 
εφαρµογής;  

 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Τα παραδείγµατα συµπεριλαµβάνονται στο λογισµικό και από εκεί και 
πέρα επαφίεται στον καθηγητή ή µαθητή αν θα διατρέξει σε αυτά. 
 
7. Το εκπαιδευτικό λογισµικό παρέχει τη δυνατότητα ανακεφαλαίωσης και 
συνόψισης της πληροφορίας; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο  
 
8. Το εκπαιδευτικό λογισµικό υλοποιεί µια συγκεκριµένη παιδαγωγική 
αντίληψη για τη µάθηση και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Το «The Geometer's Sketchpad» είναι ιδανικό για την οργάνωση 
δραστηριοτήτων διερευνητικής µάθησης στο σχολικό εργαστήριο και στο σπίτι.  
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Δ) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου 
Ποσότητα περιεχοµένου είναι: 2.87 
 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα στις ερωτήσεις 4 και 8  είχαµε τη 
θετικότερη απάντηση ενώ την αρνητικότερη την είχαµε στη 2 και 6. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για το Καθορισµό-Επίτευξη στόχων  είναι << µέτρια>> .  

 
 
 

 
 
 

 
1. Η παρουσίαση των περιεχοµένων υποκινεί το ενδιαφέρον του µαθητή; 

 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Ο τρόπος που ξεδιπλώνονται οι διάφορες επιλογές δεν αποτελεί 
αντικείµενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 
 
2. Προκαλεί και ενθαρρύνει τη συνεργατική προσέγγιση της γνώσης; 

 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Δεν την ενθαρρύνει και τόσο, αλλά τα παιδία µπορούν να συνεργαστούν 
µεταξύ τους είτε στο σχολείο είτε από το σπίτι για να λύσουν τα κουίζ ή να 
κάνουν κάποια από τις προτεινόµενες εργασίες. 

Ενεργοποίηση κινήτρων µάθησης. 
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3. Η πληροφορία εισάγεται και παρουσιάζεται µε µια ποικιλία τρόπων και  
µορφών (οπτικά, ακουστικά); 

 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Η πληροφορία εισάγεται µόνο οπτικά. Προσφέρεται όµως και σύντοµος 
τρόπος πρόσβασης στις διάφορες επιλογές. 
 
4. Ο µαθητής συµµετέχει ενεργά στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Όπως έχουµε προαναφέρει το συγκεκριµένο λογισµικό είναι ιδανικό για 
διερευνητική µάθηση. 

 
 

 
 
 

Ε) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου 
Ποσότητα περιεχοµένου είναι: 2.75 
 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα στην ερώτηση 4 είχαµε τη θετικότερη . 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για το Καθορισµό-Επίτευξη στόχων  είναι << µέτρια>> . 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ  
ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 

 
 
 

•  
1. Το εκπαιδευτικό λογισµικό είναι κατάλληλο για ατοµική χρήση από κάθε 
µαθητή;  

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Είναι κατασκευασµένο για να χρησιµοποιείται από κάθε µαθητή 
ξεχωριστά. 
 
2. Το εκπαιδευτικό λογισµικό παρέχει στο µαθητή εναλλακτικές διαδροµές 
πλοήγησης ανάλογα µε τις προσωπικές του ανάγκες; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Υπάρχει σύντοµος τρόπος πρόσβασης στις διάφορες επιλογές  που 
προσφέρονται σε κάθε περίπτωση. 
 
3. Ο τρόπος παρουσίασης των εννοιών βοηθά το µαθητή στην κατανόηση και 
εµπέδωσή τους; 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Η πληροφορία είναι αρκετά καλά οργανωµένη και µε λογική συνέχεια. 
 
4. Το εκπαιδευτικό λογισµικό καθοδηγεί τους µαθητές προς προκαθορισµένους 
στόχους και αποτελέσµατα; 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Ξεκινώντας από συγκεκριµένο σηµείο πάντοτε υπάρχουν 
προκαθορισµένες επιτρεπόµενες επιλογές. Όµως η καθοδήγηση γίνεται από τα 
φύλλα εργασίας που δίνονται αποτον διδάσκων. 
 
5. Το εκπαιδευτικό λογισµικό επιτρέπει την ύπαρξη πολλών διαφορετικών 
διαδροµών µε ισοδύναµα αποτελέσµατα; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. 
 

Τρόπος παρουσίασης και δόµησης. 
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6.  Το εκπαιδευτικό λογισµικό είναι κατάλληλο για ολοκληρωµένη χρήση στην 
τάξη από το σύνολο των µαθητών και µε την ενεργό παρουσία του δασκάλου; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Το πρόγραµµα, µε την κατάλληλη βοήθεια του καθηγητή, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στο εργαστήριο για την κατανόηση και εµπέδωση των 
διάφορων εννοιών που έχουν σχέση µε το αντικείµενο που µελετάτε. Ο ρόλος 
του δασκάλου είναι περισσότερος καθοδηγητικός. 

 
7. Το εκπαιδευτικό λογισµικό παρέχει τη δυνατότητα  στο δάσκαλο  να επιλέξει 
τη σειρά παρουσίασης των εννοιών κατά τη χρήση της εφαρµογής; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Παρέχοντας στους µαθητές φύλλα εργασίας µε κατάλληλα βήµατα που 
θα ακολουθήσουν οι µαθητές ο καθηγητής µπορεί να επιλέξει την σειρά 
παρουσίασης των εννοιών. 
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ΣΤ) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου 
Τρόπος Παρουσίασης και Δόµησης είναι: 3.45 
 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα στις ερωτήσεις 1, 2,  6 και 7  είχαµε τη 
θετικότερη απάντηση ενώ την αρνητικότερη την είχαµε στη 5. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για το Τρόπος Παρουσίασης και Δόµησης  είναι << πολύ>> .  

 
 

 
 
 

 
1. Ο µαθητής µπορεί να επαναλαµβάνει µια εκπαιδευτική διαδροµή, ανάλογα 
µε τις ανάγκες του; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Μπορεί να επαναλαµβάνει άπειρες φόρες την εκπαιδευτική διαδροµή αν 
χρειαστεί. 
 
2. Ο µαθητής διευκολύνεται να ακολουθεί διαφορετικές εκπαιδευτικές 
διαδροµές ανάλογα µε το επίπεδο των γνώσεών του ή τις δεξιότητες που έχει; 
 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Μπορεί αν έχει τα κατάλληλα φύλλα εργασίας που θα τον καθοδηγούν. 
 
3. Το εκπαιδευτικό λογισµικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει στο 
δάσκαλο ευελιξία στην επιλογή εκπαιδευτικών διαδροµών; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα. 
 
4. Ο τρόπος που προσεγγίζεται το µαθησιακό περιεχόµενο επιτρέπει στο 
δάσκαλο να πειραµατιστεί σε νέες διδακτικές µεθόδους, χρησιµοποιώντας 
διαφορετικές διδακτικές παρεµβάσεις; 
 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Η διδακτική µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι κατεξοχήν η 
κατασκευαστική. 
 

Προσέγγιση του µαθησιακού περιεχοµένου. 
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Ζ) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου 
Τρόπος Παρουσίασης και Δόµησης είναι: 2.5 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα στην ερώτηση 1είχαµε τη θετικότερη 
απάντηση ενώ την αρνητικότερη την είχαµε στη 3. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για το Τρόπος Παρουσίασης και Δόµησης  είναι << µέτρια>> .  
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΧΡΗΣΤΗ (USER INTERFACE) 
 

 
 
 

 
Α. Γλώσσα – Ορολογία 
 

1. Τα κείµενα είναι ευανάγνωστα και γραµµένα σε γλώσσα απλή και 
κατανοητή; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Ότι υπάρχει καταχωρηµένο στο πρόγραµµα είναι ευανάγνωστο και 
πλήρως κατανοητό. 
 
2. Το λεξιλόγιο είναι πλούσιο και οµοιογενές; 
 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Το λεξιλόγιο είναι περιορισµένο αλλά ανταποκρίνεται πλήρως στο 
περιορισµένο λεξιλόγιο των µαθηµατικών. 
 
3. Υπάρχει γραµµατική και συντακτική συνέπεια; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Δεν υπάρχουν γραµµατικά και συντακτικά λάθη. 
 
4. Αποφεύγονται µακροσκελείς προτάσεις; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Οι επιλογές που προσφέρονται στο χρήστη είναι κυρίως µονολεκτικές. 

 
 

B. Αποµνηµόνευση πληροφορίας – Εναλλακτικές συσκευές 
 

5. Περιορίζεται στο ελάχιστο η απαίτηση για αποµνηµόνευση πληροφοριών; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Δεν απαιτείται ιδιαίτερη αποµνηµόνευση πληροφοριών. 
 

 
 

Ποιότητα αλληλεπίδρασης.  
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Γ Δοµή και σχεδίαση 
 
6.  Η δοµή της διεπιφάνειας χρήστη του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι τέτοια 
ώστε κάθε τµήµα του να υλοποιεί µια συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Κάθε τµήµα είναι αρκετά καλά οργανωµένο όσον αφορά την πληροφορία 
που προσφέρεται. 
 
7. Ο µαθητής µπορεί να προχωρήσει στην εκµάθηση του περιεχοµένου µε 
ευκολία; 
 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες δοκιµές και παρατηρήσεις ώστε να 
µπορέσει ο µαθητής να βγάλει τα κατάλληλα συµπεράσµατα και να προχωρήσει 
στην εκµάθηση του περιεχοµένου. 
 
8. Τα µηνύµατα για τη µετάβαση από ενότητα σε ενότητα είναι σαφή και 
κατανοητά; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  Οποιαδήποτε µηνύµατα εµφανίζονται είναι σαφέστατα και πλήρως 
κατανοητά. 
 
9. Η ακολουθία πρόσβασης από ενότητα σε ενότητα είναι ευέλικτη (και όχι µια 
απλή διαδοχική πλοήγηση); 
 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Υποστηρίζεται περισσότερο η διαδοχική πλοήγηση. 
 
10. Η ποσότητα και η πυκνότητα της πληροφορίας στην οθόνη είναι 
λειτουργικές; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Ναι εκτός αν υπάρχει κορεσµός στην συσσώρευση της πληροφορίας στην 
οθόνη. 
 
 
 
 
 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
Οικονοµίδης Κωνσταντίνος 

   

 

  Πεντάβαθµη κλίµακα Likert: (πάρα πολύ=5 ,4, 3, 2, 1=καθόλου) 

26 

11. Η χρήση των εικονιδίων, των κουµπιών ενεργειών (buttons), και των 
συνόλων επιλογών (menu), είναι προφανής; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Με το πέρασµα του ποντικιού πάνω από ένα κουµπί εµφανίζεται τι κάνει 
το κουµπί αυτό.  
 
12. Υπάρχει χάρτης πλοήγησης ή άλλου τύπου βοήθεια για τον προσδιορισµό της 
θέσης του χρήστη στην εφαρµογή; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν περιέχει χάρτη πλοήγησης ούτε άλλου τύπου βοήθεια για τον 
προσδιορισµό της θέσης του χρήστη στην εφαρµογή. 
 

 
 
 

Η) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου 
Ποιότητα αλληλεπίδρασης είναι: 4.3 
 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα όλες οι ερωτήσεις έχουν τη µέγιστη 
θετική τιµή δηλαδή το 5 εκτός από τις 2, 6, 7, 9, 10, 11. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για την Ποιότητα αλληλεπίδρασης είναι << πολύ>> .  
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Α. Έλεγχος αλληλεπίδρασης από το χρήστη 
 
 
1. Έχει τη δυνατότητα ο µαθητής να ελέγχει τη ροή της πληροφορίας; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Ο µαθητής µπορεί να ελέγχει πλήρως την ροή της πληροφορίας καθώς ο 
καθηγητής µπορεί να δίνει κατευθυντήριες οδηγίες. 
 
2. Είναι εύκολη η µετάβαση µπρος πίσω; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Ναι µε αναίρεση των ενεργειών 
 
2. Είναι εύκολη η πλοήγηση και η µετάβαση σε διαφορετικά µέρη της     
        εφαρµογής; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Με πολύ απλό και εύκολο τρόπο µπορείς να έχεις πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε δυνατότητα της εφαρµογής. 
 
3. Υπάρχει παντού η επιλογή της επιστροφής στο κεντρικό σύνολο επιλογών 
(menu); 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 
 
4. Η πλοήγηση στο σύστηµα απαιτεί σηµαντικό χρόνο προσαρµογής; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Καθόλου η πλοήγηση είναι πολύ απλή. 
 
5. Υπάρχει δυνατότητα εξόδου από το πρόγραµµα από οποιοδήποτε σηµείο; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Σε οποιοδήποτε σηµείο µπορεί να τερµατιστεί το πρόγραµµα. 

                          Έλεγχος της αλληλεπίδρασης  
εκπαιδευτικού λογισµικού – χρήστη και της ροής της πληροφορίας. 
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6. Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στο σηµείο όπου έγινε η διακοπή, χωρίς 
απώλεια δεδοµένων; 
 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Με το άνοιγµα του συγκεκριµένου αποθηκευµένου αρχείου µπορεί να 
γίνει επιστροφή στο σηµείο διακοπής του, εφόσον βέβαια έχει σωθεί σε εκείνο το 
σηµείο. 

 
 

Β. Έλεγχος αλληλεπίδρασης από το εκπαιδευτικό λογισµικό 
 
 

7. Το εκπαιδευτικό λογισµικό ενηµερώνει το µαθητή – χρήστη για τις   
συνέπειες διαφόρων ενεργειών και επιλογών που µπορεί να οδηγήσουν σε 
δυσλειτουργία της εφαρµογής; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Εµφανίζονται στην οθόνη τα κατάλληλα µηνύµατα.  
 

 
8. Το λογισµικό επιτρέπει αναιρέσεις ενεργειών ή επιλογών του χρήστη; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Με την επιλογή «αναίρεση». 

 
 

Γ. Χαρακτηριστικά στοιχείων πολυµέσων διεπιφάνειας χρήστη  
 
 

9.   Η χρήση πολυµέσων στο εκπαιδευτικό λογισµικό έχει ρόλο υποστηρικτικό 
και ενισχυτικό προς το µαθητή για την κατάκτηση των εκπαιδευτικών στόχων που 
έχουν τεθεί; 
 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Υπάρχει µόνο η δυνατότητα εισαγωγής εικόνας και κειµένου (text). 
 
10.   Ο τρόπος χειρισµού (έναρξη, διακοπή, χειριστήριο έντασης κ.λ.π.) του ήχου 
είναι απλός για το µαθητή; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν προσφέρεται ήχος. 
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11.   Η ποιότητα των εικόνων και των φωτογραφιών (ευκρίνεια, φωτεινότητα, 
αριθµός χρωµάτων, µέγεθος) είναι ικανοποιητική; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Αρκετά ικανοποιητική. 
 
12.   Υπάρχει η δυνατότητα αποκοπής του ήχου κατά βούληση του χρήστη 
(µαθητή - δασκάλου); 
 
Βαθµός: 1 
 
Σχόλιο: Δεν προσφέρεται ήχος. 
 
13. Θεωρείτε πως η χρήση εντυπωσιακών τρόπων παρουσίασης της 
πληροφορίας στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό επισκιάζει το διδακτικό 
περιεχόµενο; 
 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Η παρουσίαση της πληροφορίας στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό 
λογισµικό δεν γίνεται µε εντυπωσιακούς τρόπους. Απλά και κατανοητά. 
 
14. Για την πληροφορία που παρουσιάζεται µε βίντεο, κινούµενο σχέδιο ή ήχο 
υπάρχει εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης (π.χ. κείµενο); 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν υπάρχουν βίντεο, κινούµενα σχέδια ή ήχος. 
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Θ) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου                          
Έλεγχος της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού λογισµικού – χρήστη και 
της ροής της πληροφορίας είναι: 3.1 
 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα σχεδόν οι µισές ερωτήσεις έχουν τη 
µέγιστη θετική τιµή δηλαδή το 5. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για τον Έλεγχο της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού  
λογισµικού – χρήστη και της ροής της πληροφορίας είναι << µέτρια>> .  

 
 
 
 

Α. Εµφάνιση της οθόνης 
 
1. Το κείµενο, το χρώµα, ο ήχος, τα γραφικά, το animation είναι ελκυστικά και 
παρακινούν το µαθητή να συνεχίσει µε το εκπαιδευτικό λογισµικό; 
 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Οι δυνατότητες είναι περιορισµένες. Η εµφάνιση είναι απλή και προσιτή 
αλλά όχι ιδιαίτερα ελκυστική. 
2. Υπάρχει ισορροπία µεταξύ κειµένου και γραφικών; 

Αισθητικό αποτέλεσµα. 
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Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Αυτό επαφίεται στον χρήστη, εφόσον ο χρήστης κατασκευάζει την εικόνα 
της εφαρµογής. 
 
3. Υπάρχει εναλλαγή στη γραµµατοσειρά, στο µέγεθος και στο χρώµα του 
κειµένου, ώστε να είναι ευανάγνωστο στην οθόνη και ελκυστικό; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Υπάρχουν η δυνατότητα ρυθµίσεων του κειµένου αλλά σε περιορισµένο 
εύρος. 
 
4. Υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στα χαρακτηριστικά των πολυµέσων που 
χρησιµοποιούνται σε όλα τα  τµήµατα  του εκπαιδευτικού λογισµικού; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
 
 
Β. Παρουσίαση µηνυµάτων 
 
5. Τα µηνύµατα που εµφανίζονται στο χρήστη είναι απλά και κατανοητά; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Είναι απλά, κατανοητά και περιληπτικά.  
 
6. Τα µηνύµατα που εµφανίζονται στο χρήστη είναι καθοδηγητικά; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: 
 
7. Το µέγεθος και η µορφή των µηνυµάτων βρίσκονται σε αρµονία µε το   
σύνολο της οθόνης ; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Παραθέτονται νέα παράθυρα µε µηνύµατα που το µέγεθος και  η µορφή 
τους βρίσκονται σε αρµονία µε το σύνολο της οθόνης. 
 

 
 
 
 
 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
Οικονοµίδης Κωνσταντίνος 

   

 

  Πεντάβαθµη κλίµακα Likert: (πάρα πολύ=5 ,4, 3, 2, 1=καθόλου) 

32 

Γ. Κατηγοριοποίηση επιλογών   
 

 
8. Οι επιλογές οδηγούν σε τµήµατα του εκπαιδευτικού λογισµικού σχετικά µε 
αυτό που περιγράφουν στο περιεχόµενο τους; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο 
 
 
9. Υπάρχει ακρίβεια και συνέπεια µεταξύ των ερµηνευτικών σχολίων για κάθε 
επιλογή και της ενέργειας που αυτή ενεργοποιεί; 
 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Αρκετά επεξηγηµατικά και ερµηνευτικά σχόλια για την κατανόηση της 
κάθε ενέργειας. 
 
 

 
Ι) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου                          
Αισθητικό αποτέλεσµα είναι: 4.44 
 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα στις ερωτήσεις 5 και 7 είχαµε τη 
θετικότερη απάντηση ενώ την αρνητικότερη την είχαµε στη 4 και στην 8. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για το Αισθητικό αποτέλεσµα  είναι << πολύ>> .  



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
Οικονοµίδης Κωνσταντίνος 

   

 

  Πεντάβαθµη κλίµακα Likert: (πάρα πολύ=5 ,4, 3, 2, 1=καθόλου) 

33 

 
 
 

1. Το εκπαιδευτικό λογισµικό παρέχει άµεση βοήθεια στην οθόνη (on screen 
help); 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δυστυχώς µέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαθέσιµη η βοήθεια παρόλο που 
υπάρχει το προβλεπόµενο µενού. 

 
2. Η προσφερόµενη βοήθεια καλύπτει τον τρόπο χρήσης του λογισµικού; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δυστυχώς µέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαθέσιµη η βοήθεια παρόλο που 
υπάρχει το προβλεπόµενο µενού. 
 
3. Η προσφερόµενη βοήθεια αντιµετωπίζει και καθοδηγεί σε περιπτώσεις 
λανθασµένων ενεργειών; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δυστυχώς µέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαθέσιµη η βοήθεια παρόλο που 
υπάρχει το προβλεπόµενο µενού. 

 
4. Υπάρχει γλωσσάρι όρων και ονοµάτων το οποίο είναι κατανοητό και 
επεξηγηµατικό; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δυστυχώς µέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαθέσιµη η βοήθεια παρόλο που 
υπάρχει το προβλεπόµενο µενού. 
 
5. Υπάρχει επιλογή βοήθειας στο σύνολο επιλογών (menu); 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δυστυχώς µέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαθέσιµη η βοήθεια παρόλο που 
υπάρχει το προβλεπόµενο µενού. 
 
6. Η δυνατότητα ανεύρεσης όρων είναι εύκολη στη χρήση και λειτουργική; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δυστυχώς µέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαθέσιµη η βοήθεια παρόλο που 
υπάρχει το προβλεπόµενο µενού. 
 

Βοήθεια. 
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7. Η µετακίνηση στις διάφορες σελίδες βοήθειας είναι εύκολη και άµεση; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δυστυχώς µέχρι πρόσφατα δεν ήταν διαθέσιµη η βοήθεια παρόλο που 
υπάρχει το προβλεπόµενο µενού. 
 
 
 

 
 

Κ) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου                          
Βοήθεια είναι: 1 

 
Δυστυχώς η βοήθεια στην ελληνική γλώσσα δεν προσφέρεται. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για τη Βοήθεια είναι << καθόλου>> .  
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 
 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  
 

 
 
 
 

 
Δυνατότητα αποθήκευσης – εκτύπωσης - εµπλουτισµού 
 
 
1. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης σχολίων και προσωπικών σηµειώσεων από 
το µαθητή; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Σε κάθε αρχείο όπου αποθηκεύεται υπάρχει η δυνατότητα οποιουδήποτε 
στοιχείου από τον µαθητή.  
 
2. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης οθόνων και κειµένων; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  
 
3. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης γραφικών; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  
 
4. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης ασκήσεων; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  
 
 

 
 

Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του  
εκπαιδευτικού λογισµικού. 
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Λ) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου                          
Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι: 
2.75 
 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα τρείς στις τέσσερις ερωτήσεις έχουν τη 
µέγιστη θετική τιµή δηλαδή το 5. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για την Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού 
λογισµικού είναι << µέτρια>> .  

 
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 
 
 
 
 

1. Το εκπαιδευτικό λογισµικό αξιολογεί την απόδοση του µαθητή σε κάθε 
ενότητα; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν προσφέρεται η δυνατότητα αξιολόγησης της απόδοσης από το 
λογισµικό 
 

Αξιολόγηση µαθητή κατά τη διάρκεια της  
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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2. Το εκπαιδευτικό λογισµικό δίνει στο µαθητή δυνατότητα αυτοαξιολόγησης; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δυστυχώς όχι. 
 
3. Υπάρχει ποικιλία στη µορφή των ασκήσεων (πολλαπλής επιλογής, ναι – όχι, 
συµπλήρωσης κενών κ.λπ.); 

 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες θα πρέπει να κατασκευαστούν από 
τον καθηγητή. Το µόνο που παρέχει το εκπαιδευτικό λογισµικό είναι µερικά 
παραδείγµατα. 
 
 
4. Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες που περιέχει το εκπαιδευτικό λογισµικό 
είναι ακριβείς και σαφώς διατυπωµένες; 

 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες θα πρέπει να κατασκευαστούν από 
τον καθηγητή. Το µόνο που παρέχει το εκπαιδευτικό λογισµικό είναι µερικά 
παραδείγµατα. 
 
5. Φαίνεται καθαρά τι ζητούν από το µαθητή να κάνει οι ασκήσεις και οι 
δραστηριότητες που περιέχει το εκπαιδευτικό λογισµικό; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν υπάρχουν συγκεκριµένες ασκήσεις και δραστηριότητες. 
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Λ) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου                          
Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι: 
2.75 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα η ερώτηση 3 και η 4 έχουν τη µέγιστη 
θετική τιµή δηλαδή το 5. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για την Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού 
λογισµικού είναι << µέτρια>> .  

 
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ  

 
1. Απαιτούνται πολύ ειδικές προδιαγραφές για τη χρήση των πολυµέσων (ήχος, 
εικόνα, βίντεο κ.λπ.) από το εκπαιδευτικό λογισµικό; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Η προσθήκη εικόνων που επιτρέπεται γίνεται µε απλή αντιγραφή. 
 
2. Απαιτείται συνοδευτικό λογισµικό για την υποστήριξη των στοιχείων 
πολυµέσων του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
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3. Απαιτείται επιπλέον λογισµικό για την εγκατάσταση του εκπαιδευτικού 
λογισµικού; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: 
 
4. Μπορεί το εκπαιδευτικό λογισµικό να ανταποκριθεί  σε αυξανόµενο αριθµό 
χρηστών; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
 
5. Προσφέρει το εκπαιδευτικό λογισµικό ασφάλεια απαγορεύοντας την πρόσβαση 
σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
 
6. Το εκπαιδευτικό λογισµικό παρέχει τη δυνατότητα διαφορετικών επιπέδων 
προσπέλασης σε αυτό όσον αφορά τους χρήστες; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
 
7. Παρουσιάστηκαν προβλήµατα κατά την αρχική εγκατάσταση του 
εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
 
8. Τα µηνύµατα κατά την εγκατάσταση είναι σαφή και καθοδηγητικά (εξηγούν 
στο χρήστη τι να κάνει); 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: 
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Λ) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου                          
Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι: 
2.75 
 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα τρείς στις τέσσερις ερωτήσεις έχουν τη 
µέγιστη θετική τιµή δηλαδή το 5. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για την Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού 
λογισµικού είναι << µέτρια>> .  
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(FUNCTIONALITY) ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 

 
 
 

 
 

1. Θεωρείτε πως το εκπαιδευτικό λογισµικό ανταποκρίνεται στις δυνατότητες 
των µαθητών που το χρησιµοποιούν; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Αρκετά µε περιορισµένη χρήση για τα παιδιά του Δηµοτικού. 
 
 
2. Θεωρείτε πως τελικά το εκπαιδευτικό λογισµικό εξυπηρετεί τους στόχους που 
έχουν τεθεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή δραστηριότητας όπου 
αυτό εντάσσεται; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Το λογισµικό είναι ιδανικό για διερευνητική µάθηση. 
 
 
3. Τα γραφικά, ο ήχος, η κινούµενη εικόνα, το βίντεο κ.λ.π. που 
χρησιµοποιούνται είναι κατάλληλα(επιδιώκεται ποιοτική κι όχι ποσοτική 
χρήση, δίνεται προσοχή στην αισθητική αρτιότητα του προϊόντος κ.λ.π.) 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Γενικά δεν χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα πολυµέσα. 
 
 

 
 
 

 
4. Οι περιπτώσεις αποτυχίας ολοκλήρωσης µιας διαδικασίας λόγω σφάλµατος 
του ιδίου λογισµικού είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες; 

 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Μερικές φορές µπορεί να παρατηρηθούν σφάλµατα. 
 

Καταλληλότητα(suitability). 
 
 
 

Αξιοπιστία(reliability). 
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5. Τα γραφικά, ο ήχος, η κινούµενη εικόνα, το βίντεο που χρησιµοποιούνται 
δηµιουργούν προβλήµατα στη ροή εξέλιξης του εκπαιδευτικού 
λογισµικού(πάγωµα υπόλοιπου περιβάλλοντος, διακοπές κ.τ.λ.); 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Εφόσον δεν χρησιµοποιούνται τα διάφορα πολυµέσα ευνόητο είναι ότι 
δεν δηµιουργούν και προβλήµατα.  
 
 
6. Το σύστηµα της άµεσης βοήθειας, επηρεάζει τη λειτουργία και την οµαλή ροή 
του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  Προς το παρόν δεν προσφέρεται η βοήθεια. 
 

 
 
 
 

 
7. Οι χρόνοι απόκρισης στις βασικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού λογισµικού 
κυµαίνονται σε λογικά πλαίσια; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  Γενικά δεν υπάρχουν καθυστερήσεις.  
 
 
8. Οι χρόνοι απόκρισης για την ενεργοποίηση και εµφάνιση κινούµενης εικόνας 
ή βίντεο κυµαίνονται σε λογικά πλαίσια; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  Δεν χρειάζεται αναµονή για την ενεργοποίηση και εµφάνιση των 
εικόνων. 
 
 
9. Οι χρόνοι απόκρισης  για το γλωσσάρι όρων και ονοµάτων κυµαίνονται σε 
λογικά πλαίσια; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν υπάρχει γλωσσάρι όρων και ονοµάτων. 
 

 

Αποδοτικότητα (efficiency). 
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10.    Είναι εύκολο για τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες 
του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Ναι µε απλές επιλογές επιλέγοντας την κατάλληλη δυνατότητα. 
 
 
11.    Απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για την εκµάθηση του τρόπου λειτουργίας 
του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Το µενού λειτουργίας του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι απλό και 
εύχρηστο µε αποτέλεσµα την γρήγορη εκµάθηση αυτού. 
 
12.   Απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια και αρκετός χρόνος για την εκµάθηση της 
χρήσης των εφαρµογών πολυµέσων; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Η εφαρµογή πολυµέσων είναι περιορισµένη. 
 
 
13.    Απαιτούνται προηγούµενες γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες για τη χρήση 
των εφαρµογών πολυµέσων; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Εφόσον δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες χρήσης πολυµέσων δεν είναι 
και απαραίτητες οι ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες και εµπειρίες χρήσης αυτών. 
 
 
14.   Το σύστηµα βοήθειας που παρέχει το λογισµικό είναι εύκολο να 
χρησιµοποιηθεί από τους µαθητές; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
 
 
 
 

Ευχρηστία (usability). 
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15.    Το σύστηµα του χάρτη πλοήγησης είναι εύκολο να χρησιµοποιηθεί από τους 
µαθητές; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Προς το παρόν δεν προσφέρεται. 
 
 
16.    Το σύστηµα για το γλωσσάρι όρων και ονοµάτων είναι εύκολο να 
χρησιµοποιηθεί από τους µαθητές; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: δεν προσφέρεται. 
 

1.  
 
 
 

17.   Παρέχεται προστασία από χρήστες που δεν έχουν άδεια πρόσβασης σε 
τµήµατα του εκπαιδευτικού λογισµικού και δεδοµένα; 

 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Το λογισµικό δεν είναι ελεύθερο. 

 

Ασφάλεια (security). 
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Λ) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου                          
Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι: 
2.75 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα τρείς στις τέσσερις ερωτήσεις έχουν τη 
µέγιστη θετική τιµή δηλαδή το 5. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για την Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού 
λογισµικού είναι << µέτρια>> .  
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
 ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

 
 
 
 

2.  
 
 

1. Το εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να επικοινωνεί τουλάχιστον σε επίπεδο 
ανταλλαγής δεδοµένων µε άλλες εφαρµογές γενικής χρήσης, όπως 
επεξεργαστές κειµένου, προγράµµατα ζωγραφικής κ.λ.π); 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής από και προς επεξεργαστή κειµένου 
καθώς επίσης και δυνατότητα εισαγωγής εικόνας. 
 
 
2. Το εκπαιδευτικό λογισµικό ενσωµατώνει δυνατότητα πρόσβασης στο Internet; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
 
 
3. Ενσωµατώνει δυνατότητες σύγχρονης επικοινωνίας(chat-τηλεδιάσκεψη); 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
 
4. Το εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε τοπικό δίκτυο; 
 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
 

 

Διαλειτουργικότητα (interoperability). 
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Λ) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου                          
Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι: 
2.75 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα τρείς στις τέσσερις ερωτήσεις έχουν τη 
µέγιστη θετική τιµή δηλαδή το 5. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για την Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού 
λογισµικού είναι << µέτρια>> .  

 
 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

 
 
 

 
1. Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των ρυθµίσεων του ήχου, βίντεο κ.λ.π. από 
το δάσκαλο; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  

 
 
 
 

Δυνατότητες διαχείρισης τάξης. 
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2. Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του ρυθµού εξέλιξης του εκπαιδευτικού 
λογισµικού από το δάσκαλο; 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Εάν ο µαθητής δουλεύει σε εφαρµογή που έχει κατασκευαστεί από τον 
καθηγητή τότε υπάρχει περιορισµένη δυνατότητα ελέγχου του ρυθµού εξέλιξης 
από τον καθηγητή. 
 
 
3. Το εκπαιδευτικό λογισµικό διατηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων των 

µαθητών;  
 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Υπάρχει κατ’ επιλογήν δυνατότητα αρχείου εντολών. 
 
4. Υπάρχει η δυνατότητα οµαδοποίησης των µαθητών σε «τάξεις» ή  «οµάδες» 
ώστε να τους χειρίζεται ο δάσκαλος οµαδικά; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  

 
5. Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης των  σηµειώσεων των µαθητών;  
 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Οι σηµειώσεις των µαθητών µπορούν να αποθηκευτούν ως µορφή 
λεζάντας οπότε η πρόσβαση και διαχείριση αυτών είναι εφικτή. 
 
 
6. Μπορεί το εκπαιδευτικό λογισµικό να αναλύσει την επίδοση των µαθητών και 
να ενηµερώσει ποιοτικά το δάσκαλο; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
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7. Το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού υλικού του εκπαιδευτικού λογισµικού 

µπορεί να τροποποιηθεί; 
 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Το πρόγραµµα καθεαυτό δεν µπορεί να τροποποιηθεί. Τα αρχεία 
εφαρµογών όµως ναι. 
 
8. Μπορεί ο δάσκαλος να ρυθµίσει το επίπεδο δυσκολίας του εκπαιδευτικού 
υλικού; 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Ο καθηγητής θα µπορούσε να ρυθµίσει το επίπεδο δυσκολίας του 
εκπαιδευτικού λογισµικού κατασκευάζοντας φύλλα εργασίας και ήδη 
προκαθορισµένα αρχεία στα οποία θα εργαστούν οι µαθητές.  
 
 
9. Παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης µαθησιακού υλικού από το δάσκαλο; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει αρχεία και να τα 
αποθηκεύσει, εµπλουτίζοντας έτσι το µαθησιακό υλικό. 
 
 
10.   Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης (search) µαθησιακού 
υλικού; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Υπάρχει µια πληθώρα γκάµα εφαρµογών του µαθησιακού υλικού στο 
διαδίκτυο.  
 
 
11.   Παρέχεται η δυνατότητα συλλογής και µεταφοράς (download) µαθησιακού 
υλικού; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: 

 
 

Δυνατότητες διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού. 
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12.   Το πρόγραµµα δίνει στο δάσκαλο τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο 
χρήσης του εκπαιδευτικού λογισµικού(απευθείας διδασκαλία, 
συµπληρωµατικό εργαλείο) στην τάξη; 

 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Κυρίως χρησιµοποιείται ως συµπληρωµατικό εργαλείο για την 
κατανόηση και εµπέδωση των διάφορων µαθηµατικών εννοιών και όχι τόσο για 
απευθείας διδασκαλία, αν και µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 
 
13.   Μπορεί ο δάσκαλος να ρυθµίσει το επίπεδο των ασκήσεων – 
δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Έχοντας ήδη κατασκευάσει τις  κατάλληλες δραστηριότητες και τα φύλλα 
εργασίας. 
 
 
14.   Παρέχει τη δυνατότητα για εύκολη ανάπτυξη ασκήσεων και τεστ; 
 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: 
 

 
 
 
 
 
 

Δυνατότητες διαχείρισης διαχείρισης  
ασκήσεων – εκπαιδευτικών σεναρίων. 
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Λ) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου                          
Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι: 
2.75 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα τρείς στις τέσσερις ερωτήσεις έχουν τη 
µέγιστη θετική τιµή δηλαδή το 5. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για την Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού 
λογισµικού είναι << µέτρια>> .  

 
 
 
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ 
 
 

 
 
 
 
 

Αξιολόγηση εργαλείων µαθητή για 
υποστήριξη συνεργατικής µάθησης. 
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1. Τα εργαλεία συνεργατικής µάθησης βοηθούν τους µαθητές να συνεργάζονται 
µε τους συµµαθητές τους; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: 
 
 
2. Υπάρχει δυνατότητα σύγχρονης συνοµιλίας (chat); 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: 
 
 
3. Υπάρχει δυνατότητα ασύγχρονης συνοµιλίας(forum); 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: 
 
 
4. Υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας(e-mail); 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: 

 
 

 
 
 

3.  
 
5. Υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης τετραδίου εργασιών για τους 

µαθητές; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: 
 
 
 

 

Αξιολόγηση τετραδίου εργασιών µαθητή. 
 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
Οικονοµίδης Κωνσταντίνος 

   

 

  Πεντάβαθµη κλίµακα Likert: (πάρα πολύ=5 ,4, 3, 2, 1=καθόλου) 

53 

 
 
Λ) Μέσος Όρος του άξονα αξιολόγησης του διδακτικού περιεχοµένου                          
Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι: 
2.75 

Όπως βλέπουµε και από το διάγραµµα τρείς στις τέσσερις ερωτήσεις έχουν τη 
µέγιστη θετική τιµή δηλαδή το 5. 
Άρα βάση του διαγράµµατος και του µέσου όρου  η απάντηση στη συνολική 
αξιολόγηση για την Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του εκπαιδευτικού 
λογισµικού είναι << µέτρια>> .  
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Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισµίκου «Geonext».   
   
ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙΔΔΔΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    ΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΣΣΣΜΜΜΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ       

   
ΤΤΤοοο   εεεκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκόόό   λλλοοογγγιιισσσµµµιιικκκόόό      GGGeeeooonnneeexxxttt   εεείίίννναααιιι   έέένννααα   δδδυυυννναααµµµιιικκκόόό   λλλοοογγγιιισσσµµµιιικκκόόό,,,   έέένννααα   

πππρρροοοηηηγγγµµµέέένννοοο   πππρρροοοιιιοοοννν   ππποοολλλυυυµµµέέέσσσωωωννν   ππποοουυυ   σσσυυυνννδδδυυυάάάζζζεεειιι   τττηηη   µµµάάάθθθηηησσσηηη   σσσεεε   έέένννααα   
αααλλλλλληηηλλλεεεπππιιιδδδρρρααασσστττιιικκκόόό   πππεεερρριιιβββάάάλλλλλλοοοννν...   ΔΔΔηηηµµµιιιοοουυυρρργγγήήήθθθηηηκκκεεε   κκκαααιιι   αααννναααπππτττύύύχχχθθθηηηκκκεεε   τττααα   τττεεελλλυυυττταααίίίααα   
111555   χχχρρρόόόνννιιιααα   σσστττοοο   πππααανννεεεπππιιισσστττήήήµµµιιιοοο   BBBaaayyyrrreeeuuuttthhh   τττηηηςςς   ΓΓΓεεερρρµµµααανννίίίαααςςς...   

ΕΕΕίίίννναααιιι   µµµιιιααα   εεεκκκπππαααiiiδδδεεευυυτττιιικκκήήή   πππλλλααατττφφφόόόρρρµµµααα   σσσεεε   jjjaaavvvaaa   γγγιιιααα   τττηηη   δδδιιιδδδααασσσκκκαααλλλίίίααα   κκκαααιιι   
εεεκκκµµµάάάθθθηηησσσηηη   µµµαααθθθηηηµµµααατττιιικκκώώώννν...   ΕΕΕίίίννναααιιι   έέένννααα   εεευυυέέέλλλιιικκκτττοοο   σσσύύύσσστττηηηµµµααα   λλλοοογγγιιισσσµµµιιικκκοοούύύ   ππποοουυυ   
χχχρρρηηησσσιιιµµµοοοππποοοιιιεεείίίττταααιιι   µµµεεε   εεεπππιιιτττυυυχχχίίίααα   σσστττηηη   δδδεεευυυτττεεερρροοοβββάάάθθθµµµιιιααα   κκκαααιιι   τττρρριιιτττοοοβββάάάθθθµµµιιιααα   εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηη   
τττόόόσσσοοο   αααπππόόό   µµµαααθθθηηητττέέέςςς   όόόσσσοοο   κκκαααιιι   αααπππόόό   κκκαααθθθηηηγγγηηητττέέέςςς...   ΤΤΤοοο   πππαααιιιδδδίίί   µµµεεετττέέέχχχεεειιι   κκκαααιιι   αααλλλλλληηηλλλεεεπππιιιδδδρρράάά   µµµεεε   
τττοοο   πππεεερρριιιβββάάάλλλλλλοοοννν   (((δδδιιιάάάδδδρρρααασσσηηη)))   κκκααατττααασσσκκκεεευυυάάάζζζοοονννττταααςςς   τττρρρίίίγγγωωωνννααα,,,   ππποοολλλύύύγγγωωωνννααα,,,   γγγωωωνννίίίεεεςςς,,,   
γγγρρραααφφφιιικκκέέέςςς   πππαααρρρααασσστττάάάσσσεεειιιςςς   κκκ...τττ...λλλ...   χχχωωωρρρίίίςςς   ιιιδδδιιιαααίίίτττεεερρρηηη   δδδυυυσσσκκκοοολλλίίίααα...   
   
ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑ    ΧΧΧΑΑΑΡΡΡΑΑΑΚΚΚΤΤΤΗΗΗΡΡΡΙΙΙΣΣΣΤΤΤΙΙΙΚΚΚΑΑΑ    ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ    ΕΕΕΚΚΚΠΠΠΑΑΑΙΙΙΔΔΔΕΕΕΥΥΥΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    ΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΣΣΣΜΜΜΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ   
   

ΤΤΤοοο   εεεκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκόόό   λλλοοογγγιιισσσµµµιιικκκόόό      GGGeeeooonnneeexxxttt   εεείίίννναααιιι   εεελλλεεεύύύθθθεεερρροοο   λλλοοογγγιιισσσµµµιιικκκόόό   κκκαααιιι   τττρρρέέέχχχεεειιι   
σσσεεε   πππεεερρριιιβββάάάλλλλλλοοοννν   WWWiiinnndddooowwwsss,,,   MMMaaaccc   OOOsss   kkkaaaiii   LLLiiinnnuuuxxx...      ΝΝΝααα   ππποοούύύµµµεεε   όόότττιιι   τττοοο   λλλοοογγγιιισσσµµµιιικκκόόό   έέέχχχεεειιι   
µµµεεεττταααφφφρρρααασσστττεεείίί   σσσεεε   πππάάάρρρααα   ππποοολλλλλλέέέςςς   γγγλλλώώώσσσσσσεεεςςς   εεεκκκ   τττωωωννν   οοοππποοοίίίωωωννν   ηηη   µµµίίίααα   εεείίίννναααιιι   ηηη   εεελλλλλλήήήνννιιικκκηηη...      

ΤΤΤοοο   εεεκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκόόό   λλλοοογγγιιισσσµµµιιικκκόόό   GGGeeeooonnneeexxxttt   µµµππποοορρροοούύύµµµεεε   νννααα   τττοοο   κκκααατττεεεβββάάάσσσοοουυυµµµεεε   σσσεεε   
όόόππποοοιιιααα   γγγλλλώώώσσσσσσααα   θθθέέέλλλοοουυυµµµεεε   αααπππόόό   τττηηηννν   ιιισσστττοοοσσσεεελλλίίίδδδααα   hhhttttttppp::://////gggeeeooonnneeexxxttt...uuunnniii---bbbaaayyyrrreeeuuuttthhh...dddeee      εεείίίτττεεε   
νννααα   τττοοο   χχχρρρηηησσσιιιµµµοοοππποοοιιιεεείίίσσσοοουυυµµµεεε   ooonnnllliiinnneee...   
   
   
   
   

 
(η αξιολόγηση του λογισµικού  µε  χρήση της κλίµακας Likert(πάρα πολύ=5, 
πολύ=4, µέτρια=3, πολύ λίγο=2, καθόλου=1).  
 
 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
   

   
   
 

1. Το διδακτικό περιεχόµενο του εκπαιδευτικού λογισµικού εναρµονίζεται µε το 
Πρόγραµµα Σπουδών στο πλαίσιο του οποίου χρησιµοποιείται; 

 
Βαθµός: 5 

Σ  Συµβατότητα περιεχοµένου. 
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Σχόλιο: Χρησιµοποιείται στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση µε 
επιτυχία.  

 
 
 
2. Το διδακτικό περιεχόµενο βρίσκεται σε συµφωνία µε το πολιτισµικό και ηθικό 
πλαίσιο της παιδείας µας; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Σε πλήρη συµφωνία 
 
3. Το περιεχόµενο του προγράµµατος τηρεί τις αξίες της κοινωνικής και 
πολιτισµικής ισότητας, της ανοχής στο διαφορετικό και της ειρηνικής συµβίωσης; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Δεν παρατηρείται φυλετική διάκριση. 
 
4. Το περιεχόµενο του εκπαιδευτικού λογισµικού συµπληρώνει και εµπλουτίζει 
τη διδακτέα ύλη; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Εµπλουτίζει τη διδακτέα ύλη και την συµπληρώνει. Μας δίνει την 
δυνατότητα εύκολης κατασκευής γεωµετρικών σχηµάτων χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. 
    
5. Το λογισµικό καλύπτει περισσότερες από µία θεµατικές περιοχές σχετικές µε το 

µαθησιακό στόχο; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Οι µαθητές µέσα από τη χρήση του λογισµικού µαθαίνουν να χειρίζονται τον 
υπολογιστή, εξοικειώνονται µε τη νέα τεχνολογία, µαθαίνουν να αντλούν στοιχεία 
τα οποία στη συνέχεια τα συνθέτουν προκειµένου να δηµιουργήσουν την εργασία 
τους.  

 
6. Υπάρχει συνέπεια στους όρους και τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε όλη την 
έκταση του; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Οι όροι και σύµβολα που χρησιµοποιούνται καθ’ όλη την έκταση των 
λογισµικών  είναι πλήρως ορισµένα.   

7. Η πληροφορία του εκπαιδευτικού λογισµικού παρέχεται µε αντικειµενική 
παρουσίαση απόψεων και στοιχείων; 
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Βαθµός : 4  
Σχόλιο:  
 
8. Το πρόγραµµα τεκµηριώνει την πληροφορία που παρουσιάζει ή την παραθέτει 
απλώς; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Η πληροφορία που προσφέρετε από το πρόγραµµα δεν παραθέτετε. Ο 
µαθητής κατασκευάζει, σχεδιάζει, παρατηρεί. 

 
 

 
 

 
 
 

1. Το γνωστικό περιεχόµενο του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι επαρκές για 
τον συγκεκριµένο µαθησιακό στόχο; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο Είναι επαρκές όσον αφορά τις γεωµετρικές έννοιες που αφορούν την 
γεωµετρία. Οι µαθητές δηµιουργούν και µαθαίνουν τις γεωµετρικές έννοιες. 

 
 
 

Σ  Ποσότητα περιεχοµένου. 
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2. Η ποσότητα (ο όγκος) και η πυκνότητα  της πληροφορίας που παρέχει το 
λογισµικό είναι σε αντιστοιχία µε την ηλικία των µαθητών;  

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Το λογισµικό είναι σχεδιασµένό έτσι ώστε, ανάλογα µε τη χρήση του, να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες, δυνατότητες και στα ενδιαφέροντα των 
µαθητών. 

 
3. Ο τρόπος δόµησης και οργάνωσης της πληροφορίας είναι εµφανής; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Είναι εµφανής ο τρόπος δόµησης και οργάνωσης της πληροφορίας 
 
 
 
4. Το διδακτικό υλικό είναι σωστά οργανωµένο και δοµηµένο σε ενότητες;  
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: : Υπάρχουν δύο γραµµές εργαλείο. Όπως φαίνεται στην πιο κάτω 
εικόνα. Για να προχωρήσουµε ώστε να µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
οποιαδήποτε γεωµετρικά πρέπει να πρέπει πρώτα να δηµιουργήσουµε ένα νέο 
σχέδιο. 

 
 

5. Υπάρχει σωστή αλληλουχία στην παρουσίαση ενοτήτων-υποενοτήτων; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  

 
 

6. Υπάρχουν συγκεκριµένες ενότητες-υποενότητες που φαντάζουν,  
αποκοµµένες, χωρίς σύνδεση µε το υπόλοιπο υλικό; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Το λογισµικό είναι αρκετά καλά οργανωµένο. 
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1. Το εκπαιδευτικό λογισµικό δίνει τη δυνατότητα ενηµέρωσης ή βελτίωσης του 
περιεχοµένου του;  

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ενηµερώσεων ή βελτίωσης του 
περιεχοµένου. 

 
2. Παρέχεται δυνατότητα ενηµέρωσης ή / και προσθήκης του περιεχοµένου 

µέσω του Internet; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Ναι υπάρχει δυνατότητα ενηµέρωσης του µέσω διαδυκτίου. 
 
3. Ενηµερώνεται για το χρόνο µελέτης ο µαθητής από το εκπαιδευτικό υλικό; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  

Σ  Ενηµέρωση περιεχοµένου. 
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4. Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίσει το διδακτικό υλικό; 

 
 Βαθµός: 4 
 Σχόλιο: Ο δάσκαλος έχει την δυνατότητα να προσθέσει  ασκήσεις ίδιας 
µορφής µε τις υπάρχουσες.  
 
5. Ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να εµπλουτίσει το διδακτικό υλικό; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Μέσω των φύλλων εργασίας. 
 

 
 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 
 
 

1. Είναι εµφανής ο σκοπός και οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θα πρέπει να 
επιτευχθούν µε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Ο σκοπός και οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν  µε 
την χρήση του λογισµικού θα πρέπει να καθορίζονται σε κάθε περίπτωση 
από τον καθηγητή µέσω σχεδίων µαθηµάτων που κατασκευάζονται εκ των 
προτέρων πριν την χρήση του λογισµικού από τον µαθητή 

Καθορισµός – Επίτευξη στόχων. 
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2. Υπάρχει ενηµέρωση για τις προαπαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες που 
απαιτούνται για την αποτελεσµατική χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός:  5 
Σχόλιο: Μέσω του διαδυκτίου. 
 
3. Περιγράφεται στα επιµέρους τµήµατα του εκπαιδευτικού λογισµικού πώς θα 
επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Μια µεγάλη πηγή πληροφορίων αποτελεί το διαδύκτιο. 
 
4. Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να προσαρµόσει το επίπεδο δυσκολίας του 
διδακτικού υλικού στο επίπεδο των µαθητών του; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Ο εκπαιδευτικός µπορεί να προγραµµατίση το λογισµικό και µέσα από 
τα φύλλα εργασίας να προσαρµόσει το επίπεδο δυσκολίας. 
 

 
5. Τα παραδείγµατα που παρέχει το εκπαιδευτικό λογισµικό υπηρετούν και 
ανταποκρίνονται στους µαθησιακούς στόχους;  

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν προσφέρονται παραδείγµατα από λογισµικό. 
 
6. Τα παραδείγµατα παρουσιάζονται στον σωστό χρόνο κατά την εξέλιξη της 
εφαρµογής;  

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν προσφέρονται παραδείγµατα από λογισµικό. 
 
 
7. Το εκπαιδευτικό λογισµικό παρέχει τη δυνατότητα ανακεφαλαίωσης και 
συνόψισης της πληροφορίας; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Όχι αλλά τα βήµατα κατασκευής κάθε σχεδιού καταγράφονται έτσι 
µπορεί ο µαθητής και ο εκπαιδευτικός να ανατρέχουν σε αυτά. 
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8. Το εκπαιδευτικό λογισµικό υλοποιεί µια συγκεκριµένη παιδαγωγική 
αντίληψη για τη µάθηση και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων; 

 
Βαθµός: 4 

  Σχόλιο: Το λογισµικό στηρίζεται στην αρχή της ενεργητικής µάθησης, µια και το 
παιδί συµµετέχει ενεργά στη διερεύνηση και στην ανακάλυψη κάθε νέας 
έννοιας. Οι δραστηριότητες είναι οργανωµένες έτσι ώστε ο µαθητής να 
κατακτά τη γνώση σταδιακά, σε χειριστικό, εικονικό και συµβολικό επίπεδο, 
βασίζονται δηλαδή στο χειρισµό πραγµατικών αντικειµένων και υλικών, στη 
µεταφορά από το συγκεκριµένο στο εικονικό και από εκεί στο συµβολικό και 
στο αφηρηµένο, όπου οι µαθητές χειρίζονται σύµβολα, ιδέες και έννοιες. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. Η παρουσίαση των περιεχοµένων υποκινεί το ενδιαφέρον του µαθητή; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Από µόνο του το λογισµικό δεν υποκινεί το ενδιαφέρον του µαθητή. 
Περισσοτερο εξαρτάτε από τον τρόπο παρουσίασης του µαθήµατος από τον 
εκπαιδευτικό. 

 
 
 

Ενεργοποίηση κινήτρων µάθησης. 
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2. Προκαλεί και ενθαρρύνει τη συνεργατική προσέγγιση της γνώσης; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Το λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε σε εργαστήριο 
υπολογιστών είτε σε έναν υπολογιστή µέσα στην τάξη. Η  χρήση του 
λογισµικού µπορεί να γίνει οµαδικά µέσα στην τάξη µε τη βοήθεια 
προτζέκτορα, δίνοντας έτσι µια διαφορετική δυναµική στη διδασκαλία ή στην 
εξέταση και παροτρύνοντας τους µαθητές να ενεργοποιηθούν προκειµένου 
να δώσουν τις σωστές απαντήσεις. Η τάξη αποκτά µεγάλη ζωντάνια, αφού 
και οι πιο αδύνατοι µαθητές θέλουν να παίξουν, και η µάθηση διεξάγεται µε 
πραγµατικά ευχάριστο τρόπο. 

 
3. Η πληροφορία εισάγεται και παρουσιάζεται µε µια ποικιλία τρόπων και  

µορφών (οπτικά, ακουστικά); 
 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Η πληροφορία εισάγεται µόνο οπτικά. 
 
4. Ο µαθητής συµµετέχει ενεργά στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Το παιδί δεν είναι παθητικός δέκτης των πληροφοριών, αλλά καλείται 
να συµµετάσχει και να  αλληλεπιδράσει µε το περιβάλλον και  έτσι µε τρόπο 
ευχάριστο και αποτελεσµατικό κατακτά τις γνώσεις που αποκτά. 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ  
ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 
 
 

•  
1. Το εκπαιδευτικό λογισµικό είναι κατάλληλο για ατοµική χρήση από κάθε 

µαθητή;  
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Το λογισµικό αποτελεί ιδανικό εργαλείο και για ατοµική χρήση. 
 
2. Το εκπαιδευτικό λογισµικό παρέχει στο µαθητή εναλλακτικές διαδροµές 
πλοήγησης ανάλογα µε τις προσωπικές του ανάγκες; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Ο µαθητής µπορεί να µεταβεί σε οποιοδήποτε σηµείο του λογισµικού 
επιθυµεί.  

 
 
 

Τρόπος παρουσίασης και δόµησης. 
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3. Ο τρόπος παρουσίασης των εννοιών βοηθά το µαθητή στην κατανόηση και 
εµπέδωσή τους; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Βοηθάει πολύ αλλά σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση και εµπέδωση των 
εννοιών έχουν τα φύλλα εργασίας που δίνονται από το διδάσκων 
 
4. Το εκπαιδευτικό λογισµικό καθοδηγεί τους µαθητές προς προκαθορισµένους 
στόχους και αποτελέσµατα, ξεκινώντας από διαφορετικά σηµεία και 
επιτρέποντας περισσότερες από µια διαδροµές; 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Ο διδάσκων µπορεί να επιλέξει την διαδροµή µέσα από τα φύλλα 
εργασίας. 
 
 
5. Το εκπαιδευτικό λογισµικό επιτρέπει την ύπαρξη πολλών διαφορετικών 
διαδροµών µε ισοδύναµα αποτελέσµατα; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο Δεν υπάρχει τέτοια δυντότητα. 
 
6. Το εκπαιδευτικό λογισµικό είναι κατάλληλο για ολοκληρωµένη χρήση στην 
τάξη από το σύνολο των µαθητών και µε την ενεργό παρουσία του 
δασκάλου; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Το λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε σε εργαστήριο 
υπολογιστών είτε σε έναν υπολογιστή µέσα στην τάξη. Εάν δεν διατίθεται 
αίθουσα υπολογιστών, η χρήση του λογισµικού µπορεί να γίνει οµαδικά 
µέσα στην τάξη µε τη βοήθεια προτζέκτορα, δίνοντας έτσι µια διαφορετική 
δυναµική στη διδασκαλία ή στην εξέταση και παροτρύνοντας τους µαθητές 
να ενεργοποιηθούν προκειµένου να δώσουν τις σωστές απαντήσεις. Η τάξη 
αποκτά µεγάλη ζωντάνια, αφού και οι πιο αδύνατοι µαθητές θέλουν να 
παίξουν, και η µάθηση διεξάγεται µε πραγµατικά ευχάριστο τρόπο. 
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7. Το εκπαιδευτικό λογισµικό παρέχει τη δυνατότητα  στο δάσκαλο  να επιλέξει 
τη σειρά παρουσίασης των εννοιών κατά τη χρήση της εφαρµογής; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Παρέχοντας στους µαθητές φύλλα εργασίας µε κατάλληλα βήµατα που 
θα ακολουθήσουν οι µαθητές ο καθηγητής µπορεί να επιλέξει την σειρά 
παρουσίασης των εννοιών. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
1. Ο µαθητής µπορεί να επαναλαµβάνει µια εκπαιδευτική διαδροµή, ανάλογα 

µε τις ανάγκες του; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Υπάρχει  η δυνατότητα επανάληψης οποιασδήποτε άσκησης ή 
δραστηριότητας, εκτός αν βέβαια έχει προκαθοριστεί ορισµένη διαδροµή 
από τον εκπαιδευτικό. 

Προσέγγιση του µαθησιακού περιεχοµένου. 
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2. Ο µαθητής διευκολύνεται να ακολουθεί διαφορετικές εκπαιδευτικές 
διαδροµές ανάλογα µε το επίπεδο των γνώσεών του ή τις δεξιότητες που 
έχει; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Μπορεί αν έχει τα κατάλληλα φύλλα εργασίας που θα τον 
καθοδηγούν. 

 
 
3. Το εκπαιδευτικό λογισµικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει στο 
δάσκαλο ευελιξία στην επιλογή εκπαιδευτικών διαδροµών; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: : Οµοίως µε το προηγούµενο σχόλιο. 

 
4. Ο τρόπος που προσεγγίζεται το µαθησιακό περιεχόµενο επιτρέπει στο 
δάσκαλο να πειραµατιστεί σε νέες διδακτικές µεθόδους, χρησιµοποιώντας 
διαφορετικές διδακτικές παρεµβάσεις; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Η διδακτική µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι κατεξοχήν η 
κατασκευαστική. 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
 ΧΡΗΣΤΗ (USER INTERFACE) 

 
 
 
 

 
Α. Γλώσσα – Ορολογία 

 
1. Τα κείµενα είναι ευανάγνωστα και γραµµένα σε γλώσσα απλή και 
κατανοητή; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Ότι υπάρχει καταχωρηµένο στο πρόγραµµα είναι ευανάγνωστο και 
πλήρως κατανοητό. 

 
2. Το λεξιλόγιο είναι πλούσιο και οµοιογενές; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Δεν υπάρχουν κείµενα. 

 
3. Υπάρχει γραµµατική και συντακτική συνέπεια; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Δεν υπάρχουν κείµενα. 

 
4. Αποφεύγονται µακροσκελείς προτάσεις; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Δεν υπάρχουν κείµενα. 

 
 

B. Αποµνηµόνευση πληροφορίας – Εναλλακτικές συσκευές 
 
5. Περιορίζεται στο ελάχιστο η απαίτηση για αποµνηµόνευση πληροφοριών; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Δεν απαιτείται αποµνηµόνευση πληροφοριών, µονάχα τρόποι  
εφαρµογής των µαθηµατικών.  
 

 

Ποιότητα αλληλεπίδρασης.  
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Γ Δοµή και σχεδίαση 
6. Η δοµή της διεπιφάνειας χρήστη του εκπαιδευτικού λογισµικού είναι τέτοια 
ώστε κάθε τµήµα του να υλοποιεί µια συγκεκριµένη εκπαιδευτική ενότητα; 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Αυτό επιτυγχάνεται µέσω των φύλλων εργασίας. 

 
7. Ο µαθητής µπορεί να προχωρήσει στην εκµάθηση του περιεχοµένου µε 
ευκολία; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Το λογισµικό είναι πολύ απλό και ευκολόχρηστο.  
 
8. Τα µηνύµατα για τη µετάβαση από ενότητα σε ενότητα είναι σαφή και 
κατανοητά; 

 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: 

 
9. Η ακολουθία πρόσβασης από ενότητα σε ενότητα είναι ευέλικτη (και όχι µια 
απλή διαδοχική πλοήγηση); 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Έχουµε διαδοχική πλοήγηση.  

 
10.   Η ποσότητα και η πυκνότητα της πληροφορίας στην οθόνη είναι 
λειτουργικές; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Απολύτως. 

 
11.   Η χρήση των εικονιδίων, των κουµπιών ενεργειών (buttons), και των 
συνόλων επιλογών (menu), είναι προφανής; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Ξεκάθαρη. 

 
12.   Υπάρχει χάρτης πλοήγησης ή άλλου τύπου βοήθεια για τον προσδιορισµό 
της θέσης του χρήστη στην εφαρµογή; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
Οικονοµίδης Κωνσταντίνος 

   

 

  Πεντάβαθµη κλίµακα Likert: (πάρα πολύ=5 ,4, 3, 2, 1=καθόλου) 

69 

 
 
 
 
 
 

Α. Έλεγχος αλληλεπίδρασης από το χρήστη 
 

1. Έχει τη δυνατότητα ο µαθητής να ελέγχει τη ροή της πληροφορίας; 
 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Ναι, εφόσον δεν έχει προκαθοριστεί από τον εκπαιδευτικό ορισµένη 
διαδροµή. 

 
2. Είναι εύκολη η µετάβαση µπρος πίσω; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Με αναίρεση ενεργειών. 
Πριντ σκριν το προγραµµα. 

 
3. Είναι εύκολη η πλοήγηση και η µετάβαση σε διαφορετικά µέρη της     

  εφαρµογής; 
 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Ο µαθητής µε πολύ απλό και εύκολο τρόπο µπορεί να έχει πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε δυνατότητα της εφαρµογής. 

                          Έλεγχος της αλληλεπίδρασης  
εκπαιδευτικού λογισµικού – χρήστη και της ροής της πληροφορίας. 
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4. Υπάρχει παντού η επιλογή της επιστροφής στο κεντρικό σύνολο επιλογών 
(menu); 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Ναι σε οποιοδήποτε σηµείο του λογισµικού. 

 
5. Η πλοήγηση στο σύστηµα απαιτεί σηµαντικό χρόνο προσαρµογής; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Όχι, δεν απαιτείται ιδιαίτερος χρόνος προσαρµογής, αντιθέτως η πλοήγηση 
στο λογισµικό είναι πολύ απλή. 

 
6. Υπάρχει δυνατότητα εξόδου από το πρόγραµµα από οποιοδήποτε σηµείο; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Σε οποιαδήποτε υπάρχει δυνατότητα εξόδου από το πρόγραµµα.   

 
7. Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στο σηµείο όπου έγινε η διακοπή, χωρίς 
απώλεια δεδοµένων; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Ναι αν προηγουµένος είχε σωθεί, αλλιώς µπορούµε να επιστρέψουµε στο 
σηµείο που είχαµε σώσει την τελευταία φορά. 
 
 

 
 

Β. Έλεγχος αλληλεπίδρασης από το εκπαιδευτικό λογισµικό 
 

8. Το εκπαιδευτικό λογισµικό ενηµερώνει το µαθητή – χρήστη για τις  συνέπειες 
διαφόρων ενεργειών και επιλογών που µπορεί να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία 
της εφαρµογής; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν ενηµερώνει αλλά από επαφή µου µε καθηγητές που το χρησιµοποιούν το 
λογισµικό δεν έτυχε να δυσλειτουργήσει. 

 
 

9. Το λογισµικό επιτρέπει αναιρέσεις ενεργειών ή επιλογών του χρήστη; 
 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Υπάρχει επιλογή αναίρεσης. 
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Γ. Χαρακτηριστικά στοιχείων πολυµέσων διεπιφάνειας χρήστη  
 

10.   Η χρήση πολυµέσων στο εκπαιδευτικό λογισµικό έχει ρόλο υποστηρικτικό 
και ενισχυτικό προς το µαθητή για την κατάκτηση των εκπαιδευτικών στόχων 
που έχουν τεθεί; 

 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο:  

 
11.   Ο τρόπος χειρισµού (έναρξη, διακοπή, χειριστήριο έντασης κ.λ.π.) του ήχου 
είναι απλός για το µαθητή; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  Δεν προσφέρεται ήχος. 

 
12.   Η ποιότητα των εικόνων και των φωτογραφιών (ευκρίνεια, φωτεινότητα, 
αριθµός χρωµάτων, µέγεθος) είναι ικανοποιητική; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  Απόλυτα ικανοποιητική. 
 
13.   Υπάρχει η δυνατότητα αποκοπής του ήχου κατά βούληση του χρήστη 
(µαθητή - δασκάλου); 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν προσφέρεται ήχος. 

 
14. Θεωρείτε πως η χρήση εντυπωσιακών τρόπων παρουσίασης της 
πληροφορίας στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό λογισµικό επισκιάζει το διδακτικό 
περιεχόµενο; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Το λογισµικό παρουσιάζει την πληροφορία απλά και κατανοητά. 

 
15. Για την πληροφορία που παρουσιάζεται µε βίντεο, κινούµενο σχέδιο ή ήχο 
υπάρχει εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης (π.χ. κείµενο); 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Όχι δεν προσφέρεται. 
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Α. Εµφάνιση της οθόνης 

 
1. Το κείµενο, το χρώµα, ο ήχος, τα γραφικά, το animation είναι ελκυστικά και 
παρακινούν το µαθητή να συνεχίσει µε το εκπαιδευτικό λογισµικό; 

 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: : Οι δυνατότητες είναι περιορισµένες. Η εµφάνιση είναι απλή και 
προσιτή αλλά όχι ιδιαίτερα ελκυστική. 
 
 
2. Υπάρχει ισορροπία µεταξύ κειµένου και γραφικών; 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Κείµενα δεν υπάρχουν στο λογισµικό διότι το λογισµικό έχει ως αντικείµενο 
τα µαθηµατικά. 

 

Αισθητικό αποτέλεσµα. 
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3. Υπάρχει εναλλαγή στη γραµµατοσειρά, στο µέγεθος και στο χρώµα του 
κειµένου, ώστε να είναι ευανάγνωστο στην οθόνη και ελκυστικό; 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Πολύ περιορισµένες είναι οι ρυθµίσεις για δίαφορες εναλλαγές ώστε να 
γίνεται πιο ελκυστικό το κείµενο. 

 
4. Υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στα χαρακτηριστικά των πολυµέσων που 
χρησιµοποιούνται σε όλα τα  τµήµατα  του εκπαιδευτικού λογισµικού; 
 

Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  

 
 

Β. Παρουσίαση µηνυµάτων 
 
5. Τα µηνύµατα που εµφανίζονται στο χρήστη είναι απλά και κατανοητά; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Τα µηνύµατα είναι απλά και κατανοητά. 
 

 
6. Τα µηνύµατα που εµφανίζονται στο χρήστη είναι καθοδηγητικά; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Είναι απλά, περιληπτικά, κατανοητά και καθοδηγητικά. 

 
7. Το µέγεθος και η µορφή των µηνυµάτων βρίσκονται σε αρµονία µε το   
σύνολο της οθόνης ; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Παραθέτονται νέα παράθυρα µε µηνύµατα που το µέγεθος και  η µορφή 
τους βρίσκονται σε αρµονία µε το σύνολο της οθόνης. 
 

 
Γ. Κατηγοριοποίηση επιλογών   

 
8. Οι επιλογές οδηγούν σε τµήµατα του εκπαιδευτικού λογισµικού σχετικά µε 
αυτό που περιγράφουν στο περιεχόµενο τους; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  
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9. Υπάρχει ακρίβεια και συνέπεια µεταξύ των ερµηνευτικών σχολίων για κάθε 
επιλογή και της ενέργειας που αυτή ενεργοποιεί; 
 

Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  

 

 
 
 
 
 

1. Το εκπαιδευτικό λογισµικό παρέχει άµεση βοήθεια στην οθόνη (on screen 
help); 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Υπάρχει άµεση βοήθεια στην κεντρική οθόνη. 
 
2. Η προσφερόµενη βοήθεια καλύπτει τον τρόπο χρήσης του λογισµικού; 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Καλύπτει αλλά θα µπορούσε να ήταν ακόµη καλύτερη. 

 
3. Η προσφερόµενη βοήθεια αντιµετωπίζει και καθοδηγεί σε περιπτώσεις 
λανθασµένων ενεργειών; 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Η προσφερόµενη βοήθεια απλά ενηµερώνει τον χρήστη τι θα πρέπει να 
κάνει σε κάθε περίπτωση. 

Βοήθεια. 
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4. Υπάρχει γλωσσάρι όρων και ονοµάτων το οποίο είναι κατανοητό και 
επεξηγηµατικό; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δυστυχώς δεν προσφέρεται. 
 
 
5. Υπάρχει επιλογή βοήθειας στο σύνολο επιλογών (menu); 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Ναι αλλά όπως έχουµε προαναφέρει περιορισµένη. 
 
6. Η δυνατότητα ανεύρεσης όρων είναι εύκολη στη χρήση και λειτουργική; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο:  

 
7. Η µετακίνηση στις διάφορες σελίδες βοήθειας είναι εύκολη και άµεση; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 
 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

 
 
 
 
 

 
 
Δυνατότητα αποθήκευσης – εκτύπωσης - εµπλουτισµού 

 
1. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης σχολίων και προσωπικών σηµειώσεων από 
το µαθητή; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  

 
2. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης οθόνων και κειµένων; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Ο µαθητής µπορεί να εκτυπώσει την εργασία του. 

 
 

3. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης γραφικών; 
 
Βαθµός:5  
Σχόλιο:  

 
4. Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης ασκήσεων; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  
  

Αξιολόγηση άλλων δυνατοτήτων του  
εκπαιδευτικού λογισµικού. 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 
 
 
 
 

1. Το εκπαιδευτικό λογισµικό αξιολογεί την απόδοση του µαθητή σε κάθε 
ενότητα; 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν προσφέρεται η δυνατότητα αξιολόγησης της απόδοσης από το 
λογισµικό. 

 
 
2. Το εκπαιδευτικό λογισµικό δίνει στο µαθητή δυνατότητα αυτοαξιολόγησης; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Όχι. 

 
 

3. Υπάρχει ποικιλία στη µορφή των ασκήσεων (πολλαπλής επιλογής, ναι – όχι, 
συµπλήρωσης κενών κ.λπ.); 

 
Βαθµός: 4 

Αξιολόγηση µαθητή κατά τη διάρκεια της  
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Σχόλιο: Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες θα πρέπει να κατασκευαστούν από τον 
καθηγητή. Το µόνο που παρέχει το εκπαιδευτικό λογισµικό είναι µερικά 
παραδείγµατα στην βοήθεια. 

 
4. Οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες που περιέχει το εκπαιδευτικό λογισµικό 
είναι ακριβείς και σαφώς διατυπωµένες; 

 
Βαθµός: 2 
Σχόλιο: Τα παραγείγµατα στην βοήθεια. 

 
5. Φαίνεται καθαρά τι ζητούν από το µαθητή να κάνει οι ασκήσεις και οι 
δραστηριότητες που περιέχει το εκπαιδευτικό λογισµικό; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  

 
 

 
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
 ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ  

 
1. Απαιτούνται πολύ ειδικές προδιαγραφές για τη χρήση των πολυµέσων (ήχος, 
εικόνα, βίντεο κ.λπ.) από το εκπαιδευτικό λογισµικό; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
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2. Απαιτείται συνοδευτικό λογισµικό για την υποστήριξη των στοιχείων 
πολυµέσων του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  

 
3. Απαιτείται επιπλέον λογισµικό για την εγκατάσταση του εκπαιδευτικού 
λογισµικού; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Πολύ εύκολη η εγκαταστασή του. Διατείθετε δωρεάν από το διαδύκτιο. 

 
4. Μπορεί το εκπαιδευτικό λογισµικό να ανταποκριθεί  σε αυξανόµενο αριθµό 
χρηστών; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο:  

 
5. Προσφέρει το εκπαιδευτικό λογισµικό ασφάλεια απαγορεύοντας την 
πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
6. Το εκπαιδευτικό λογισµικό παρέχει τη δυνατότητα διαφορετικών επιπέδων 
προσπέλασης σε αυτό όσον αφορά τους χρήστες; 

 
Βαθµός:1 
Σχόλιο:  

 
7. Παρουσιάστηκαν προβλήµατα κατά την αρχική εγκατάσταση του 
εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  

 
8. Τα µηνύµατα κατά την εγκατάσταση είναι σαφή και καθοδηγητικά (εξηγούν 
στο χρήστη τι να κάνει); 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(FUNCTIONALITY) ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
 
 
 

 
1. Θεωρείτε πως το εκπαιδευτικό λογισµικό ανταποκρίνεται στις δυνατότητες 
των µαθητών που το χρησιµοποιούν; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν τα φύλα εργασίας. 
  
2. Θεωρείτε πως τελικά το εκπαιδευτικό λογισµικό εξυπηρετεί τους στόχους 
που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή δραστηριότητας 
όπου αυτό εντάσσεται; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν τα φύλα εργασίας. 

Καταλληλότητα(suitability). 
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3. Τα γραφικά, ο ήχος, η κινούµενη εικόνα, το βίντεο κ.λ.π. που 
χρησιµοποιούνται είναι κατάλληλα(επιδιώκεται ποιοτική κι όχι ποσοτική χρήση, 
δίνεται προσοχή στην αισθητική αρτιότητα του προϊόντος κ.λ.π.) 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Επιτυγχάνονται αµφότερα και η  ποιότητα  και η ποσότητα. 

 
 

 
 
 

1. Οι περιπτώσεις αποτυχίας ολοκλήρωσης µιας διαδικασίας λόγω σφάλµατος 
του ιδίου λογισµικού είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  

 
2. Τα γραφικά, ο ήχος, η κινούµενη εικόνα, το βίντεο που χρησιµοποιούνται 
λειτουργούν χωρίς να δηµιουργούν προβλήµατα στη ροή εξέλιξης του 
εκπαιδευτικού λογισµικού(πάγωµα υπόλοιπου περιβάλλοντος, διακοπές κ.τ.λ.); 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Απολύτως καµία. 
  
3. Το σύστηµα της άµεσης βοήθειας, τρέχει χωρίς να έχει επηρεάσει την 
λειτουργία και την οµαλή ροή του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  Δεν διακόπτεται η ροή του προγράµµατος κατά την ενεργοποίηση της. 

 
 

 
 
 

1. Οι χρόνοι απόκρισης στις βασικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού λογισµικού 
κυµαίνονται σε λογικά πλαίσια; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. 
  

Αξιοπιστία(reliability). 
 
 
 

Αποδοτικότητα (efficiency). 
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2. Οι χρόνοι απόκρισης για την ενεργοποίηση και εµφάνιση κινούµενης εικόνας 
ή βίντεο κυµαίνονται σε λογικά πλαίσια; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν υπάρχουν βίντεο κ.τ.λ. 

 
3. Οι χρόνοι απόκρισης  για το γλωσσάρι όρων και ονοµάτων κυµαίνονται σε 
λογικά πλαίσια; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν υπάρχει γλωσσάρι όρων. 

 
 
 
 

1. Είναι εύκολο για τους µαθητές να χρησιµοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες 
του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Ναι µε µια απλή πλοήγηση ο µαθητής µπορεί να εξοικειωθεί πολύ εύκολα µε 
το εκπαιδευτικό λογισµικό. 

 
2. Απαιτείται µικρή προσπάθεια για την εκµάθηση του τρόπου λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Το περιβάλλον είναι απλοποιηµένο 
και οι διάφορες επιλογές γίνονται µε το πάτηµα κουµπιών ενέργειας. 

 
3. Απαιτείται µικρή προσπάθεια και λίγος χρόνος για την εκµάθηση της χρήσης 
των εφαρµογών πολυµέσων; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν υπάρχουν πολύµεσα. 

 
4. Απαιτούνται λίγες προηγούµενες γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες για τη 
χρήση των εφαρµογών πολυµέσων; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  

 

Ευχρηστία (usability). 
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5. Το σύστηµα βοήθειας που παρέχει το λογισµικό είναι εύκολο να 
χρησιµοποιηθεί από τους µαθητές; 

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Είναι αρκετά απλό και κατανοητό. 

 
6. Το σύστηµα για το γλωσσάρι όρων και ονοµάτων είναι εύκολο να 
χρησιµοποιηθεί από τους µαθητές; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν προσφέρεται γλωσσάρι όρων και ονοµάτων.  

 
 
 
 
 

 
1. Παρέχεται προστασία από χρήστες που δεν έχουν άδεια πρόσβασης σε 
τµήµατα του εκπαιδευτικού λογισµικού και δεδοµένα; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  

 
 
 
 
 

Ασφάλεια (security). 
 
 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
Οικονοµίδης Κωνσταντίνος 

   

 

  Πεντάβαθµη κλίµακα Likert: (πάρα πολύ=5 ,4, 3, 2, 1=καθόλου) 

84 

 
 
 
 
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
 ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

 
 
 

4.  
1. Το εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να επικοινωνεί τουλάχιστον σε επίπεδο 
ανταλλαγής δεδοµένων µε άλλες εφαρµογές γενικής χρήσης, όπως επεξεργαστές 
κειµένου, προγράµµατα ζωγραφικής κ.λ.π); 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν µπορεί να επικοινωνεί µε άλλες εφαρµογές γενικής χρήσης. 

 
2. Το εκπαιδευτικό λογισµικό ενσωµατώνει δυνατότητα πρόσβασης στο 
Internet; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  

 

Διαλειτουργικότητα (interoperability). 
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3. Ενσωµατώνει δυνατότητες σύγχρονης επικοινωνίας(chat-τηλεδιάσκεψη); 
 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: 

 
4. Το εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε τοπικό δίκτυο; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:   

 
 
 

 
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΔΑΣΚΑΛΟΥ 

 
 
 

1. Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των ρυθµίσεων του ήχου, βίντεο κ.λ.π. από 
το δάσκαλο; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  

 

Δυνατότητες διαχείρισης τάξης. 
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2. Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του ρυθµού εξέλιξης του εκπαιδευτικού 
λογισµικού από το δάσκαλο; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Ο δάσκαλος µπορεί να προκαθορίσει την ροή εξέλιξης του λογισµικού 
επιλέγοντας συγκεκριµένες διαδροµές για οµάδες µαθητών µέσα από τα φύλα  
εργασίας. 

 
3. Το εκπαιδευτικό λογισµικό διατηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων των 
µαθητών;  

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Μπορεί να γίνει αποθήκευση των δραστηριοτήτων των µαθητών. 

 
4. Υπάρχει η δυνατότητα οµαδοποίησης των µαθητών σε «τάξεις» ή  «οµάδες» 
ώστε να τους χειρίζεται ο δάσκαλος οµαδικά; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο:  
 

 
5. Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης των  σηµειώσεων των µαθητών;  

 
Βαθµός: 3 
Σχόλιο: Οι σηµειώσεις των µαθητών µπορούν να αποθηκευτούν ως µορφή 
λεζάντας οπότε η πρόσβαση και διαχείριση αυτών είναι εφικτή. 
 

 
6. Μπορεί το εκπαιδευτικό λογισµικό να αναλύσει την επίδοση των µαθητών 
και να ενηµερώσει ποιοτικά το δάσκαλο; 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο:  
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1. Το πρόγραµµα δίνει στο δάσκαλο τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο 
χρήσης του εκπαιδευτικού λογισµικού(απευθείας διδασκαλία, συµπληρωµατικό 
εργαλείο) στην τάξη; 

 
Βαθµός: 5 
Σχόλιο: Ο εκπαιδευτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει ως επικουρικό υλικό του 
µαθήµατος εντάσσοντάς το στη διδασκαλία του είτε ως αφετηρία του  
µαθήµατος είτε ως ευχάριστη εµπέδωση των όσων οι µαθητές διδάχθηκαν.  
 

 
2. Μπορεί ο δάσκαλος να ρυθµίσει το επίπεδο των ασκήσεων – 
δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού λογισµικού; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Μέσο των φύλων εργασίας. 
 

 
3. Παρέχει τη δυνατότητα για εύκολη ανάπτυξη ασκήσεων και τεστ; 

 
Βαθµός: 4 
Σχόλιο: Μέσω των φύλων εργασίας. 
 
 
 

Δυνατότητες διαχείρισης  
ασκήσεων – εκπαιδευτικών σεναρίων. 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ 

 
 
 
 
 

1. Υπάρχει δυνατότητα σύγχρονης 
συνοµιλίας (chat); 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν προσφέρεται. 
 
2. Υπάρχει δυνατότητα ασύγχρονης συνοµιλίας(forum); 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν προσφέρεται. 

 
3. Υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας(e-mail); 

 
Βαθµός: 1 
Σχόλιο: Δεν προσφέρεται. 

 
 

Αξιολόγηση εργαλείων µαθητή για 
υποστήριξη συνεργατικής µάθησης. 
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1. Υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας και διαχείρισης τετραδίου εργασιών για 
τους µαθητές; 

 
Βαθµός: 1  
Σχόλιο:  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αξιολόγηση τετραδίου εργασιών µαθητή. 
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Σύγκριση του Geometer's Sketchpad µε το GGGeeeooonnneeexxxttt   

   
ΤΟ Geonext όπως και το Geometer's Sketchpad δηµιουργήθηκαν για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και ειδικότερα για τη µελέτη της γεωµετρίας των 
µαθηµατικών. 
Τα δύο αυτά εκπαιδευτικά λογισµικά προβάλλουν όλα τα εργαλεία (κύκλο, 
ευθεία κ.τ.λ.) σε µπάρες αριστερά της επιφάνειας εργασίας ώστε να µπορεί 
τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο µαθητής να ξεκινήσει άµεσα την 
κατασκευή του. Ακοµή προσφέρεται στο χρήστη η δυνατότητα να 
δηµιουργεί γεωµετρικα σχήµατα όπως κύκλο, τρίγωνο κ.τ.λ. γρήγορα και 
εύκολα και να τα µετακινεί χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες των 
σχηµάτων που δηµιούργησε.  
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε ότι το Geometer's Sketchpad 
παρέχει τη δυνατότητα περιστροφής και αυξοµείωσης των σχηµάτων που 
έχουν κατασκευαστεί κάτι το οποίο αδυνατεί να προσφέρει το  Geonext. 
Σε αντιδιαστολή µε το Geometer's Sketchpad το Geonext µας προσφέρει τη 
δυνατότητα να σχεδιάζουµε άµεσα γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων 
και παραµετρικές καµπύλες. Παράλληλα το Geonext προσφερεί στο 
χρήστη και τη δυνατότητα να σχεδιάσει άµεσα αντικείµενα όπως για 
παράδειγµα  πολύγωνα, παραλληλόγραµµα, ίχνη, παράλληλα διανύσµατα. 
Το Geometer's Sketchpad δίνει στο χρήστη να τα κατασκευάσει  αλλά όχι 
άµεσα. 
Με το Geonext µπορούµε να προγραµµατίσουµε σε javascript και να 
φτιάξουµε τα δικά µας κουµπιά ενεργειών που είναι απαραίτητα σε µας σε 
αντίθεση µε το Geometer's Sketchpad το οποίο µας περιορίζει µε 
συγκεκριµένα κουµπιά ενεργειών όπως εµφάνιση – απόκρυψη, µετακίνηση 
και κινούµενα γραφικά.  
Το Geometer's Sketchpad µας δίνει τη δυνατότητα άµεσου υπολογισµού 
εµβαδού, περιµέτρου, µήκος τόξου, µέτρησης περιφέρειας κύκλου τα 
οποία δεν µας παρέχει το Geonext. 
Το µεγαλύτερο όµως πλεονέκτηµα του Geonext σε σχέση µε το Geometer's 
Sketchpad είναι ότι το πρώτο προσφέρεται δωρεάν και έτσι ο κάθε 
χρήστης µπορεί να το έχει στο προσωπικό του υπολογιστή. 
 

 
 
 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
Οικονοµίδης Κωνσταντίνος 

   

 

  Πεντάβαθµη κλίµακα Likert: (πάρα πολύ=5 ,4, 3, 2, 1=καθόλου) 

91 

 
Βιβλιογραφία      
{1} Χ. Παναγιωτακόπουλος, Χ. Πιερρακεας, Π. Πιντέλας   
      Το εκπαιδευτκό λογισµικό και η αξιολόγηση του.   
  
{2} Designing Learning Environments for Developing understanding of     
      Geometry and Space   
      Edited by Richard Lehrer – Daniel Chazan  
  
{3} www.odysseia.cti.gr/kirki/1stProductGroup/Sketchpad.htm  
 
{4} http://geonext.uni-bayreuth.de 
  
{9} Google Images  
 
{10} www.books.google.com  
  
{11} www.dynamicgeometry.com  
  
{12} Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως µέσο αντιµετώπισης των               
µαθησιακών δυσκολιών.  
         Βλασσοπούλου Κλεονίκη (Ειδική Παιδαγωγός, ΜΑ)   
 Παπαδηµητρίου Μαρία (Λογοπεδικός)  
  
  
 


