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1. ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, η 
σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών πρέπει να εκμεταλλεύεται και να αξιοποιεί τα 
χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των μέσων μεταφοράς της πληροφορίας δίχως 
να αποπροσανατολίζει το χρήστη και να τον αποσπά από το περιεχόμενο. Η 
σχεδίαση αφορά σε πολλά θέματα τόσο παιδαγωγικά, όσο και τεχνικά. Το ίδιο και η 
αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να επικεντρώνεται στα προηγούμενα σημεία. Ας 
δούμε τα προηγούμενα πιο αναλυτικά. 
 
1.2 Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
 
Εκτός από τις γενικές προδιαγραφές για αλληλεπίδραση και παροχή κινήτρων από 
περιβάλλοντα που μπορούν να δημιουργηθούν σε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, στα 
οποία η παροχή πληροφορίας γίνεται με τη χρήση διαφόρων μέσων, υπάρχουν 
στρατηγικές που παρέχουν αποδοτικούς κατευθυντήριους άξονες στη διδακτική 
σχεδίαση (instructional design). Τέτοιοι κατευθυντήριοι άξονες μπορούν να 
στηριχτούν στη θεωρία του Gagne (1985) που περιλαμβάνει εννέα «γεγονότα» 
μάθησης, όπως: 

 προσέλκυση προσοχής 

 πληροφόρηση του χρήστη για τους στόχους του μαθήματος και παροχή 
κινήτρων 

 ανάκληση προηγούμενης γνώσης 

 παρουσίαση του περιεχομένου 

 παροχή καθοδήγησης 

 εξαγωγή συμπερασμάτων, αποτελεσμάτων 

 παροχή ανατροφοδότησης 

 αξιολόγηση συμπερασμάτων, αποτελεσμάτων 

 ανάπτυξη της μνήμης και μεταφορά μάθησης 
 
Στο μεταξύ, η ανάπτυξη των πολυμέσων, η εξάπλωση του Διαδικτύου και η εξέλιξη 
του λογισμικού επέβαλαν τον εμπλουτισμό των προηγούμενων σημείων. Αρκετοί 
ερευνητές πρόσθεσαν στα προηγούμενα κι άλλα στοιχεία «καλού» σχεδιασμού 
(εξαιρουμένης της αλληλεπιδραστικότητας, η οποία –ούτως ή άλλως– πρέπει να 
υπάρχει), υποστηρίζοντας πως το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει 
(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2005; Carusi & Mont’Alvao, 2006; 
American Dental Association, 2009): 
 
Α. Από εκπαιδευτικής άποψης: 
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 Να είναι θεμελιωμένο παιδαγωγικά. 

 Να διευκολύνει την εξατομικευμένη διδασκαλία αλλά και τη συνεργατική 
μάθηση. 

 Να εμπεριέχει και να χρησιμοποιεί αποδοτικά τη σύγχρονη εκπαιδευτική 
έρευνα. 

 Να προωθεί τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη 
πνευματικών δεξιοτήτων. 

 Να παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης τετραδίων εργασιών και άλλου έντυπου 
υλικού για χρήση κατά τη διάρκεια ή μετά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Να καλύπτει ποικίλες απαιτήσεις του χρήστη παρέχοντάς του κατάλληλα 
διδακτικά εργαλεία. 

 Να λειτουργεί αποδοτικά προς την κατεύθυνση διαλεύκανσης των 
παρανοήσεων (misconceptions) των χρηστών. 

 
Β. Σε σχέση με τη ροή της πληροφορίας: 

 Να δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο και στον εκπαιδευτή να ελέγχουν 
το ρυθμό και τη σειρά της παρουσίασης του περιεχομένου (στο πλαίσιο όμως 
πάντα του σχεδιασμού του λογισμικού). 

 Να παρέχει τη δυνατότητα επανάληψης στην παρουσίαση τμήματος του 
γνωστικού αντικειμένου το οποίο δεν έγινε κατανοητό από το χρήστη. 

 Να δίνει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να ξεκινήσει από το σημείο που 
σταμάτησε. 

 Να διατηρεί την ακολουθία ενός συνόλου μαθημάτων παρουσιάζοντας το 
περιεχόμενο σε αλληλουχία ενοτήτων. 

 Να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας σύνοψης και ανακεφαλαίωσης της 
πληροφορίας. 

 Να παρέχει βοήθεια σε συγκεκριμένα σημεία προς το χρήστη προκειμένου 
αυτός να συνεχίσει. 

 
Γ. Σε σχέση με το μαθησιακό έλεγχο: 

 Να καταγράφει και να παρέχει στον εκπαιδευτή το ιστορικό της μαθησιακής 
πορείας του χρήστη. 

 Να δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο και στον εκπαιδευτή να ελέγχουν 
το επίπεδο δυσκολίας του περιεχομένου (στα πλαίσια του σχεδιασμού του 
λογισμικού). 

 
Δ. Σε σχέση με τα μέσα παρουσίασης της πληροφορίας: 

 Να παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης του περιεχομένου με διάφορα μέσα, 
ανάλογα με τον τύπο της γνώσης που προσπαθεί να διαπραγματευθεί. 

 Να προσφέρει την πληροφορία με χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων. 

 Η λεπτομέρεια στην παρουσίαση πρέπει να είναι ανάλογη με το επίπεδο του 
εκπαιδευόμενου. 

 Να χρησιμοποιεί τα πολυμέσα όχι για εντυπωσιασμό αλλά για μαθησιακή 
βοήθεια. 
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1.2.1 Η παρουσίαση του περιεχομένου 
Είναι πολύ σημαντικό, από πλευράς περιεχομένου, μια εκπαιδευτική εφαρμογή να 
βοηθά τον εκπαιδευόμενο ώστε οι προσλαμβανόμενες πληροφορίες να μπορούν να 
ενσωματωθούν στις γνωστικές του δομές. Μερικοί βασικοί κανόνες καλής 
πρακτικής στην παρουσίαση του περιεχομένου έχουν ως ακολούθως: 

 Το περιεχόμενο πρέπει να διαθέτει επιστημονικότητα, πληρότητα και να έχει 
συνάφεια με το θέμα του λογισμικού. 

 Το ύφος της παρουσίασης του περιεχομένου πρέπει να διατηρείται σταθερό σε 
όλη την εφαρμογή. 

 Το περιεχόμενο πρέπει να παρουσιάζεται με αμεροληψία, χωρίς πόλωση ή 
παραμόρφωση. 

 Το περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, το 
αναλυτικό πρόγραμμα και τις απαιτήσεις του εκπαιδευόμενου. 

 Η αναζήτηση της πληροφορίας θα πρέπει να γίνεται εύκολα, τα αποτελέσματα 
της αναζήτησης να είναι αξιοποιήσιμα και να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης 
και μεταφοράς τους σε λογισμικό γενικής χρήσης. 

 Η αναζήτηση της πληροφορίας και η πρόσβαση σ’ αυτή πρέπει να γίνεται 
σύντομα. 

 Οι έννοιες πρέπει να παρουσιάζονται με σαφήνεια και μία-μία κάθε φορά, ώστε 
να μη διαχέεται η προσοχή του εκπαιδευόμενου. Η υπερφόρτωση του 
εκπαιδευόμενου με πληροφορία (information overload) έχει ως αποτέλεσμα 
κόπωση και αποδιοργάνωση. 

 Η παρουσίαση μιας δυσνόητης έννοιας επιβάλλεται να γίνεται με διαφορετικά 
«μέσα», όμως χωρίς υπερβολές για εντυπωσιασμό. 

 Το περιεχόμενο πρέπει να παρουσιάζεται έτσι ώστε να συνδέει τις έννοιες που 
παρατίθενται με καταστάσεις από την πραγματικότητα και την εμπειρία του 
εκπαιδευόμενου. 

 Το περιεχόμενο πρέπει να παρουσιάζεται με γλώσσα κατανοητή από την ομάδα-
στόχο, να επικεντρώνεται στη βαθμίδα εκπαίδευσης και στο αναλυτικό 
πρόγραμμα, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του εκπαιδευόμενου. 

 Μέσα από το περιεχόμενο πρέπει να αναδεικνύονται τα κίνητρα χρήσης και 
εξερεύνησής του. 

 Τα αποτελέσματα της εργασίας του εκπαιδευόμενου (π.χ. της λύσης μιας 
άσκησης) πρέπει να είναι δυνατόν να μεταφερθούν μέσω του λογισμικού σε 
κλασικές εφαρμογές γενικής χρήσης (π.χ. Microsoft Word ή Excel). 

Οι προαπαιτούμενες γνώσεις του χρήστη για το περιεχόμενο που διαπραγματεύεται 
το λογισμικό θα πρέπει να είναι οι ελάχιστες δυνατές και να καλύπτονται εύκολα 
είτε μέσα από τη συνεργασία εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου, είτε από σύντομη 
βιβλιογραφική μελέτη του μαθητή σε σχετικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες, είτε από 
υλικό που παρέχει το ίδιο το λογισμικό. 
 
1.2.2 Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
Η βασική επιδίωξη, που θα πρέπει να αποτελεί συγχρόνως και το γενικό σκοπό μιας 
εκπαιδευτικής εφαρμογής, συνίσταται στη δραστηριοποίηση των χρηστών-
εκπαιδευόμενων έτσι ώστε να διασφαλισθεί: 

 Ο συνεχής προβληματισμός στα πλαίσια οργανωμένων ατομικών, ομαδικών ή 
συλλογικών μορφών εργασίας και δράσης ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μετέχουν 
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σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μάθησης. 

 Η διαδικασία για την ανάπτυξη των απαραίτητων μηχανισμών που θα 
βοηθήσουν (τους εκπαιδευόμενους) να έλθουν σε επαφή, να αποσαφηνίσουν, 
να εμπεδώσουν γνώσεις, έννοιες και περιεχόμενα από το υπό μελέτη 
αντικείμενο, ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη συμμετοχή και το ρόλο 
τους σε αντίστοιχες καταστάσεις. 

 Η εξοικείωση με αντίστοιχους και κατάλληλους τρόπους εργασίας, οι οποίες θα 
είναι συναφείς με τη φύση του αντικειμένου και η άσκηση των αντίστοιχων 
δεξιοτήτων, απαραίτητων για τη σωστή και δημιουργική προσέγγιση 
φαινομένων, καταστάσεων και αλληλεπιδράσεων. 

 
 
1.2.3 Παιδαγωγικοί στόχοι και αρχές σχεδίασης σε περιβάλλοντα εικονικής 
πραγματικότητας 
Μία σύγχρονη εκπαιδευτική εφαρμογή και μάλιστα εφαρμογή εικονικής 
πραγματικότητας θα πρέπει να εκμεταλλεύεται τις συναφείς τεχνολογίες και να 
παρέχει στον εκπαιδευόμενο μία διεπαφή με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τις 
δραστηριότητές του. 
Μέσω αυτής της διεπαφής ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με 
τον εικονικό κόσμο, να πλοηγηθεί ελεύθερα και να διερευνήσει θέματα από τη δική 
του οπτική γωνία. Έτσι θα καταφέρει να ενισχύσει τις εμπειρίες του ή να αποκτήσει 
νέες για θέματα που δεν είναι προσβάσιμα από άλλα μέσα ή με άλλους τρόπους, 
κατακτώντας τη γνώση. 
Το λογισμικό θα πρέπει να εκμεταλλεύεται παιδαγωγικές αρχές και στόχους, όπως: 

 Πρωτογενής διαδικασία και βασική γνώση. Ο χρήστης να μπορεί να αναζητά και 
να λαμβάνει πληροφορίες για θέματα στα οποία δεν έχει πρόσβαση με άλλα 
μέσα. 

 Δευτερογενής διαδικασία μάθησης. Παροχή επιπρόσθετων, εγκυκλοπαιδικής 
μορφής πληροφοριών για την εμπέδωση βασικών εννοιών που εμπεριέχονται 
στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

 Ενσωμάτωση προαπαιτούμενων γνώσεων. Το λογισμικό με τη βοήθεια και του 
εκπαιδευτικού θα πρέπει να παρέχει ένα βασικό επίπεδο, το οποίο θα βοηθά τον 
εκπαιδευόμενο να κατανοήσει τις διαπραγματευόμενες έννοιες. Να μπορεί να 
αξιολογήσει ως ένα βαθμό τις βασικές γνώσεις και τις δεξιότητες του 
εκπαιδευόμενου και να του δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσει κενά. 

 Υπόβαθρο για διερευνητική μάθηση. Το λογισμικό θα πρέπει να μπορεί να 
προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων εισάγοντάς τον 
στη θέση του «επιστήμονα – ερευνητή» (Piaget, 1974) τόσο ελεύθερα όσο και με 
σενάρια (π.χ. τύπου «project») με συγκεκριμένους στόχους, ώστε να αναπτύξει 
την κριτική του σκέψη. 

 Μαθησιακοί τύποι. Οι χρήστες μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι 
για παράδειγμα είναι οπτικοί τύποι, άλλοι ακουστικοί, άλλοι και οπτικοί και 
ακουστικοί, άλλοι μπορεί να επιθυμούν αργή ροή πληροφοριών ενώ άλλοι 
μπορεί να προτιμούν να αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα. Το λογισμικό θα 
πρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε χρήστη, παρουσιάζοντας τις 
πληροφορίες με πολλαπλές αναπαραστάσεις, παρέχοντας δυνατότητες 
διερεύνησης, που είναι και ιδιαίτερο γνώρισμα των εικονικών περιβαλλόντων. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 

 

Σελίδα 8 
 

 Διδασκαλία με ισότιμη αλληλεπίδραση. Το λογισμικό θα πρέπει να 
εκμεταλλεύεται τον κατ’ εξοχή διερευνητικό και ανακαλυπτικό χαρακτήρα ενός 
περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας και να παρέχει στον εκπαιδευόμενο 
ένα χώρο ερευνητικής εργασίας. Στα εικονικά περιβάλλοντα δεν ισχύει η 
αυθεντία του εκπαιδευτικού και τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σχεδόν από 
ίση βάση. 

 Συνεργασία. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον θα πρέπει να παρέχει, εκτός από τη 
δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας και δυνατότητα συνεργατικής 
μάθησης. Θα πρέπει να είναι δυνατή η συνεργασία μικρών ομάδων χρηστών-
εκπαιδευομένων για την αντιμετώπιση προσομοιούμενων καταστάσεων 
συμβάλλοντας ο καθένας με τις ιδέες του. Έτσι, θα είναι δυνατή μετά από 
συζητήσεις η μεταφορά εμπειριών και γνώσεων. Επιπλέον, είναι χρήσιμη μέσα 
από τη δικτυακή λειτουργία του λογισμικού να επιτρέπεται η «συνεύρεση» 
πολλών χρηστών σε ένα κοινό εικονικό περιβάλλον. 

 Μεταφορά γνώσης. Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει διερευνητικό χαρακτήρα και 
διαθεματική προσέγγιση στην πληροφορία, ώστε να προσφέρονται πληροφορίες 
για απόκτηση γνώσεων και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. 

 
 
1.3 Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ 
 
Το περιβάλλον διεπαφής είναι το μέσο που δίνει τη δυνατότητα αμφίδρομης 
επικοινωνίας μεταξύ του χρήστη και του συστήματος (δηλαδή του λογισμικού μέσω 
του υλικού). Η ποιότητα της σχεδίασής του είναι εξαιρετικά σημαντική για την 
αποδοτική λειτουργία του λογισμικού (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & 
Πιντέλας, 2005; Carusi & Mont’Alvao, 2006; American Dental Association, 2009; 
Miao & Cui, 2011). 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος διεπαφής στα οποία πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή κατά τη σχεδίασή του είναι: 

 Η παρουσίαση του περιεχομένου. 

 Ο σχεδιασμός της πλοήγησης. 

 Ο σχεδιασμός όλων των στοιχείων που συνιστούν κάθε φορά τη συνολική 
εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη (εικόνα οθόνης). 

 Η αισθητική των εικόνων της οθόνης (χρώματα, γραμματοσειρές κ.τ.λ.). 

 Τα στοιχεία πολυμέσων που υπάρχουν στις εικόνες οθόνης (κείμενο, γραφικά, 
κίνηση κτλ.). 

 Η χρηστικότητα και η εργονομία του. 
 
1.3.1 Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος διεπαφής 
Σημειώνεται ότι η ελκυστικότητα του περιβάλλοντος διεπαφής δεν πρέπει να 
ενεργεί παρελκυστικά ως προς το περιεχόμενό του. Η προσοχή του χρήστη δεν 
πρέπει να αποσπάται από αυτό, σε βάρος του περιεχομένου που συνήθως 
«κρύβεται» πίσω του. Η λειτουργικότητά του και ο τρόπος που «δουλεύει» δεν 
πρέπει να αποτελούν σημεία που θα απασχολήσουν τον εκπαιδευόμενο. Πρέπει να 
προβάλλει το περιεχόμενο, και αυτό ακριβώς το ίδιο να αποτελεί το περιβάλλον 
διεπαφής και το μέσο αλληλεπίδρασης τον εκπαιδευόμενο. Έτσι λοιπόν, το 
περιβάλλον διεπαφής θα πρέπει: 
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 Να διαθέτει υψηλό βαθμό ευχρηστίας. 

 Να διατηρεί το συνηθισμένο τρόπο χειρισμού τον οποίο ο χρήστης ήδη έχει 
μάθει εργαζόμενος με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 Να διαθέτει υψηλό βαθμό λειτουργικότητας. 

 Να φροντίζει ώστε η παρουσίαση του περιεχομένου να γίνεται με τον 
ενδεδειγμένο τρόπο, με βάση τις αρχές σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού. 

 Να διατηρεί στοιχεία πρωτοτυπίας. 

 Να κρατά –κατά το δυνατόν– αμείωτο το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου. 

 Να δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να ελέγχει τον τρόπο (δηλαδή να 
επιλέγει το μέσο ή τα μέσα) παρουσίασης της πληροφορίας. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένας ικανοποιητικός βαθμός εργονομίας, απαιτείται 
η ενσωμάτωση και τήρηση ορισμένων βασικών αρχών, όπως: 

 εργονομία χειριστηρίων 

 διατήρηση συμβατότητας στη λειτουργία της εφαρμογής σε σχέση με το 
λειτουργικό σύστημα 

 οργάνωση και ομαδοποίηση των χειριστηρίων 

 εύκολη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του προγράμματος και 

 παροχή πληροφοριών για τον τρόπο λειτουργίας της εκπαιδευτικής εφαρμογής 
και παροχή βοήθειας στον εκπαιδευόμενο. 

 
1.3.2 Τα χειριστήρια 
Σε μια προσεκτικά σχεδιασμένη εκπαιδευτική εφαρμογή τα περισσότερα 
χειριστήρια των βασικών λειτουργιών θα τα βρούμε να είναι τοποθετημένα: 

 Σε συγκεκριμένο σημείο της οθόνης. 

 Ευθυγραμμισμένα σε κοινό άξονα. 

 Ομαδοποιημένα με: 
o κενό χώρο μεταξύ των διαφορετικών ομάδων ή 
o διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των διαφορετικών ομάδων ή 
o πλαίσια μεταξύ των διαφορετικών ομάδων ή 
o διαφορετική χρωματική απεικόνιση μεταξύ των διαφορετικών ομάδων. 

Η ομαδοποίηση των χειριστηρίων μπορεί να γίνει με βάση τις λειτουργίες τους. 
 
1.3.3 Ο ήχος 
Ο ήχος είναι στοιχείο, το οποίο ασκεί μεγάλη επίδραση στον εκπαιδευόμενο και στη 
μαθησιακή του πορεία. Η ομιλία, η μουσική, τα ηχητικά εφέ μεταφέρουν τον 
εκπαιδευόμενο σε άλλη διάσταση. Ωστόσο, ο ήχος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
επειδή μόνο και μόνο αποτελεί στοιχείο που μπορεί να εντυπωσιάσει, ιδιαίτερα 
τους μικρής ηλικίας χρήστες. Η αποτελεσματική χρήση του προϋποθέτει αρχικά 
καλή προσαρμογή με το περιεχόμενο και τη ροή εμφάνισης της πληροφορίας. Σε 
ένα καλά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό λογισμικό, λοιπόν, πρέπει: 

 Ο ήχος να είναι καλός ποιοτικά, σωστά επιλεγμένος και να ταιριάζει με το 
περιεχόμενο της εφαρμογής. 

 Η ποιότητα του ήχου να είναι ομοιόμορφη σε όλα τα στάδια της εφαρμογής.  

 Η ένταση της ομιλίας, της μουσικής και των ηχητικών εφέ να είναι 
εξισορροπημένη και ομοιόμορφη σε όλα τα στάδια της εφαρμογής. 

 Να δίνεται ιδιαίτερη ηχητική έμφαση στα σημεία έναρξης και λήξης μιας 
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κίνησης. 

 Στις περιπτώσεις αφήγησης, ο αφηγητής να τονίζει τα κατάλληλα σημεία. 

 Αν η φωνή του αφηγητή αλλάζει από θέμα σε θέμα, να διατηρείται 
ομοιομορφία στην αφήγηση και στον τρόπο εκφοράς του λόγου. 

 Να υπάρχει συγχρονισμός του ήχου με την κίνηση, τα γραφικά και τις εναλλαγές 
στην εικόνα της οθόνης. 

Ο ήχος συνήθως συνοδεύει το κείμενο και τα γραφικά. Συχνά χρησιμοποιούνται 
μουσικά θέματα στην εισαγωγή της εφαρμογής ή των ενοτήτων της, αλλά παρέχει 
και πληροφορία όπου απαιτείται. Σε μαθητές μικρής ηλικίας η ανάγνωση κειμένου 
με την ταυτόχρονη εμφάνισή του στην οθόνη βοηθά στην παρακολούθηση της 
ροής, ιδιαίτερα σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη γλώσσα. 
 
1.3.4 Η σχεδίαση οθονών 
Η σχεδίαση οθονών παίζει τον ρόλο με της προσέλκυσης προσοχής στο διδακτικό 
μοντέλο του Gagne. Προσανατολίζει τον εκπαιδευόμενο στους διδακτικούς στόχους 
και τον παρακινεί στην ανάκληση πληροφοριών που έχει λάβει αλλά και στην 
αναζήτηση νέων. Ενώ το περιεχόμενο κάθε οθόνης μπορεί να διαφέρει από των 
άλλων, πρέπει να παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία πλοήγησης στο περιβάλλον και 
ορισμένη αισθητική. Οι οθόνες πρέπει να βοηθούν τον εκπαιδευόμενο στην 
πολύπλοκη διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών και ενσωμάτωσής τους στη 
βάση γνώσης του, παρέχοντας γνωστικό όφελος στην ικανότητά του να 
αντιλαμβάνεται, να οργανώνει, και να χρησιμοποιεί την πληροφορία. Οι οθόνες 
πρέπει να είναι απλές, κατανοητές, και να μη παρουσιάζουν μεγάλο όγκο 
πληροφοριών. 
Η σωστή σχεδίαση των εικόνων της οθόνης πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
ώστε ο εκπαιδευόμενος: 

 Να διατηρεί ή/και να αυξάνει το ενδιαφέρον του. 

 Να συγκεντρώνει την προσοχή του. 

 Να εμπλέκεται ενεργά με το περιεχόμενο. 

 Να εμπλέκεται στη διαδικασία οργάνωσης και επεξεργασίας της πληροφορίας 
για την παραγωγή νέας γνώσης. 

 Να υποβοηθείται στην ομαλή πλοήγηση μέσα στα διάφορα τμήματα της 
εφαρμογής χωρίς να αποπροσανατολίζεται. 

 
1.3.5 Τα στοιχεία των εικόνων της οθόνης 
Μια εργονομική και με υψηλή αισθητική διάταξη των στοιχείων στην εικόνα της 
οθόνης πρέπει να διέπεται από τα εξής στοιχεία-αρχές: 

 Εξισορροπημένη οπτική κατανομή. 

 Σωστές αναλογίες στην απόσταση των στοιχείων μεταξύ τους αλλά και από τα 
άκρα της εικόνας. 

 Ορθή σειρά τοποθέτησης (διάταξης). 

 Αισθητική συνέπεια και συνοχή. 

 Απλότητα στη μορφή και στον τρόπο οργάνωσης. 
 
1.3.6 Το κείμενο 
Ο υψηλός βαθμός αναγνωσιμότητας του κειμένου από την οθόνη του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή απαιτεί την υιοθέτηση ορισμένων κανόνων στην παρουσίασή του. 
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Πρέπει να ακολουθεί τουλάχιστον τους κανόνες εμφάνισης ενός καλά 
μορφοποιημένου κειμένου, όπως: 

 κατάλληλο μέγεθος γραμματοσειράς 

 χρήση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων ή λέξεων 

 χρήση διαστημάτων, στηλοθετών, κουκκίδων, αρίθμησης 

 χρήση γραμμοσκίασης, πλαισίων και πινάκων 

 χρήση γραμμάτων, λέξεων ή φράσεων υπογραμμισμένων, με έντονη γραφή, με 
πλάγια γραφή 

 χρήση χρωμάτων σε λέξεις ή φράσεις του κειμένου, όπου αυτό επιβάλλεται 

 διαχωρισμό παραγράφων ώστε να φαίνονται οι νοηματικές αλλαγές στο 
περιεχόμενο. 

Το χρώμα του κειμένου συνδέεται άμεσα με την αναγνωσιμότητά του. Η 
λανθασμένη επιλογή του χρώματος της γραμματοσειράς σε σχέση με το χρώμα του 
υπόβαθρου (φόντου) μπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα. Στην εμφάνιση του 
κειμένου πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα χρώματα γραμματοσειράς- 
υπόβαθρου, με υψηλή αντίθεση μεταξύ τους. 
 
1.3.7 Το εικονικό στοιχείο 
Οι εικόνες σε μια εκπαιδευτική εφαρμογή θα πρέπει να έχουν ικανοποιητική 
ποιότητα, ανάλυση και ευκρίνεια και να συνδέονται λογικά με τα υπόλοιπα στοιχεία 
της οθόνης στην οποία είναι τοποθετημένες. Επίσης, να συνδέονται με το 
περιεχόμενο και να υποστηρίζουν την κατανόηση των εννοιών στα σημεία όπου 
είναι τοποθετημένες. 
 
1.3.8 Το χρώμα 
Το χρώμα και οι χρωματικοί συνδυασμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στη σχεδίαση του 
εκπαιδευτικού λογισμικού. Το χρώμα επηρεάζει την αίσθηση που έχουμε για το 
μέγεθος, την απόσταση, το βάρος, το βάθος και το ύψος των αντικειμένων που 
φαίνονται στην εικόνα της οθόνης. Επίσης, το χρώμα επιδρά συναισθηματικά στο 
χρήστη. Προτείνεται να χρησιμοποιείται με μέτρο και να αποφεύγονται τα έντονα 
χρώματα και οι μεγάλες αντιθέσεις. Γενικά, πέρα από την αισθητική διάσταση, τη 
σχέση τους με θέματα εργονομίας, τη σχέση τους με θέματα λειτουργικότητας, τα 
χρώματα χρησιμεύουν και εδώ προκειμένου: 

 να προσελκύσουν την προσοχή και να προδιαθέσουν το χρήστη 

 να μεταδώσουν συγκεκριμένα μηνύματα 

 να αναπαραστήσουν έννοιες 

 να τονίσουν έννοιες και μηνύματα. 
 
1.3.9 Η κίνηση, τα γραφικά, τα κινούμενα γραφικά και το βίντεο 
Η κίνηση, τα γραφικά, τα κινούμενα γραφικά ή/και το βίντεο είναι αναπόσπαστο 
τμήμα των περισσότερων εκπαιδευτικών εφαρμογών επειδή: 

 Τα γραφικά υποστηρίζουν συνήθως το κείμενο, διευκολύνουν την κατανόησή 
του και παρέχουν επιπλέον πληροφορίες. 

 Τα κινούμενα σχέδια (animation) επιδεικνύουν διεργασίες, επεξηγούν αρχές. 

 Το βίντεο επιδρά συναισθηματικά, και συγχρονισμένο με το περιεχόμενο 
ενισχύει τους παιδαγωγικούς στόχους της εφαρμογής. 

Ωστόσο, γενικά, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων προτείνεται να μην 
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περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο από διαφορετικά συστήματα συμβόλων επειδή απλά 
το επιτρέπει η τεχνολογία. Η απλότητα στη σχεδίαση πρέπει να κυριαρχεί στις 
εφαρμογές με τα τεχνικά μέσα να συμβαδίζουν με το διδακτικό περιεχόμενο και το 
πλαίσιο της εκάστοτε εφαρμογής. 
 
1.3.10 Η αισθητική 
Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού λογισμικού από αισθητικής άποψης θα πρέπει να 
συνδέεται με υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας, να διαπερνάται από την τέχνη και 
τον πολιτισμό. Να μην κάνει τον χρήστη να κουράζεται αλλά να του αφήνει την 
αίσθηση της απόλαυσης. Το λογισμικό για να ικανοποιεί τις αισθητικές απαιτήσεις 
του χρήστη θα πρέπει να είναι άρτιο σε τρία επίπεδα (Miao & Cui, 2011): 
(α) Στη μορφή της οθόνης, δηλαδή στο χρωματισμό και τη σύνθεση των χρωμάτων, 
στη μορφή και στη διάταξη των εικόνων και των υπολοίπων στοιχείων που 
συνθέτουν την εικόνα της. 
(β) Στη φύση του λογισμικού, δηλαδή σ’ αυτό που εκφράζεται μέσω αυτού 
αναφορικά με το πολιτιστικό επίπεδο που το διαπερνά και την ευεργετική 
πνευματική επίδρασή του στον χρήστη από πολιτιστικής άποψης. 
(γ) Στα νοήματα που εκπέμπει, δηλαδή στη σύνδεση του λογισμικού με 
ανθρωπιστικές αρχές, με την κουλτούρα και τον πολιτισμό. 
Η εικόνα της οθόνης θα πρέπει να είναι ελκυστική, να εκπέμπει καθαρότητα και η 
τοποθέτηση όλων των στοιχείων επάνω της να είναι αρμονική. Για την άρτια από 
αισθητικής άποψης σχεδίασή της θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη οι ηλικίες, οι 
συνήθειες, οι προσωπικότητες, οι τρόποι μάθησης και το πολιτιστικό επίπεδο των 
χρηστών. Τέλος, η τεχνολογία των πολυμέσων/υπερμέσων θα πρέπει να υποβοηθά 
την δυνατότητα μάθησης με πολλαπλούς τρόπους και αισθήσεις και να αποτελεί 
κίνητρο για ενασχόληση με το λογισμικό. 
 
1.3.10 Η παροχή βοήθειας 
Η παροχή βοήθειας είναι απαραίτητη σε κάθε σημείο μιας εκπαιδευτικής 
εφαρμογής και μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως: 

 Με τη χρήση αρχείων βοήθειας που «ξεδιπλώνονται» σε νέα παράθυρα ή σε 
ενσωματωμένα στην εφαρμογή παράθυρα. 

 Με χρήση ηχητικών αποσπασμάτων ή αποσπασμάτων βίντεο που πληροφορούν 
για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος. 

 Με χρήση αποσπασμάτων βίντεο που προσομοιώνουν στην πράξη τις ενέργειες 
που πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος. 

 
 
1.4 Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Τα αλληλεπιδραστικά συστήματα πολυμέσων διακρίνονται από τα παραδοσιακά 
μέσα όπως το βιβλίο και το βίντεο, από τη δυνατότητα που παρέχουν στο χρήστη να 
αλληλεπιδρά με το περιβάλλον εργασίας και να έχει τον έλεγχο ροής της 
πληροφορίας. Η αλληλεπίδραση (interaction) πρέπει να περιλαμβάνει στρατηγικές 
που ωθούν το χρήστη να κωδικοποιεί, οργανώνει, ολοκληρώνει, επεξεργάζεται, και 
να μετασχηματίζει τις πληροφορίες. Για την αλληλεπίδραση, προτείνονται 
ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές, όπως: 
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 Να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ή πολύ συχνής αλληλεπίδρασης με το 
λογισμικό (π.χ. ανά οθόνη ή ανά λεπτό). 

 Το περιεχόμενο να είναι κατατετμημένο και να υπάρχουν ερωτήσεις με άμεση 
ανάδραση και ανακεφαλαιώσεις. 

 Οι πληροφορίες να μη παρουσιάζονται σε γραμμική μορφή, αλλά να 
αποκτούνται μέσα από εξερεύνηση και διάφορες διαδρομές. 

Η ανατροφοδότηση (ανάδραση - feedback) παρουσιάζει την απόκριση του 
συστήματος σε ερωτήματα προς το χρήστη και σχεδιαστικά προτείνονται τα 
παρακάτω: 

 Να παρουσιάζεται στην ίδια οθόνη με το ερώτημα και η απάντηση του 
εκπαιδευόμενου. 

 Να παρέχεται ανατροφοδότηση ώστε να επιβεβαιώνεται ή όχι η ορθότητα των 
απαντήσεων του εκπαιδευόμενου. 

 Να παρέχεται ανάδραση με ενθαρρυντικά για τον εκπαιδευόμενο στοιχεία. 

 Να παρέχεται ανάδραση σε κάθε μορφής χειριστήριο ή κουμπί του 
περιβάλλοντος διεπαφής αναφορικά με τη χρησιμότητά του, με μορφή tool-tip-
text. 

 
 
1.5 Η ΠΛΟΗΓΗΣΗ 
 
Οι χρήστες συνήθως αντιμετωπίζουν προβλήματα σε πολύπλοκα περιβάλλοντα 
πολυμέσων/υπερμέσων. Η διεπαφή των εφαρμογών πρέπει να σχεδιάζεται 
κατάλληλα ώστε να επιτρέπεται η εύκολη πλοήγηση (navigation) χωρίς 
αποπροσανατολισμό του χρήστη, αδυναμία προσδιορισμού της θέσης του στην 
εφαρμογή ή αδυναμία δημιουργίας μιας σαφούς εικόνας για το περιεχόμενο της 
εφαρμογής και δυσκολία εντοπισμού μιας συγκεκριμένης πληροφορίας. Τα 
προηγούμενα οδηγούν σε απώλεια θέσης και άσκοπη περιπλάνηση.  
Για την αποφυγή των προηγούμενων προβλημάτων, η σχεδίαση της πλοήγησης 
πρέπει να στηρίζεται σε ορισμένες αρχές. Οι κυριότερες από αυτές είναι 
(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002; Παναγιωτακόπουλος, 
Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003, Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2005): 

 Η κατάτμηση, ιεράρχηση από πλευράς δυσκολίας και καταγραφή της 
πληροφορίας πρέπει να γίνεται σε μικρό αριθμό επιπέδων. 

 Οι πολλαπλές διαδρομές από την ίδια εικόνα οθόνης προς το ίδιο τμήμα 
περιεχομένου πρέπει να αποφεύγονται. 

 Το «βάθος» της διείσδυσης στο θεματικό περιεχόμενο από τα ενεργά στοιχεία 
μιας εικόνας οθόνης να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. 

 Η πορεία που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος κατά την πλοήγησή του στην 
εφαρμογή να ορίζεται και από τον ίδιο. Μάλιστα, ο εκπαιδευόμενος να έχει τη 
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της ίδιας πορείας, ώστε να μπορεί να 
προσεγγίσει πάλι τμήματα περιεχομένου που έχει ήδη επισκεφτεί. 

 Κατά τη σχεδίαση του περιεχομένου πρέπει να έχει προβλεφθεί η δυνατότητα 
πληροφόρησης του εκπαιδευόμενου για τη θέση που βρίσκεται κάθε στιγμή 
καθώς πλοηγείται στο πρόγραμμα. 

 Η σχεδίαση του περιεχομένου πρέπει να δίνει τη δυνατότητα επιστροφής στις 
βασικές επιλογές εργασιών αλλά και εξόδου από το πρόγραμμα, σε κάθε 
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σημείο. 
Συνήθως προτείνεται η ύπαρξη εικονιδίου σε κάθε οθόνη που δηλώνει τη θέση του 
εκπαιδευόμενου στην εφαρμογή και επιτρέπει τη μετάβασή του σε άλλο 
συγκεκριμένο σημείο. Στοιχεία της πλοήγησης που αφορούν στο περιεχόμενο της 
εφαρμογής περιέχονται σε εικονίδια - πλήκτρα που επιτρέπουν: 

 βοήθεια 

 απάντηση σε ερωτήματα 

 γλωσσάρι όρων 

 περιγραφή διδακτικών στόχων 

 πίνακα περιεχομένων 

 δυνατότητες ελέγχου στο πρόγραμμα 

 καταγραφή σχολίων του εκπαιδευόμενου 
Για την αποφυγή προβλημάτων στην πλοήγηση είναι καλό επίσης, να υπάρχει 
δυνατότητα: 

 ανάστροφης πορείας στην εφαρμογή 

 δημιουργίας σελιδοδεικτών για τη γρήγορη πρόσβαση σε προσημειωμένη 
πληροφορία και 

 καταγραφής του ιστορικού πλοήγησης και των ενεργειών του εκπαιδευόμενου. 
 
 
1.6 Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 
Η σχεδίαση της εφαρμογής θα πρέπει να συνδέεται με τους επιθυμητούς 
παιδαγωγικούς στόχους και τη γνωστική ταξινομία, αλλά και το επίπεδο των 
χρηστών- εκπαιδευομένων (Carusi & Mont’Alvao, 2006; American Dental 
Association, 2009). Μαθητές μικρής ηλικίας ή χωρίς γνώση του αντικειμένου που 
πραγματεύεται η εφαρμογή προτιμούν αυστηρά δομημένες σχεδιάσεις 
προκειμένου να αποφεύγεται ο αποπροσανατολισμός τους και να προσεγγίζονται οι 
διδακτικοί στόχοι εύκολα και χωρίς γνωστικό φόρτο. Μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας 
ή έμπειροι χρήστες αισθάνονται άνετα σε πολυπλοκότερες δομές όπως αυτές του 
δικτύου ή της λεωφόρου για πλήρη επιλογή στην πλοήγηση, αναζήτηση 
πληροφοριών και προσέγγιση του θέματος. 
Σε αντιστοιχία με τα προηγούμενα θα πρέπει να βρίσκονται και οι εμπεριεχόμενες 
θεωρίες μάθησης. Ως γνωστόν καμία θεωρία μάθησης δεν είναι απορριπτέα στο 
σχεδιασμό του εκπαιδευτικού λογισμικού. Βέβαια, οι Θεωρίες Οικοδόμησης της 
Γνώσης (constructivism) έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές έναντι των 
Θεωριών της Συμπεριφοράς (behaviorism).  
Ωστόσο, σε λογισμικό που απευθύνεται σε μικρές ηλικίες, για αποφυγή μεγάλου 
φόρτου στην επεξεργασία πληροφορίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς και 
με αποτελεσματικότητα και οι Θεωρίες της Συμπεριφοράς (Παναγιωτακόπουλος, 
Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). 
 
 
1.7 ΟΙ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ 
 
Οι μικρόκοσμοι είναι προσομοιώσεις καταστάσεων που εκτυλίσσονται σε 
περιορισμένης έκτασης εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Ευνοούν την διερευνητική 
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μάθηση και δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να εξετάσει υποθέσεις και να 
ερευνήσει την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων ενός προβλήματος ή μιας κατάστασης 
(Squires & McDougall, 1986; Hoyles, Noss & Ross, 2002). Για την επιτυχή 
εκμετάλλευσή τους από σχεδιαστικής άποψης θα πρέπει εξ αρχής να γίνει: 

 Μια καταγραφή των αντικειμένων που θα περιλαμβάνονται σε κάθε 
μικρόκοσμο ανά κατηγορία (διαδραστικά τρισδιάστατα αντικείμενα, μη 
διαδραστικά τρισδιάστατα αντικείμενα, δισδιάστατα αντικείμενα, αντικείμενα 
πολυμέσων κ.ά.) 

 μια περιγραφή των ιδιοτήτων του κάθε αντικειμένου (ή της κάθε κατηγορίας) 

 μια περιγραφή του τρόπου χρήσης των αντικειμένων 

 μια περιγραφή των λειτουργιών που θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες 
(μαθητές, εκπαιδευτικοί, κλπ) των μικρόκοσμων. 

 
 
1.8 ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
 
Η εικονική πραγματικότητα (VR – Virtual Reality) είναι το σύνολο των τεχνολογιών 
που υποστηρίζουν τη δημιουργία συνθετικών, αλληλεπιδραστικών, τρισδιάστατων 
περιβαλλόντων, τα οποία μπορεί να αναπαριστούν πραγματικές ή μη καταστάσεις 
(Mikropoulos & Natsis, 2011). 
Μία εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας χαρακτηρίζεται από υψηλού επιπέδου 
διεπαφή που περιλαμβάνει προσομοιώσεις σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει 
αλληλεπιδράσεις μέσα από πολλαπλά κανάλια αισθήσεων. Η σχεδίαση και 
ανάπτυξη ενός συστήματος VR πρέπει να έχει τον χρήστη στο κέντρο του 
συστήματος, με βασική αρχή τη συμβατότητα με τους τρόπους που αυτός 
αντιλαμβάνεται και ενεργεί, προσαρμόζοντας την τεχνολογία σ’ αυτόν και όχι το 
αντίθετο. 
Τα εικονικά περιβάλλοντα δομούνται με ρεαλιστικά δεδομένα και πληροφορίες, και 
επιτρέπουν στο χρήστη τριών ειδών εμπειρίες για την κατασκευή της γνώσης που 
δεν είναι διαθέσιμες στο φυσικό κόσμο. Αυτές είναι: το μέγεθος, η μετατροπή και η 
αναπαράσταση αφηρημένων εννοιών με κάποια συγκεκριμένη “υλική” υπόσταση. 
Ως προς το μέγεθος, τα εικονικά περιβάλλοντα επιτρέπουν την προσέγγιση και 
εξέταση εξαιρετικά μικρών ή μεγάλων αντικειμένων. Η μετατροπή αφορά σε 
συσκευές που επιτρέπουν σε πληροφορίες να γίνουν αντιληπτές μέσα από τις 
αισθήσεις του χρήστη, και τη δημιουργία δράσεων στο λογισμικό του συστήματος 
από αυτές. Το μέγεθος και η μετατροπή προσφέρουν τη δυνατότητα για εμπειρίες 
πρώτου προσώπου αδύνατο να προσληφθούν με άλλο μέσο από το χρήστη. Η 
υλοποίηση των αναπαραστάσεων, μολονότι πραγματοποιείται με προσομοίωση, εν 
τούτοις, ξεπερνά τα όρια της προσομοίωσης. 
Η παιδαγωγική αξία των εφαρμογών της εικονικής πραγματικότητας έχει ως βάση 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τα οποία σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες είναι 
(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003; Ζαχαρής, Νάτσης & 
Μικρόπουλος, 2008; Νάτσης & Ζαχαρής, 2008; Μεσσήνης, 2012): 

 Οι τρισδιάστατες, υψηλού ρεαλισμού, εικονικές αναπαραστάσεις. 

 Τα πολλαπλών αισθητηρίων κανάλια αλληλεπίδρασης. 

 Η εμβύθιση στο εικονικό περιβάλλον. 

 Η μεγάλη ελευθερία κινήσεων του χρήστη στον εικονικό κόσμο. 
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 Η ισχυρή αλληλεπίδραση του χρήστη με τα αντικείμενα του εικονικού 
περιβάλλοντος με φυσικούς χειρισμούς σε πραγματικό χρόνο. 

Οι ιδιότητες που καθιστούν τα εικονικά περιβάλλοντα σημαντικά εκπαιδευτικά 
εργαλεία είναι (Mikropoulos & Bellou, 2006; Ζαχαρής, 2012): 

 Ελεύθερη πλοήγηση - περιήγηση. 

 Οπτική πρώτου προσώπου. 

 Εμπειρία πρώτου προσώπου. 

 Λήψη πληροφορίας με τρόπο φυσιολογικό και διαισθητικό. 

 Δυνατότητα μεταβολής του χώρου και του χρόνου. 
 
Σύμφωνα με τους Dimitropoulos, Manitsaris & Mavridis (2007), κατά τη σχεδίαση 
εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων, τα οποία στηρίζονται στο διαδίκτυο 
πρέπει να ληφθούν υπόψη μία σειρά παραμέτρων. Για παράδειγμα, η εφαρμογή θα 
πρέπει: 

 Να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. 

 Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως συμπληρωματικό όσο και ως αυτόνομο 
μαθησιακό εργαλείο. 

 Να περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με έμφαση στη μάθηση μέσα 
από διαδικασίες διερεύνησης. 

 Να λειτουργεί με βάση ότι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος είναι η επεξεργασία πληροφορίας, η μοντελοποίηση 
και η προσομοίωση. 

 Να συνδυάζει διδακτικούς στόχους από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς. 

 Να αξιοποιεί όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής για να 
προωθεί την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. 

 Να περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, όσο το δυνατόν πιο διαχρονικό. 

 Να προσελκύει την προσοχή του χρήστη και να προωθεί την μελέτη του 
περιεχομένου σε βάθος. 

 Να επικεντρώνεται σε θέματα, στα οποία έχει αποδειχτεί ότι οι μαθητές 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση και να επιτρέπει εκτός από την 
απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη και ειδικών δεξιοτήτων. 

 Να είναι επαναχρησιμοποιήσιμη και επεκτάσιμη, ώστε να μπορεί εύκολα να 
ενημερωθεί-αναβαθμιστεί και να είναι μειωμένο το κόστος μιας μελλοντικής 
επέκτασης. 

 
Η μάθηση σύμφωνα με τις κοινωνιογνωστικές θεωρήσεις είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με τη δράση και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και τα αντικείμενα του 
φυσικού μας κόσμου (Papert, 1991). Η γνώση μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από την 
αλληλεπίδραση με εικονικούς κόσμους. Τα εικονικά περιβάλλοντα δίνουν τη 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης με αντικείμενα που διαπερνώνται από υψηλό 
ρεαλισμό και δεν διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά τους από αυτά του 
φυσικού κόσμου.  
 
 
1.9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 
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Ένα σενάριο διδασκαλίας ή διδακτικό σενάριο ή εκπαιδευτικό σενάριο, αποτελεί 
ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό πλαίσιο, δηλαδή έναν δομημένο τρόπο οργάνωσης 
του μαθήματος, που περιλαμβάνει διαδοχικά βήματα με στόχο την οικοδόμηση της 
γνώσης. Από την πλευρά των Τ.Π.Ε. ένα εκπαιδευτικό σενάριο αποτελεί έναν 
αλγόριθμο για την επίτευξη των στόχων της διδακτικής πράξης και της μαθησιακής 
διαδικασίας (Μικρόπουλος & Μπέλλου, 2010). 
Το εκπαιδευτικό σενάριο αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, 
βασίζεται σε συγκεκριμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, περιλαμβάνει 
συγκεκριμένους και σαφώς διατυπωμένους στόχους, δραστηριότητες για τους 
μαθητές και το ρόλο του εκπαιδευτικού και, στην περίπτωση που υποστηρίζεται 
από τις Τ.Π.Ε., αξιοποιεί εκπαιδευτικά εργαλεία (όπως λογισμικό ή άλλες ψηφιακές 
τεχνολογίες). 
Ένα εκπαιδευτικό σενάριο είναι πλαισιωμένο στην σφαίρα των εμπειριών των 
μαθητών από την καθημερινή ζωή ώστε η γνώση να μην παρουσιάζεται 
αποσπασματικά αλλά ολιστικά και διαθεματικά στο πλαίσιο της εφαρμογής της. Τα 
μαθησιακά σενάρια υπόσχονται καλύτερη εμπλοκή των μαθητών, ελκυστικότερες 
μαθησιακές εμπειρίες και αυξημένη αυτενέργεια (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 
2009). 
Για να είναι ένα εκπαιδευτικό σενάριο εφαρμόσιμο στη σχολική τάξη και μαθησιακά 
αποτελεσματικό θα πρέπει να είναι κατάλληλα μορφοποιημένο, ώστε εκ των 
προτέρων να είναι γνωστά: ο τίτλος, τα εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα, η 
πρωτοτυπία, η τάξη αναφοράς, η παιδαγωγική προσέγγιση, η συμβατότητα με το 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, οι διδακτικοί στόχοι, η εκτιμώμενη διάρκεια, η 
οργάνωση του μαθήματος, οι ρόλοι, οι μαθησιακές δραστηριότητες, τα φύλλα 
εργασίας, η αξιολόγηση και η επεκτασιμότητα του. 
Σύμφωνα με τον Jonassen (1994) σε μία αποδοτική για το μαθητή προσέγγιση μέσω 
εκπαιδευτικού σεναρίου θα πρέπει οι σχεδιαστές του να έχουν φροντίσει ώστε 
αυτό: 

 Να συμβάλλει στη δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων της 
πραγματικότητας χωρίς υπεραπλουστεύσεις. 

 Να δίνει έμφαση στην οικοδόμηση και όχι στην αναπαραγωγή της γνώσης. 

 Να παρουσιάζει αυθεντικές μαθησιακές διαδικασίες στηριγμένες σε 
πραγματικές καταστάσεις. 

 Να ενισχύει πρακτικές αναστοχασμού. 

 Να υποστηρίζει τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης μέσω της κοινωνικής 
διαπραγμάτευσης. 

Επίσης, ένα εκπαιδευτικό σενάριο θα πρέπει να: 

 Είναι κατάλληλο για την ηλικία και το επίπεδο γνώσεων των μαθητών στους 
οποίους απευθύνεται. 

 Μπορεί να υλοποιηθεί στον προτεινόμενο χρόνο. 
 
 
1.10 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Τα εγχειρίδια που πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύουν το λογισμικό θα πρέπει να 
είναι το εγχειρίδιο εγκατάστασης του λογισμικού, το εγχειρίδιο χρήσης του και 
οτιδήποτε άλλο θεωρείται απαραίτητο από τους δημιουργούς του (American Dental 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 

 

Σελίδα 18 
 

Association, 2009). 
Όλα αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 Οι οδηγίες να είναι γραμμένες με τρόπο απλό και σαφή, ώστε να είναι 
κατανοητές από οποιονδήποτε χρήστη Η/Υ. 

 Όταν αναφέρονται σε ρυθμίσεις θα πρέπει να εξηγούν αναλυτικά το που θα 
βρει ο χρήστης την αντίστοιχη εφαρμογή-εργαλείο στον υπολογιστή για να κάνει 
αυτές τις ρυθμίσεις και πώς ακριβώς θα τις κάνει. 

 Όταν πρέπει να εκτελεστεί κάποιο τμήμα της εφαρμογής θα πρέπει να 
αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος εκκίνησής του και οι παράμετροι που 
απαιτούνται γι’ αυτό. 

 Όταν ο χρήστης θα πρέπει να πληκτρολογήσει δεδομένα από το πληκτρολόγιο, 
ένα φίλτρο θα πρέπει να τα ελέγχει για την αποφυγή προβλημάτων. 

 Θα πρέπει να ειδοποιείται ο χρήστης και ο διαχειριστής για την εισαγωγή 
πληροφοριών όπως όνομα χρήστη (login name) και κωδικό (password) για την 
διαχείριση βάσεων δεδομένων, προσπέλασης σελίδων και σε ότι άλλο απαιτεί 
πιστοποίηση στοιχείων εισόδου στην εφαρμογή (authentication). 

 Η ορολογία στα εγχειρίδια καλό είναι να υπάρχει στα Ελληνικά και σε 
παρένθεση να αναφέρεται και ο αγγλικός όρος. 

 Θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα ενδεχόμενα προβλήματα που έχει 
διαπιστωθεί ότι μπορούν να εμφανιστούν κατά την εγκατάσταση ή εκτέλεση 
εφαρμογών, όπως και οι δέσμες ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την 
αποκατάσταση αυτών των προβλημάτων. 

 Στα μέσα μεταφοράς του λογισμικού (CDs, DVDs) θα πρέπει να περιέχονται 
οδηγίες για την εγκατάσταση όλων των εργαλείων που θα χρειαστεί η εφαρμογή 
καθώς και οδηγίες για τον τρόπο διάγνωσης της ύπαρξής τους στο σύστημα αν 
αυτό είναι δυνατό, ώστε να αποφεύγονται περιττές εγκαταστάσεις. 

 
 
1.11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Το λογισμικό θα πρέπει να εκτελείται σε περιβάλλον σχολικού εργαστηρίου. Γι’ 
αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες 
ελάχιστες προδιαγραφές: 

 Το λογισμικό θα πρέπει να εγκαθίσταται αυτόματα με τη χρήση ενός και μόνο 
προγράμματος εγκατάστασης ή χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εγκατάστασης 
και απεγκατάστασης των Windows και ζητώντας από το χρήστη όσο το δυνατό 
λιγότερες πληροφορίες. 

 Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει 
αυτόματα τις ρυθμίσεις που απαιτούνται στο σύστημα ώστε να λειτουργεί 
σωστά το λογισμικό. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 
του λογισμικού απαιτούνται επιπλέον ρυθμίσεις του συστήματος οι οποίες δεν 
γίνονται με αυτόματο τρόπο, τότε αυτό θα πρέπει να τονίζεται από το 
πρόγραμμα εγκατάστασης και να περιγράφονται με σαφήνεια οι ρυθμίσεις 
αυτές παραπέμποντας όπου είναι απαραίτητο στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του 
λογισμικού. 

 Το λογισμικό θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα πρόσθετα εργαλεία (π.χ. 
ActiveX Controls, Javascripts, VBScripts, plug-ins, κ.ά.) που θα πρέπει να 
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εγκατασταθούν στο σύστημα ώστε να λειτουργεί σωστά και σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές. 

 Στην περίπτωση που το λογισμικό συνοδεύεται από πρόσθετα εργαλεία τότε θα 
πρέπει αυτά να εγκαθίστανται στο σύστημα αυτόματα από το πρόγραμμα 
εγκατάστασης του λογισμικού. Εάν η εγκατάσταση αυτών των εργαλείων δεν 
μπορεί να γίνει αυτόματα αυτό θα πρέπει να τονίζεται από το πρόγραμμα 
εγκατάστασης και θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την εγκατάστασή 
τους παραπέμποντας όπου είναι απαραίτητο στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του 
λογισμικού. 

 Το λογισμικό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πρόγραμμα απεγκατάστασης ή 
να μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιβάλλον εγκατάστασης και απεγκατάστασης 
των Windows ώστε να αφαιρείται από το σύστημα χωρίς παρενέργειες. 

 Θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο μέσο αποθήκευσης του λογισμικού (π.χ. CD-
ROM) τα αρχεία με τα εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης του σε 
αποσυμπιεσμένη κατάσταση, σε μορφή απλού κειμένου (plain text) και 
προαιρετικά σε μορφή αρχείου κειμένου για MS Word. Τα ανωτέρω εγχειρίδια 
πρέπει να υπάρχουν και σε τυπωμένη (hard copy) μορφή. 
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2. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 
2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Η αξιολόγηση είναι ένα σύνθετο ερευνητικό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να 
απασχολεί σε μεγάλη έκταση όλους τους εμπλεκόμενους από την αρχή της 
διαδικασίας ανάπτυξης του εκπαιδευτικού (και όχι μόνο) λογισμικού. Η έννοια έχει 
οριστεί πολλαπλά κάτω από διαφορετικές οπτικές γωνίες από διάφορους ερευνητές 
(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003; Le & Le, 2007). Ως 
συνισταμένη των απόψεων των ορισμών που θα μπορούσε να συναντήσει κανείς 
στη βιβλιογραφία προτείνουμε ότι: 
Ως αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού μπορούμε να ορίσουμε τη συλλογή, 
την ανάλυση και την ερμηνεία πληροφοριών για οποιαδήποτε πλευρά του, με στόχο 
τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του ή την εκτίμηση 
οποιωνδήποτε άλλων παραμέτρων, που σχετίζονται με την χρήση του. 
 
Ουσιαστικά το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι ένα μαθησιακό εργαλείο. Έτσι λοιπόν, 
όπως προκύπτει και από τον παραπάνω ορισμό, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
χρησιμεύουν στην περιγραφή, στην κριτική και στη βελτίωσή του, δηλαδή τελικά 
στη βελτίωση του συστήματος “διδασκαλία – μάθηση” (Παναγιωτακόπουλος, 
Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002 & 2003), το οποίο είναι και το ζητούμενο. Ως εκ 
τούτου, η αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής είναι απαραίτητη 
προκειμένου να προωθηθούν οι μαθησιακοί στόχοι. 
 
 
2.2 ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού με βάση τους στόχους και το χώρο 
αναφοράς της μπορεί να διαχωριστεί σε (Wrench, 2001; Παναγιωτακόπουλος, 
Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003; Lobo, Mousalli-Kayat & Rivas, 2010): 
 
(Α) Αξιολόγηση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών, τα οποία έχουν προκύψει με 
βάση τις προδιαγραφές που τέθηκαν πριν την έναρξη της υλοποίησης του 
εκπαιδευτικού λογισμικού. Τα αποτελέσματα αυτής είναι χρήσιμα κυρίως, για τον 
προσδιορισμό της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των διδακτικών 
μεθόδων για τη συγκριτική αποτελεσματικότητα των διαφόρων μεθόδων 
διδασκαλίας, για την αποτελεσματική εκμετάλλευση και ορθή κατανομή του 
διδακτικού χρόνου, για την καταλληλότητα του περιεχομένου από αρκετές οπτικές 
γωνίες, για την ορθή κατανομή των εκπαιδευτικών πόρων, για τον υπολογισμό και 
την αξιοποίηση της επίδοσης των χρηστών, για το σχεδιασμό νέων στρατηγικών, 
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επιλογών και προτεραιοτήτων. 
 
(Β) Αξιολόγηση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών, τα οποία επίσης, έχουν 
υιοθετηθεί με βάση τις προδιαγραφές που τέθηκαν πριν την έναρξη της υλοποίησης 
του εκπαιδευτικού λογισμικού. Τα αποτελέσματα αυτής είναι χρήσιμα, κυρίως, για 
τον προσδιορισμό της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των τεχνολογιών 
που χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξή του, ώστε να 
διαφανούν δυνατά και αδύνατα σημεία τους, τρόποι αποτελεσματικότερης 
κατασκευής, στοιχεία και σημεία βελτίωσης καθώς και για το σχεδιασμό νέων 
στρατηγικών, επιλογών και προτεραιοτήτων. 
 
Όπως φαίνεται από τα προηγούμενα, όλη η πληροφορία που προκύπτει από τη 
διενέργεια της αξιολόγησης π.χ. ενός έργου παραγωγής λογισμικού, μπορεί να 
οδηγήσει στη βελτίωση των συμμετεχόντων, να αποτελέσει πηγή γνώσης και 
εμπειρίας για τους συντελεστές και τελικά να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση του ιδίου 
του παραγόμενου λογισμικού που είναι και το μείζον. 
 
Αν ως κριτήριο χρησιμοποιηθεί η προέλευση του αξιολογητή, τότε η αξιολόγηση 
μπορεί να διαχωριστεί κυρίως σε εσωτερική και σε εξωτερική (Lobo, Mousalli-Kayat 
& Rivas, 2010). Στην πρώτη περίπτωση ο αξιολογητής ανήκει οργανικά στο φορέα 
μέσα από τον οποίο υλοποιείται π.χ. το υπό αξιολόγηση λογισμικό. Στην εξωτερική 
αξιολόγηση ο αξιολογητής δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με το φορέα 
υλοποίησης του λογισμικού.  
Κατά την τελευταία εικοσιπενταετία έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα, 
μεθοδολογίες ή τρόποι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού. Χωρίς μια 
λογική, τυπική διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία θα εμπλέκεται μία ποικιλία 
διαφορετικών αξιολογητών, η διαδικασία θα παραμείνει υποκειμενική (MacKay, 
2004).  
 
Γενικά, η αξιολόγηση ανάλογα με το χρόνο διενέργειάς της (Maslowski & Visshcher, 
1999; Ruckhaus, 1999; Reeves, 2008), σε σχέση με την υλοποίηση ενός έργου 
παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού, διακρίνεται σε διαμορφωτική (formative) 
και τελική-συνολική (summative). 
 
Η διαμορφωτική αξιολόγηση βοηθά στη βελτίωση του λογισμικού, με την εξαγωγή 
συμπερασμάτων κατά τη διάρκεια που αυτό αναπτύσσεται. Στόχος της είναι να 
κάνει τη λογισμικό πιο αποτελεσματικό μέσα από την τροποποίηση και αν 
χρειαστεί, τη ριζική αλλαγή τμημάτων του που αφορούν κάθε πλευρά του. Με αυτή 
ελέγχεται τελικά κατά πόσο ικανοποιούνται οι μαθησιακές ανάγκες του χρήστη 
(Maslowski & Visshcher, 1999; Ruckhaus, 1999; Reeves, 2008). Πρόκειται για μια 
ποιοτική προσέγγιση επικεντρωμένη στον χρήστη (user centered approach). 
 
Η τελική-συνολική αξιολόγηση γίνεται άπαξ όταν το λογισμικό ολοκληρωθεί και 
αποσκοπεί στην ποσοτικά ακριβή περιγραφή του. Επικεντρώνεται στα 
χαρακτηριστικά και στην αποτελεσματικότητά του, με έμφαση στο κατά πόσο είναι 
αποτελεσματικό στη μάθηση, ελέγχοντας το κατά πόσο υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ 
των αποτελεσμάτων και των αρχικών στόχων που τέθηκαν πριν την κατασκευή του 
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λογισμικού (RuckHaus, 1999; Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). 
 
Και στα δύο είδη είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι αξιολόγησης που 
περιλαμβάνουν συνεντεύξεις, παρατήρηση, προ-τεστs και μετά-τεστs (RuckHaus, 
1999; Lobo, Mousalli-Kayat & Rivas, 2010). 
Ειδικότερα στη διαμορφωτική αξιολόγηση χρησιμοποιούνται κυρίως ποιοτικά μέσα 
συλλογής δεδομένων ενώ στην συνολική - τελική αξιολόγηση χρησιμοποιούνται 
κυρίως ποσοτικά μέσα συλλογής δεδομένων (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & 
Πιντέλας, 2003). 
 
 
2.3 ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ; 
 
Η αξιολόγηση ως διαδικασία είναι άρρηκτα δεμένη με τις υπόλοιπες, που αφορούν 
την παραγωγή του εκπαιδευτικού λογισμικού και διεξάγεται σε κάθε στάδιο 
υλοποίησης μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής. 
Κατά την διεξαγωγή μιας διαδικασίας αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού δεν 
μπορούν να αξιολογούνται τα πάντα, γι’ αυτό αρχικά προσδιορίζονται οι στόχοι της 
αξιολόγησης, δηλαδή γιατί θα πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση και με βάση ποιες 
κατευθυντήριες γραμμές θα διεκπεραιωθεί. Βασικής σημασίας κατά τον σχεδιασμό 
και διεξαγωγή μιας αξιολόγησης είναι ο προσδιορισμός των αξόνων, των βασικών 
κατευθύνσεων δηλαδή από τις οποίες θα προκύψουν τα διάφορα κριτήρια για τον 
έλεγχό τους (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2002 & 2003). 
Στα προηγούμενα έχουν περιγραφεί οι λειτουργικές απαιτήσεις των εκπαιδευτικών 
εφαρμογών και μάλιστα με έμφαση σε αυτές που στηρίζονται σε εικονικά 
περιβάλλοντα. Με βάση τις λειτουργικές και άλλες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών 
εφαρμογών προκύπτουν οι άξονες και τα λεπτομερή κριτήρια αξιολόγησης, τα 
οποία αναφέρονται στα επόμενα. 
 
 
2.4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Ένα πρώτο βήμα της αξιολόγησης από εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές αποτελούν 
τα συστατικά στοιχεία των προϊόντων. Εξαιτίας των διαφορετικών χαρακτηριστικών, 
απαιτήσεων και αναγκών των διαφόρων χρηστών, απαιτείται αρχικά μια γενική 
θεώρηση των εφαρμογών. Κατά την ανάλυση των εφαρμογών ελέγχονται το 
περιεχόμενο, η δομή, ο τρόπος παρουσίασης, η δυναμική και οι δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης τους. Ορισμένα ερωτήματα που τίθενται σχετικά με κάθε 
εφαρμογή είναι: 

 Σε τι βαθμό πληροί, υπολείπεται ή υπερβαίνει τους αναμενόμενους στόχους; 

 Το περιεχόμενο καλύπτεται σε εύρος και βάθος; 

 Η ποιότητα της πλοήγησης είναι ικανοποιητική; 

 Τα μέσα μεταφοράς της πληροφορίας έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα, 
ποιότητα και ποσότητα; 

 Ο βαθμός αλληλεπίδρασης είναι ικανοποιητικός; 

 Σε τι βαθμό είναι ευχάριστη στη χρήση και αισθητικά άρτια; 

 Λειτουργεί χωρίς λάθη; 
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2.5 ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
 
Είναι δεδομένο ότι μια εκπαιδευτική εφαρμογή κατασκευάζεται συνήθως, για να 
υποστηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία με τη βοήθεια και την παρουσία του 
εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη. Από αυτό ακριβώς προκύπτουν ορισμένα 
πρωταρχικά ερωτήματα, όπως: 

 Ποια είναι η θεωρητική προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία που εμπεριέχεται 
στην εφαρμογή; Παρέχει δυνατότητες για έρευνα και αλληλεπίδραση με το υπό 
μελέτη θέμα; 

 Η εφαρμογή υποστηρίζει συνεργασία μεταξύ μαθητών και εργασία με το υλικό 
που περιέχει; 

 Είναι η εφαρμογή οργανωμένη καλά; Είναι εύκολη η πλοήγηση; Αν αποτελείται 
από διαφορετικά τμήματα διαγράφονται καθαρά οι λειτουργίες του καθενός; 
Είναι εύκολα προσπελάσιμα και εύχρηστα τα τμήματα από τα οποία αυτή 
αποτελείται; 

 Υπάρχουν επιλογές ως προς τη χρήση της εφαρμογής ιδιαίτερα ως προς τα είδη 
και τα επίπεδα ελέγχου από τον εκπαιδευόμενο; 

 Παρουσιάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις για το υπό μελέτη θέμα; 
Ενθαρρύνεται ο εκπαιδευόμενος για κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών;  

 Παρέχεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να δημιουργήσει τους δικούς του 
συνδέσμους μεταξύ διαφορετικών ειδών από πληροφορίες ή και διαφορετικών 
συστημάτων συμβόλων; 

 Παρέχεται υποστηρικτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με 
κατανοητές και πλήρεις οδηγίες για τη βέλτιστη αξιοποίηση της εφαρμογής από 
τον εκπαιδευτικό; 

 Παρέχεται υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό με ουσιαστικές 
πληροφορίες για την εφαρμογή προς την κατεύθυνση της σχεδίασης 
μαθημάτων αλλά και εργασιών από τους μαθητές; 

 Παρέχεται υποστηρικτικό υλικό με προτάσεις για την αξιοποίηση της 
τεχνολογίας κατά την επεξεργασία εννοιών από το αναλυτικό πρόγραμμα; 

 
 
2.6 ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
 
Α. Από εκπαιδευτικής άποψης: 

 Το λογισμικό είναι θεμελιωμένο παιδαγωγικά; 

 Διευκολύνει την εξατομικευμένη διδασκαλία αλλά και τη συνεργατική μάθηση; 

 Εμπεριέχει και χρησιμοποιεί αποδοτικά τη σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα; 

 Προωθεί τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη 
πνευματικών δεξιοτήτων; 

 Παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης τετραδίων εργασιών και άλλου έντυπου 
υλικού για χρήση κατά τη διάρκεια ή μετά την εκπαιδευτική διαδικασία; 

 Καλύπτει ποικίλες απαιτήσεις του εκπαιδευόμενου παρέχοντάς του κατάλληλα 
διδακτικά εργαλεία; 
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 Λειτουργεί αποδοτικά προς την κατεύθυνση διαλεύκανσης των παρανοήσεων 
(misconceptions) των εκπαιδευομένων; 

 
Β. Σε σχέση με τη ροή της πληροφορίας: 

 Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο και στον εκπαιδευτή να ελέγχουν το 
ρυθμό και τη σειρά της παρουσίασης του περιεχομένου; 

 Παρέχει τη δυνατότητα επανάληψης στην παρουσίαση τμήματος του γνωστικού 
αντικειμένου το οποίο δεν έγινε κατανοητό από τον εκπαιδευόμενο; 

 Δίνει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να ξεκινήσει από το σημείο που 
σταμάτησε; 

 Διατηρεί την ακολουθία ενός συνόλου μαθημάτων παρουσιάζοντας το 
περιεχόμενο σε αλληλουχία ενοτήτων; 

 Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας σύνοψης και ανακεφαλαίωσης του 
περιεχομένου; 

 Παρέχει βοήθεια σε συγκεκριμένα σημεία προς τον εκπαιδευόμενο προκειμένου 
αυτός να συνεχίσει; 

 
Γ. Σε σχέση με το μαθησιακό έλεγχο: 

 Καταγράφει και παρέχει στον εκπαιδευτή το ιστορικό της μαθησιακής πορείας 
του εκπαιδευόμενου; 

 Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο και στον εκπαιδευτή να ελέγχουν το 
επίπεδο δυσκολίας της πληροφορίας; 

 
Δ. Σε σχέση με τα μέσα παρουσίασης της πληροφορίας: 

 Παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης της πληροφορίας με διάφορα μέσα, 
ανάλογα με τον τύπο της γνώσης που προσπαθεί να διαπραγματευτεί; 

 Προσφέρει την πληροφορία με χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων; 

 Η λεπτομέρεια στην παρουσίαση είναι ανάλογη με το επίπεδο του 
εκπαιδευόμενου; 

 Χρησιμοποιεί τα πολυμέσα όχι για εντυπωσιασμό αλλά για μαθησιακή βοήθεια; 
 
2.6.1 Κριτήρια αξιολόγησης της παρουσίασης του περιεχομένου 

 Το περιεχόμενο διαθέτει επιστημονικότητα, πληρότητα και έχει συνάφεια με το 
θέμα του λογισμικού; 

 Το ύφος της παρουσίασης του περιεχομένου διατηρείται σταθερό σε όλη την 
εφαρμογή; 

 Το περιεχόμενο παρουσιάζεται με αμεροληψία, χωρίς πόλωση ή 
παραμόρφωση; 

 Το περιεχόμενο είναι κατάλληλο για τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, το αναλυτικό 
πρόγραμμα και τις απαιτήσεις του εκπαιδευόμενου; 

 Η αναζήτηση της πληροφορίας γίνεται εύκολα, τα αποτελέσματα της 
αναζήτησης παρουσιάζονται με αξιοποιήσιμο τρόπο; Υπάρχει η δυνατότητα 
εκτύπωσης και μεταφοράς τους σε λογισμικό γενικής χρήσης; 

 Οι έννοιες παρουσιάζονται με σαφήνεια και μία-μία κάθε φορά, ώστε να μη 
διαχέεται η προσοχή του εκπαιδευόμενου;  

 Υπερφορτώνεται ο εκπαιδευόμενος με πληροφορία; 
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 Η παρουσίαση μιας δυσνόητης έννοιας γίνεται με διαφορετικά «μέσα», χωρίς 
όμως υπερβολές; 

 Το περιεχόμενο παρουσιάζεται έτσι ώστε να συνδέει τις έννοιες που 
παρατίθενται με καταστάσεις από την πραγματικότητα και την εμπειρία του 
εκπαιδευόμενου; 

 Το περιεχόμενο παρουσιάζεται με γλώσσα κατανοητή από την ομάδα-στόχο, 
επικεντρώνεται στη βαθμίδα εκπαίδευσης και στο αναλυτικό πρόγραμμα, ώστε 
να καλύπτει τις απαιτήσεις του εκπαιδευόμενου; 

 Μέσα από το περιεχόμενο αναδεικνύονται τα κίνητρα χρήσης του λογισμικού 
και εξερεύνησής του; 

 Η αναζήτηση της πληροφορίας και η πρόσβαση σ’ αυτή γίνεται σύντομα;  

 Τα αποτελέσματα της εργασίας του εκπαιδευόμενου (π.χ. της λύσης μιας 
άσκησης) είναι δυνατόν να μεταφερθούν μέσω του λογισμικού σε κλασικές 
εφαρμογές γενικής χρήσης (π.χ. Microsoft Word ή Excel); 

 Οι προαπαιτούμενες γνώσεις του εκπαιδευόμενου για την εμπλοκή του με το 
περιεχόμενο που διαπραγματεύεται το λογισμικό είναι σημαντικές και ευρείες; 

 Είναι οι προαπαιτούμενες γνώσεις του εκπαιδευόμενου για το περιεχόμενο που 
διαπραγματεύεται το λογισμικό οι ελάχιστες δυνατές; Μπορούν να καλυφθούν 
εύκολα μέσα από τη συνεργασία εκπαιδευτικού – μαθητή, από σύντομη 
βιβλιογραφική μελέτη του μαθητή ή από υλικό που παρέχει το ίδιο το 
λογισμικό; 

 
2.6.2 Κριτήρια αξιολόγησης των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων 

 Προσφέρονται οργανωμένες ατομικές, ομαδικές ή συλλογικές μορφές εργασίας 
και δράσης ώστε οι μαθητές να μετέχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
μάθησης και να προβληματίζονται συνεχώς;  

 Η εφαρμογή βοηθά ώστε να αναπτυχθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί που θα 
βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να έλθουν σε επαφή, να αποσαφηνίσουν, να 
εμπεδώσουν γνώσεις, έννοιες και περιεχόμενα από το υπό μελέτη αντικείμενο, 
ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τη συμμετοχή και το ρόλο τους σε 
αντίστοιχες καταστάσεις; 

 Η εφαρμογή βοηθά ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εξοικειωθούν με αντίστοιχους 
και κατάλληλους τρόπους εργασίας και να αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες, 
απαραίτητες για τη σωστή και δημιουργική προσέγγιση φαινομένων, 
καταστάσεων και αλληλεπιδράσεων; 

 
2.6.3 Κριτήρια αξιολόγησης των παιδαγωγικών στόχων και των αρχών σχεδίασης 
εικονικών περιβαλλόντων 

 Η εκπαιδευτική εφαρμογή εκμεταλλεύεται τις σύγχρονες τεχνολογίες για να 
προσφέρει στον εκπαιδευόμενο μία διεπαφή με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για 
τις δραστηριότητές του; 

 Ο εκπαιδευόμενος μέσω της διεπαφής πλοηγείται ελεύθερα στον εικονικό 
κόσμο, διερευνά θέματα από τη δική του οπτική γωνία;. 

 Ο εκπαιδευόμενος μέσω της διεπαφής ενισχύει τις εμπειρίες του ή αποκτά νέες 
κατακτώντας τη γνώση; 

 Το λογισμικό επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο την αναζήτηση και τη λήψη 
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πληροφορίας για θέματα στα οποία δεν έχει πρόσβαση με άλλα μέσα; 

 Το λογισμικό επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο τη λήψη επιπρόσθετων, 
εγκυκλοπαιδικής μορφής πληροφοριών για την εμπέδωση βασικών εννοιών που 
εμπεριέχονται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον; 

 Το λογισμικό με τη βοήθεια και του εκπαιδευτικού παρέχει ένα βασικό επίπεδο, 
το οποίο βοηθά τον εκπαιδευόμενο να κατανοήσει τις διαπραγματευόμενες 
έννοιες; 

 Το λογισμικό με τη βοήθεια και του εκπαιδευτικού αξιολογεί ως ένα βαθμό τις 
βασικές γνώσεις και τις δεξιότητες του εκπαιδευόμενου και να του δίνει τη 
δυνατότητα να συμπληρώσει τα κενά; 

 Το λογισμικό μπορεί να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα 
ανάπτυξης δεξιοτήτων εισάγοντάς τον στη θέση του «επιστήμονα – ερευνητή» 
τόσο ελεύθερα όσο και με σενάρια (π.χ. τύπου «project») με συγκεκριμένους 
στόχους, ώστε να αναπτύξει την κριτική του σκέψη; 

 Το λογισμικό βοηθά τον εκπαιδευόμενο να μάθει με διαφορετικούς τρόπους, π.χ. 
με οπτικό ή ακουστικό ή οπτικό και ακουστικό υλικό; 

 Το λογισμικό προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε εκπαιδευόμενου, 
παρουσιάζοντας τις πληροφορίες με πολλαπλές αναπαραστάσεις, παρέχοντας 
δυνατότητες διερεύνησης; 

 Το λογισμικό εκμεταλλεύεται τον κατ’ εξοχή διερευνητικό και ανακαλυπτικό 
χαρακτήρα του περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας; Παρέχει στον 
εκπαιδευόμενο ένα χώρο ερευνητικής εργασίας; 

 Το εκπαιδευτικό περιβάλλον παρέχει, εκτός από τη δυνατότητα εξατομικευμένης 
διδασκαλίας για κάλυψη του τρόπου μάθησης του κάθε εκπαιδευόμενου και 
δυνατότητα συνεργατικής μάθησης; 

 Το εκπαιδευτικό περιβάλλον παρέχει με τη χρήση δικτυακής λειτουργίας 
δυνατότητας «συνεύρεσης» πολλών χρηστών-εκπαιδευομένων σε ένα κοινό 
εικονικό περιβάλλον; 

 Η εκπαιδευτική εφαρμογή έχει διερευνητικό χαρακτήρα; 

 Η εκπαιδευτική εφαρμογή προσφέρει διαθεματική προσέγγιση στην 
πληροφορία, ώστε να λαμβάνονται πληροφορίες για απόκτηση γνώσεων και σε 
άλλα γνωστικά αντικείμενα; 

 
 
2.7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ 
 
2.7.1 Κριτήρια αξιολόγησης των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών του 
περιβάλλοντος διεπαφής 

 Το περιβάλλον διεπαφής διαθέτει υψηλό βαθμό ευχρηστίας; 

 Διατηρεί το συνηθισμένο τρόπο χειρισμού τον οποίο ο εκπαιδευόμενος ήδη έχει 
μάθει εργαζόμενος με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή; 

 Διαθέτει υψηλό βαθμό λειτουργικότητας; 

 Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος διεπαφής επιτρέπει ώστε η παρουσίαση του 
περιεχομένου να γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο; 

 Διατηρεί στοιχεία πρωτοτυπίας; 

 Κρατά –κατά το δυνατόν– αμείωτο το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου; 
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 Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να ελέγχει τον τρόπο (δηλαδή να 
επιλέγει το μέσο ή τα μέσα) παρουσίασης της πληροφορίας; 

 Τα χειριστήρια είναι εργονομικά; 

 Τα χειριστήρια διατηρούν συμβατότητα στη λειτουργία της εφαρμογής σε σχέση 
με το λειτουργικό σύστημα; 

 Τα χειριστήρια είναι οργανωμένα και ομαδοποιημένα κατάλληλα; 

 Μέσα από το περιβάλλον διεπαφής παρέχεται εύκολη πρόσβαση σε όλες τις 
λειτουργίες του προγράμματος; 

 Παρέχεται πληροφορία για τον τρόπο λειτουργίας της εκπαιδευτικής εφαρμογής 
ή βοήθεια στον εκπαιδευόμενο; 

 
2.7.2 Κριτήρια αξιολόγησης των χειριστηρίων 

 Τα χειριστήρια βρίσκονται πάντα σε συγκεκριμένο σημείο της οθόνης; 

 Τα χειριστήρια είναι ευθυγραμμισμένα σε κοινό άξονα; 

 Τα χειριστήρια είναι ομαδοποιημένα με: 
o κενό χώρο μεταξύ των διαφορετικών ομάδων ή 
o διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των διαφορετικών ομάδων ή 
o πλαίσια μεταξύ των διαφορετικών ομάδων ή 
o διαφορετική χρωματική απεικόνιση μεταξύ των διαφορετικών ομάδων ή 
o με βάση τις λειτουργίες τους; 

 
2.7.3 Κριτήρια αξιολόγησης του ήχου 

 Ο ήχος είναι καλός ποιοτικά, σωστά επιλεγμένος και ταιριάζει με το περιεχόμενο 
της εφαρμογής; 

 Η ποιότητα του ήχου είναι ομοιόμορφη σε όλα τα στάδια της εφαρμογής; 

 Η ένταση της ομιλίας, της μουσικής και των ηχητικών εφέ είναι εξισορροπημένη 
και ομοιόμορφη σε όλα τα στάδια της εφαρμογής; 

 Δίνεται ιδιαίτερη ηχητική έμφαση στα σημεία έναρξης και λήξης μιας κίνησης; 

 Στις περιπτώσεις αφήγησης, ο αφηγητής τονίζει τα κατάλληλα σημεία; 

 Αν η φωνή του αφηγητή αλλάζει από θέμα σε θέμα, διατηρείται ομοιομορφία 
στην αφήγηση και στον τρόπο εκφοράς του λόγου; 

 Υπάρχει συγχρονισμός του ήχου με την κίνηση, τα γραφικά και τις εναλλαγές 
στην εικόνα της οθόνης; 

 
2.7.4 Κριτήρια αξιολόγησης της σχεδίασης οθονών 

 Η σχεδίαση των εικόνων της οθόνης δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε ο 
εκπαιδευόμενος να διατηρεί ή/και να αυξάνει το ενδιαφέρον του; 

 Η σχεδίαση των εικόνων της οθόνης δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε ο 
εκπαιδευόμενος να συγκεντρώνει την προσοχή του και να μην αποσπάται; 

 Η σχεδίαση των εικόνων της οθόνης δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε ο 
εκπαιδευόμενος να εμπλέκεται ενεργά με το περιεχόμενο; 

 Η σχεδίαση των εικόνων της οθόνης δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε ο 
εκπαιδευόμενος να εμπλέκεται στη διαδικασία οργάνωσης και επεξεργασίας της 
πληροφορίας για την παραγωγή νέας γνώσης; 

 Η σχεδίαση των εικόνων της οθόνης δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε ο 
εκπαιδευόμενος να υποβοηθείται στην ομαλή πλοήγηση μέσα στα διάφορα 
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τμήματα της εφαρμογής χωρίς να αποπροσανατολίζεται; 
 
2.7.5 Κριτήρια αξιολόγησης των στοιχείων των εικόνων της οθόνης 

 Υπάρχει εξισορροπημένη οπτική κατανομή στα στοιχεία της οθόνης; 

 Υπάρχουν σωστές αναλογίες στην απόσταση των στοιχείων μεταξύ τους αλλά 
και από τα άκρα της εικόνας; 

 Είναι ορθή η σειρά τοποθέτησης (διάταξης) των στοιχείων της οθόνης; 

 Υπάρχει αισθητική συνέπεια και συνοχή; 

 Υπάρχει απλότητα στη μορφή και στον τρόπο οργάνωσης της οθόνης; 
 
2.7.6 Κριτήρια αξιολόγησης του κειμένου 

 Το κείμενο έχει κατάλληλο μέγεθος γραμματοσειράς; 

 Στο κείμενο γίνεται χρήση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων ή λέξεων; 

 Στο κείμενο γίνεται χρήση διαστημάτων, στηλοθετών, κουκκίδων, αρίθμησης; 

 Στο κείμενο γίνεται χρήση γραμμοσκίασης, πλαισίων και πινάκων; 

 Στο κείμενο γίνεται χρήση γραμμάτων, λέξεων ή φράσεων υπογραμμισμένων, 
με έντονη γραφή, με πλάγια γραφή; 

 Γίνεται χρήση χρωμάτων σε λέξεις ή φράσεις του κειμένου, όπου αυτό 
επιβάλλεται; 

 Υπάρχει διαχωρισμός των παραγράφων ώστε να φαίνονται οι νοηματικές 
αλλαγές στο περιεχόμενο; 

 Υπάρχει υψηλός βαθμός αναγνωσιμότητας με βάση το χρώμα του κειμένου και 
του υποβάθρου του; 

 Υπάρχει υψηλή αντίθεση του χρώματος του κειμένου σε σχέση με το χρώμα του 
υποβάθρου του; 

 
2.7.7 Κριτήρια αξιολόγησης του εικονικού στοιχείου 

 Οι εικόνες έχουν ικανοποιητική ποιότητα, ευκρίνεια και ανάλυση; 

 Οι εικόνες συνδέονται λογικά με τα υπόλοιπα στοιχεία της οθόνης στην οποία 
είναι τοποθετημένες; 

 Οι εικόνες υποστηρίζουν το περιεχόμενο και την κατανόηση των εννοιών στα 
σημεία όπου είναι τοποθετημένες; 

 
2.7.8 Κριτήρια αξιολόγησης του χρώματος 

 Ο χρωματισμός των στοιχείων της οθόνης χρησιμοποιείται με μέτρο και 
αποφεύγονται τα έντονα χρώματα και οι μεγάλες αντιθέσεις; 

 Ο χρωματισμός των στοιχείων της οθόνης προσελκύει την προσοχή και 
προδιαθέτει το χρήστη; 

 Ο χρωματισμός των στοιχείων της οθόνης χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται για 
τη μετάδοση συγκεκριμένων μηνυμάτων; 

 Ο χρωματισμός των στοιχείων της οθόνης χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται για 
την αναπαράσταση εννοιών; 

 Ο χρωματισμός των στοιχείων της οθόνης χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται για 
να τονιστούν έννοιες και μηνύματα; 
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2.7.9 Κριτήρια αξιολόγησης της κίνησης, των γραφικών, των κινούμενων 
γραφικών και του βίντεο 

 Τα γραφικά υποστηρίζουν το κείμενο, διευκολύνουν την κατανόησή του και 
παρέχουν επιπλέον πληροφορίες; 

 Τα κινούμενα σχέδια επιδεικνύουν διεργασίες ή/και επεξηγούν αρχές; 

 Το βίντεο είναι συγχρονισμένο με το περιεχόμενο και ενισχύει τους 
παιδαγωγικούς στόχους της εφαρμογής; 

 
2.7.10 Κριτήρια αξιολόγησης της αισθητικής 

 Υπάρχει υψηλός βαθμός αισθητικής στο χρωματισμό και τη σύνθεση των 
χρωμάτων, στη μορφή και στη διάταξη των εικόνων και των υπολοίπων 
στοιχείων που συνθέτουν την εικόνα της οθόνης; 

 Η πνευματική επίδραση του λογισμικού στον εκπαιδευόμενο είναι ευεργετική 
από πολιτιστικής άποψης; 

 Το πολιτιστικό επίπεδο του λογισμικού είναι υψηλό; 

 Το λογισμικό με βάση τα εκπεμπόμενα νοήματα, συνδέεται με ανθρωπιστικές 
αρχές, με την κουλτούρα και τον πολιτισμό; 

 Η εικόνα εκπέμπει καθαρότητα και αρμονία με βάση τα στοιχεία που είναι 
τοποθετημένα σ’ αυτή; 

 Έχουν ληφθεί υπόψη οι ηλικίες, οι συνήθειες, οι προσωπικότητες, οι τρόποι 
μάθησης και το πολιτιστικό επίπεδο των εκπαιδευομένων; 

 
2.7.11 Κριτήρια αξιολόγησης της παροχής βοήθειας 

 Παρέχεται βοήθεια στον εκπαιδευόμενο με ειδικά αρχεία βοήθειας που 
«ξεδιπλώνονται» σε παράθυρα της εφαρμογής; 

 Παρέχεται βοήθεια στον εκπαιδευόμενο με χρήση ηχητικών αποσπασμάτων ή 
αποσπασμάτων βίντεο που πληροφορούν για τις ενέργειες που πρέπει να 
ακολουθήσει; 

 Παρέχεται βοήθεια στον εκπαιδευόμενο με χρήση αποσπασμάτων βίντεο που 
προσομοιώνουν στην πράξη τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει; 

 
 
2.8 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

 Υπάρχει δυνατότητα συνεχούς ή πολύ συχνής αλληλεπίδρασης με το λογισμικό 
(πχ. ανά οθόνη ή ανά λεπτό);. 

 Το περιεχόμενο είναι κατατετμημένο και υπάρχουν ερωτήσεις με άμεση 
ανάδραση και ανακεφαλαιώσεις; 

 Οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε μη γραμμική μορφή, αλλά αποκτούνται 
μέσα από εξερεύνηση και διάφορες διαδρομές; 

 Η ανατροφοδότηση παρουσιάζεται στην ίδια οθόνη με το ερώτημα και την 
απάντηση του εκπαιδευόμενου; 

 Παρέχεται ανατροφοδότηση για την επιβεβαίωση της ορθότητας των 
απαντήσεων του εκπαιδευόμενου; 

 Παρέχεται ανατροφοδότηση με ενθαρρυντικά για το χρήστη στοιχεία; 

 Παρέχεται ανατροφοδότηση σε κάθε μορφής χειριστήριο ή κουμπί του 
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περιβάλλοντος διεπαφής αναφορικά με τη χρησιμότητά του, με μορφή tool-tip-
text; 

 
 
2.9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 
 

 Η κατάτμηση, ιεράρχηση από πλευράς δυσκολίας και καταγραφή της 
πληροφορίας γίνεται σε μικρό αριθμό επιπέδων; 

 Αποφεύγονται οι πολλαπλές διαδρομές από την ίδια εικόνα οθόνης προς το ίδιο 
τμήμα περιεχομένου; 

 Το «βάθος» της διείσδυσης στο θεματικό περιεχόμενο από τα ενεργά στοιχεία 
μιας εικόνας οθόνης είναι μικρό; 

 Η πορεία που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος κατά την πλοήγησή του στην 
εφαρμογή ορίζεται και από τον ίδιο; Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης της ίδιας πορείας, ώστε να μπορεί να προσεγγίσει πάλι 
τμήματα περιεχομένου που έχει ήδη επισκεφτεί; 

 Κατά τη σχεδίαση του περιεχομένου έχει προβλεφθεί η δυνατότητα 
πληροφόρησης του εκπαιδευόμενου για τη θέση που βρίσκεται κάθε στιγμή 
καθώς πλοηγείται στο πρόγραμμα; 

 Η σχεδίαση του περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα επιστροφής στις βασικές 
επιλογές εργασιών αλλά και εξόδου από το πρόγραμμα, σε κάθε σημείο; 

 Υπάρχουν σε κάθε οθόνη εικονίδια που επιτρέπουν την παροχή βοήθειας, την 
παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα, τη μετάβαση σε γλωσσάρι, την περιγραφή 
των διδακτικών στόχων, τη μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων, τη άσκηση 
έλεγχου στο πρόγραμμα, την πλοήγηση με ανάστροφη πορεία και τη 
δημιουργία σελιδοδεικτών για γρήγορη πρόσβαση σε προσημειωμένη 
πληροφορία; 

 Καταγράφεται το ιστορικό πλοήγησης και οι ενέργειες του εκπαιδευόμενου; 

 Φαίνεται κάθε στιγμή η θέση του εκπαιδευόμενου στην εφαρμογή; 
 
 
2.10 ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

 Η σχεδίαση της εφαρμογής συνδέεται με τους επιθυμητούς παιδαγωγικούς 
στόχους και τη γνωστική ταξινομία, αλλά και το επίπεδο των εκπαιδευομένων; 

 Η σχεδίαση έχει λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου στην οποία 
απευθύνεται; 

 Διαπερνάται από αποτελεσματικές θεωρίες μάθησης ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων; 

 
 
2.11 ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΩΝ 
 

 Έχει γίνει καταγραφή των αντικειμένων που περιλαμβάνονται σε κάθε 
μικρόκοσμο ανά κατηγορία; 

 Υπάρχει περιγραφή των ιδιοτήτων του κάθε αντικειμένου (ή της κάθε 
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κατηγορίας) που περιλαμβάνονται σε κάθε μικρόκοσμο; 

 Υπάρχει περιγραφή του τρόπου χρήσης των αντικειμένων που περιλαμβάνονται 
σε κάθε μικρόκοσμο; 

 Περιγράφονται οι λειτουργίες των μικρόκοσμων που είναι διαθέσιμες στους 
χρήστες; 

 
 
2.12 ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 
 

 Το περιβάλλον της εικονικής πραγματικότητας χρησιμοποιεί τρισδιάστατες, 
υψηλού ρεαλισμού, εικονικές αναπαραστάσεις; 

 Το περιβάλλον της εικονικής πραγματικότητας χρησιμοποιεί πολλαπλών 
αισθητηρίων κανάλια αλληλεπίδρασης; 

 Η εφαρμογή επιτρέπει την εμβύθιση στο εικονικό περιβάλλον; 

 Η εφαρμογή προσφέρει μεγάλη ελευθερία κινήσεων του χρήστη στον εικονικό 
κόσμο. 

 Δημιουργείται ισχυρή αλληλεπίδραση του χρήστη με τα αντικείμενα του 
εικονικού περιβάλλοντος και με φυσικούς χειρισμούς σε πραγματικό χρόνο; 

 Η εφαρμογή επιτρέπει την ελεύθερη πλοήγηση – περιήγηση; 

 Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας συνθηκών οπτικής πρώτου 
προσώπου; 

 Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας συνθηκών εμπειρίας πρώτου 
προσώπου; 

 Επιτρέπει τη λήψη πληροφορίας με τρόπο φυσιολογικό και διαισθητικό; 

 Επιτρέπει τη μεταβολή του χώρου και του χρόνου; 

 Ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία; 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως συμπληρωματικό όσο και ως αυτόνομο 
μαθησιακό εργαλείο; 

 Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με έμφαση στη μάθηση μέσα από 
διαδικασίες διερεύνησης; 

 Λειτουργεί με βάση την παραδοχή ότι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος είναι η επεξεργασία πληροφορίας, η μοντελοποίηση 
και η προσομοίωση; 

 Συνδυάζει διδακτικούς στόχους από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς; 

 Προωθεί την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών αξιοποιώντας όλες τις πρόσφατες 
εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής; 

 Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, όσο το δυνατόν πιο διαχρονικό; 

 Προσελκύει την προσοχή του χρήστη και προωθεί την μελέτη του περιεχομένου 
σε βάθος; 

 Επικεντρώνεται σε θέματα σχετιζόμενα με μαθησιακές δυσκολίες και επιτρέπει 
εκτός από την απόκτηση γνώσεων την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων; 

 Είναι επαναχρησιμοποιήσιμη και επεκτάσιμη, ώστε να μπορεί εύκολα να 
ενημερωθεί-αναβαθμιστεί και να έχει μειωμένο κόστος σε μια μελλοντική 
επέκταση; 
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2.13 ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ 
 

 Το σενάριο έχει κατάλληλη μορφοποίηση και δομή ώστε να γνωστοποιούνται : ο 
τίτλος, τα εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα, η πρωτοτυπία, η τάξη αναφοράς, 
η παιδαγωγική προσέγγιση, η συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών, οι διδακτικοί στόχοι, η εκτιμώμενη διάρκεια, η οργάνωση του 
μαθήματος, οι ρόλοι, οι μαθησιακές δραστηριότητες – φύλλα εργασίας, η 
αξιολόγηση και η επεκτασιμότητα; 

 Το σενάριο συμβάλλει στη δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων της 
πραγματικότητας χωρίς υπεραπλουστεύσεις; 

 Δίνει έμφαση στην οικοδόμηση και όχι στην αναπαραγωγή της γνώσης; 

 Παρουσιάζει αυθεντικές μαθησιακές διαδικασίες στηριγμένες σε πραγματικές 
καταστάσεις; 

 Ενισχύει πρακτικές αναστοχασμού; 

 Υποστηρίζει τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης μέσω της κοινωνικής 
διαπραγμάτευσης; 

 είναι πλαισιωμένο στην σφαίρα των εμπειριών των μαθητών από την 
καθημερινή ζωή ώστε η γνώση να μην παρουσιάζεται αποσπασματικά αλλά 
ολιστικά και διαθεματικά στο πλαίσιο της εφαρμογής της; 

 Είναι κατάλληλο για την ηλικία και το επίπεδο γνώσεων των μαθητών στους 
οποίους απευθύνεται; 

 Μπορεί  να υλοποιηθεί στον προτεινόμενο χρόνο; 
 
2.14 ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 Το λογισμικό συνοδεύεται από εγχειρίδια εγκατάστασης και εγχειρίδιο χρήσης ή 
οτιδήποτε άλλο θεωρείται απαραίτητο για την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία 
του; 

 Οι οδηγίες είναι γραμμένες με τρόπο απλό και σαφή, ώστε να είναι κατανοητές 
από οποιονδήποτε χρήστη Η/Υ; 

 Στα εγχειρίδια επεξηγούνται αναλυτικά οι ενδεχόμενες ρυθμίσεις για την 
εγκατάσταση ή την εκτέλεση της εφαρμογής, το που θα βρει ο χρήστης την 
αντίστοιχη εφαρμογή-εργαλείο στον υπολογιστή για να κάνει αυτές τις 
ρυθμίσεις ή πώς ακριβώς θα κάνει αυτές τις ρυθμίσεις; 

 Όταν πρέπει να εκτελεστεί κάποιο κομμάτι της εφαρμογής, αναφέρεται 
αναλυτικά ο τρόπος εκκίνησής της και οι παράμετροι που απαιτούνται γι’ αυτό; 

 Φιλτράρονται τα δεδομένα που ενδεχομένως εισάγονται από το πληκτρολόγιο 
ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα και λάθη;  

 Ειδοποιεί τους χρήστες για την εισαγωγή login name και password για την 
εισαγωγή τους στην εφαρμογή ή την πρόσβαση σε ειδικές σελίδες τόσο του 
χρήστη όσο και του διαχειριστή; 

 Η ορολογία στα εγχειρίδια προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα; 

 Περιγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν 
κατά την εγκατάσταση ή την εκτέλεση των εφαρμογών και περιγράφουν 
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αναλυτικά τη δέσμη ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση 
αυτών των προβλημάτων; 

 Στα μέσα μεταφοράς του λογισμικού (CDs, DVDs) περιέχονται οδηγίες για την 
εγκατάσταση όλων των εργαλείων που θα χρειαστεί η εφαρμογή καθώς και 
οδηγίες για τον τρόπο διάγνωσης της ύπαρξής τους στο σύστημα αν αυτό είναι 
δυνατό, ώστε να αποφεύγονται περιττές εγκαταστάσεις; 

 
 
2.15 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

 Το λογισμικό εγκαθίσταται αυτόματα με τη χρήση ενός και μόνο προγράμματος 
εγκατάστασης ή χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εγκατάστασης και 
απεγκατάστασης των Windows, ζητώντας από το χρήστη όσο το δυνατό 
λιγότερες πληροφορίες; 

 Το πρόγραμμα εγκατάστασης έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτόματα τις 
ρυθμίσεις που απαιτούνται στο σύστημα ώστε να λειτουργεί σωστά το 
λογισμικό; Αν όχι, αυτό τονίζεται από το πρόγραμμα εγκατάστασης και 
περιγράφονται με σαφήνεια οι επιπρόσθετες απαιτούμενες ρυθμίσεις; 

 Το λογισμικό εγκαθιστά μαζί με την βασική εφαρμογή και όλα τα πρόσθετα 
εργαλεία (π.χ. ActiveX Controls, Javascripts, VBScripts, plug-ins, κ.ά.) ώστε να 
λειτουργεί σωστά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές; 

 Αν το λογισμικό συνοδεύεται από πρόσθετα εργαλεία, αυτά εγκαθίστανται στο 
σύστημα αυτόματα από το πρόγραμμα εγκατάστασης του λογισμικού; 

 Αν η εγκατάσταση των πρόσθετων εργαλείων δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, 
τονίζεται από το πρόγραμμα εγκατάστασης και υπάρχουν σαφείς οδηγίες για 
την εγκατάστασή τους; 

 Το λογισμικό είναι εφοδιασμένο με πρόγραμμα απεγκατάστασης ή μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το περιβάλλον εγκατάστασης και απεγκατάστασης των 
Windows; 

 Περιλαμβάνονται στο μέσο αποθήκευσης του λογισμικού (π.χ. CD-ROM) τα 
αρχεία με τα εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης του; 

 Η εφαρμογή ως σύνολο είναι αξιόπιστη για φυσιολογική χρήση μέσα στη 
σχολική τάξη; 

 Η εγκατάσταση της εφαρμογής απαιτεί το ελάχιστο επίπεδο γνώσης χειρισμού 
υπολογιστή; 

 Η εφαρμογή λειτουργεί σωστά σε περιβάλλον δικτύου, όταν υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα; 
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3. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ  
 
 
3.1 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
Ένα έργο παραγωγής λογισμικού αξιολογείται και από διοικητικής – διαχειριστικής 
άποψης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο σημείο αυτό είναι χρήσιμα τόσο 
στην ομάδα παραγωγής όσο και στον φορέα που εποπτεύει την ομάδα παραγωγής 
(Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003; Sommerville, 2009; Frechtling 
et al., 2010). Η αξιολόγηση αυτή εστιάζει κυρίως: 

 στην παροχή δεδομένων για το κατά πόσο το έργο εκτελείται κανονικά μέσα στα 
πλαίσια που έχουν τεθεί για την υλοποίησή του σύμφωνα με τις συμφωνημένες 
και καθορισμένες διαδικασίες 

 στο βαθμό της αποτελεσματικότητας του σε σχέση με τους προκαθορισμένους 
στόχους 

 στο βαθμό της αποτελεσματικότητας όλων των συμμετεχόντων 

 στην προσαρμογή του έργου στους διαθέσιμους πόρους και τέλος 

 στο σχεδιασμό νέων στρατηγικών, προτεραιοτήτων και επιλογών. 
 
 
3.2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Τα βασικότερα κριτήρια στην αξιολόγηση του διοικητικού – διαχειριστικού έργου 
έχουν ως ακολούθως: 

 Τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των τμημάτων και των 
παραδοτέων του έργου στους χρόνους που έχουν προγραμματιστεί; 

 Σε τι βαθμό έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με την αρχική 
οικονομική ανάλυση της Πράξης; 

 Κρίνονται απαραίτητες τροποποιήσεις στη στρατηγική της πράξης υπό το 
πρίσμα των σχετικών εξελίξεων; Εάν ναι, περιλαμβάνεται πρόταση 
επικαιροποίησης και σχετική τεκμηρίωση για τις όποιες τροποποιήσεις; 

 Ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της πράξης και σε ποιο βαθμό 
έχουν επιτευχτεί οι ποιοτικοί, ποσοτικοί και χρηματοδοτικοί του στόχοι, στη 
βάση των αρχικά καθορισμένων στόχων εισροών, εκροών, αποτελεσμάτων; 

 Που εντοπίζονται και σε τι βαθμό αποκλίσεις της πραγματοποιηθείσας πράξης 
σε σχέση με τους αρχικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους; Ποιες είναι οι 
βασικές αιτίες; 

 Ποιος είναι ο βαθμός αποτελεσματικότητας καθενός προσώπου ή φορέα από 
τους συμμετέχοντες ξεχωριστά; 

 Ποιοι είναι οι στόχοι στους οποίους εκτιμάται χαμηλός βαθμός επίτευξης; Ποιες 
είναι οι αιτίες; 

 Οι διαδικασίες ανάθεσης για διεκπεραίωση τμημάτων του έργου από τρίτους 
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είναι διαφανείς; 

 Οι διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης είναι διαφανείς; 

 Ποιο είναι το επίπεδο απορροφητικότητας του έργου; Σε περίπτωση 
προβλημάτων, ποιοι είναι οι παράγοντες που επέδρασαν στην απορρόφηση 
κονδυλίων; 

 Ο ρυθμός απορρόφησης κονδυλίων είναι ικανοποιητικός σε όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου με βάση τους καθορισμένους στόχους; 

 Προέκυψαν μη αναμενόμενα εμπόδια και πώς αυτά αντιμετωπίστηκαν; 
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