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Σκοπός του
εγγράφου και σε
ποιούς
απευθύνεται:

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού, το
οποίο αφορά σε συγκεκριμένα κεφάλαια της Φυσικής, που διδάσκονται στο Ενιαίο
Λύκειο και τα οποία μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού μελετώνται με πειραματικό
τρόπο. Στο λογισμικό, το οποίο μελετήθηκε γίνεται μια προσπάθεια διδακτικής
προσέγγισης των νόμων της Φυσικής με τη βοήθεια animation.
To έγγραφο αυτό απευθύνεται:
Στους δημιουργούς του λογισμικού με στόχο τη βελτίωσή του αφ’ενος μεν απο
πλευράς ευχρηστίας για τους μαθητές, που θα το χρησιμοποιήσουν και για
τους διδάσκοντες, που θα το αξιοποιήσουν παιδαγωγικά, αφ’ ετέρου δε απο την
πλευρά της ενίσχυσης μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων της διαδικασίας
μάθησης.
Στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν το
λογισμικό, προκειμένου να διδάξουν τα συγκεκριμένα κεφάλαια της Φυσικής
στο Ενιαίο Λύκειο.

α. Περιεχόμενα του λογισμικού:

Περιγραφή του
αντικειμένου
αξιολόγησης:

Το λογισμικό, το οποίο αξιολογήθηκε αποτελείται απο ένα σύνολο προσομοιώσεων
πειραμάτων Φυσικής απο την ύλη που διδάσκεται στο Εναίο Λύκειο. Συγκεκριμένα
περιλαμβάνει προσομοιώσεις απο τα εξής κεφάλαια:

Μηχανική:
α. Η Μελέτη της ελεύθερης πτώσης
β. Η Μελέτη της οριζόντιας βολής.
γ. Ο νόμος της παγκόσμιας έλξης – Κίνηση δορυφόρων.
δ. Η δυναμική της κυκλικής κίνησης.
ε. Η μελέτη του απλού εκκρεμούς.
στ.Προσομοίωση μηχανικών κυμάτων.

Ηλεκτρισμός – Ηλεκτρομαγνητισμός:
α. Αντιστάσεις – Mελέτη του νόμου του Ohm.
β. Μελέτη του φαινομένου της Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής.
γ. Απόκλιση καθοδικών ακτίνων απο το μαγνητικό πεδίο ( εκτός διδ. ύλης ).
δ. Λογικές πύλες ( εκτός διδακτέας ύλης )
ε. Μελέτη του φαινομένου των ηλεκτρικών πεδίων.

Οπτική:
α. Προσομοίωση της λειτουργίας πρίσματος ( ανάλυση του λευκού φωτός )
β. Μελέτη των φαινομένων της ανάκλασης, διάθλασης του φωτός και της ολικής
ανάκλασης στις οπτικές ίνες.

β. Γενική περιγραφή:
Το περιβάλλον γραφικών του συστήματος αποτελείται:
Απο μια αρχική οθόνη με μια σειρά εικονιδίων, τα οποία οδηγούν σε κάθε μια απο
τις προσομοιώσεις.
Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει μια μπάρα, που αποτελείται απο πέντε
buttons με τους εξής τίτλους:
Περιεχόμενα ( Οδηγεί στην αρχική οθόνη )
Σημειωματάριο ( Ανοίγει ένα έγγραφο του Νotepad, όπου ο μαθητής μπορεί να
κρατάει σημειώσεις απο την εκτέλεση του σχετικού πειράματος,
μετρήσεις κ.λ.π. )
Αριθμομηχανή ( Ανοίγει μια οθόνη με πλήκρα αριθμομηχανής, για υπολογισμούς )
Επαναφορά ( Oδηγεί για κάθε προσομοίωση στην αρχική της οθόνη )
Εξοδος ( Οδηγεί στην έξοδο απο την εφαρμογή αφού προηγηθεί σχετική ερώτηση
προς τον χρήστη και αυτός με τη σειρά του επιλέξει το ΝΑΙ )
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Περιγραφή των
μελών που έλαβαν
μέρος:

Περιορισμοί κατα
τη μελέτη της
αξιολόγησης:

Οι μέθοδοι και οι
τεχνικές που
χρησιμοποιήθηκαν:

Η ομάδα, η οποία αξιολόγησε το λογισμικό ήταν τριμελής.
Τα δύο μέλη ανέλαβαν τους ρόλους των απλών χρηστών – μαθητών. Ο ένας
χρήστης ήταν μαθητής με επιλογή τη θεωρητική κατεύθυνση και ο άλλος με επιλογή
τη θετική κατεύθυνση.
Το τρίτο μέλος της ομάδας ήταν ο ειδικός επι του προς αξιολόγηση αντικειμένου
και εκείνος, ο οποίος καθοδηγούσε τους χρήστες στις ενέργειες που έπρεπε να
εκτελέσουν και τους έδινε διευκρινήσεις και οδηγίες, όπου ήταν απαραίτητο.
Στη συνέχεια ολόκληρη η ομάδα συζήτησε τ’ αποτελέσματα που προέκυψαν απο την
αξιολόγηση του λογισμικού, σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται παρακάτω και
κατέληξε στα συμπεράσματα της αξιολόγησης.
Επειδή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του
συγκεκριμένου λογισμικού ήταν εκτός του διδακτικού έτους, δεν υπήρξε η
δυνατότητα επιλογής αντιπροσωπευτικών χρηστών απο μαθητές των τάξεων του
Ενιαίου Λυκείου, προς τους οποίους απευθύνεται το λογισμικό αυτό.
Για τον λόγο αυτό, τα δύο απο τα τρία μέλη της ομάδας αξιολόγησης ανέλαβαν
τους ρόλους των αντιπροσωπευτικών χρηστών.
Δεν υπήρξε η δυνατότητα χρήσης οργανωμένου εργαστηρίου αξιολόγησης
ευχρηστίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μεθόδου αξιολόγησης, η οποία επελέγη.
Για την αξιολόγηση του λογισμικού, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δοκιμής,
σύμφωνα με την οποία επιλεγμένοι χρήστες εκτελούν αντιπροσωπευτικές εργασίες,
χρησιμοποιώντας το λογισμικό κατά προτίμηση σε κατάλληλα οργανωμένο
εργαστήριο αξιολόγησης ευχρηστίας, ενω στη συνέχεια οι αξιολογητές συλλέγουν τ’
αποτελέσματα και εξετάζουν πώς το σύστημα υποστηρίζει τους χρήστες και
εκπληρώνει τις προσδοκίες τους κατα την εκτέλεση των εργασιών αυτών.

Τεχνικές της κατηγορίας αυτής οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ήταν:
Το πρωτόκολλο ομιλούντος υποκειμένου, σύμφωνα με το οποίο οι χρήστες
εκφράζουν με λόγια τις σκέψεις τους, χρησιμοποιώντας το σύστημα. Μέσω
της μεθόδου αυτής οι χρήστες αφήνουν τον αξιολογητή να διαπιστώσει πώς
αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδρασή τους με το προς εξέταση σύστημαλογισμικό. Είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος, δεδομένου, ότι είναι εφικτή η
άμεση, ποιοτικού χαρακτήρα, ανατροφοδότηση απο τους χρήστες, η
καλύτερη κατανόηση του γνωστικού μοντέλου του χρήστη και η ορολογία που
χρησιμοποιεί ο χρήστης για να εκφράσει μια ιδέα ή λειτουργία, η οποία θα
πρέπει να ενσωματώνεται στο σχεδιασμό.
Το πρωτόκολλο ερωτήσεων, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν
ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα-λογισμικό σε κάποιον ειδικό, που απαντά
και παρατηρεί την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του συστήματος. Η
τεχνική αυτή στοχεύει στην ανίχνευση της πληροφόρησης που χρειάζονται οι
χρήστες ώστε να παρέχεται καλύτερη εκπαίδευση και τεκμηρίωση του
συστήματος – λογισμικού καθώς και πιθανός ανασχεδιασμός του
περιβάλλοντος για την, κατα το δυνατόν, αποφυγή ερωτήσεων.

Ως προς τι
αξιολογήθηκε το
λογισμικό:

Το λογισμικό αξιολογήθηκε ώς προς τα εξής:
Αν εκπληρώνει στο σύνολό του, τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας
της Φυσικής στο Λύκειο, οι οποίοι σύμφωνα με το γενικό πρόγραμμα
Σπουδών του Ενιαίου Λυκείου είναι :
Οι μαθητές:

1. Να εξοικειωθούν με τη μέθοδο που χρησιμοποιεί η επιστήμη
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(οικοδόμηση εννοιών, πειραματική έρευνα, επινόηση μοντέλων,
διαμόρφωση θεωριών, διατύπωση νόμων ) και να μπορούν να τη
διακρίνουν απο τη μη επιστημονική μέθοδο προσέγγισης των
προβλημάτων ( Επιστημονική μέθοδος ).

2. Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και τους βασικούς νόμους
της Φυσικής ώστε να διαμορφώσουν συγκροτημένη άποψη για τη
δομή και το περιεχόμενο της επιστήμης
( Εννοιες,
Εννοιες – Μεγέθη, Νόμοι – Θεωρίες ).

3. Να ασκηθούν στην παρατήρηση, στην περιγραφή, στη ερμηνεία
και στην πρόβλεψη φυσικών φαινομένων
).

( Φαινόμενα

4. Να καλλιεργήσουν νοητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση
προβλημάτων, αναπτύσσοντας κριτική
φαντασία και ικανότητα επικοινωνίας
δεξιότητες).

σκέψη,

δημιουργική
( Νοητικές

5. Να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού οργάνων, διατάξεων και
συσκευών ( Δεξιότητες χειρισμού ).

6. Να εκτιμήσουν την αξία καταμερισμού της εργασίας κατα την
ομαδική εργασία και ν’ αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και
αμοιβαίου σεβασμού.

7. Να γνωρίσουν βασικά στοιχεία απο την ιστορική εξέλιξη των
ιδεών ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι οι επιστημονικές θεωρίες
είναι ανθρώπινες νοητικές κατασκευές εμφανιζόμενες μέσα σ’ ένα
συνεχές πολιτισμικό γίγνεσθαι και να κατανοήσουν όσο καλύτερα
γίνεται καλύτερα τη φύση της επιστήμης ( Ιστορική εξέλιξη ).

8. Να καταφέρουν ν’ αντιληφθούν την αλληλεπίδραση της
επιστήμης με την τεχνολογία, με τη φιλοσοφία και με τις
κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές ώστε να κατανοήσουν βαθύτερα το
σύγχρονο πολιτισμό ( Αλληλεπίδραση ).
Αν η κάθε προσομοίωση εκπληρώνει τους ειδικούς διδακτικούς σκοπούς
της συγκεκριμένης ενότητας στην οποία αναφέρεται.
Αν επιτυγχάνει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους ευχρηστίας κατα
Nielsen ( 1993 ).
Αυτοί είναι:

1. Η ευκολία εκμάθησης απο νέους χρήστες.
2. Η υψηλή απόδοση εκτέλεσης εργασιών απο πεπειραμένους
χρήστες.

3. Η διατηρησιμότητα της ικανότητας χρήσης του συστήματος με την
πάροδο του χρόνου απο τον χρήστη.

4. Ο μικρός αριθμός εσφαλμένων χειρισμών κατα τη χρήση του
συστήματος.

5. Ο εύκολος τρόπος ανάνηψης.
6. Η υποκειμενική ικανοποίηση των χρηστών απο την επαφή τους
με το σύστημα.
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Τ’αποτελέσματα
της

Μηχανική:
α. Η Μελέτη της ελεύθερης πτώσης:
ΕΠΙΛΟΓΗ 1:

αξιολόγησης:

ΕΠΙΛΟΓΗ 2:
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Αξιολόγηση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Να κατανοήσουν οι μαθητές, ότι
όλα τα σώματα στο κενό
( ελεύθερη πτώση ) πέφτουν
ταυτόχρονα.
Δύο απο τις πιό συνηθισμένες
εναλλακτικές ιδέες των μαθητών
είναι:
Οτι τα βαρύτερα σώματα
πέφτουν πιό γρήγορα.
Οτι στο κενό δεν υπάρχει
βαρύτητα.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται
μέσω της επιλογής 2.

2. Να κατανοήσουν επίσης ότι η
ελεύθερη πτώση οποιουδήποτε
αντικειμένου είναι κίνηση
ευθύγραμμη ομαλά
επιταχυνόμενη και ότι ισχύουν οι
εξισώσεις:

Ο στόχος αυτός δεν
επιτυγχάνεται, δεδομένου ότι
απο τους υπολογισμούς που
μπορεί ο μαθητής να κάνει στην
επιλογή 1, με τη βοήθεια της
αριθμομηχανής, που υπάρχει στο
κάτω μέρος της οθόνης δεν
επαληθεύονται οι σχετικές
εξισώσεις.

h=

1
g.t 2 και u = g.t
2

β. Η Μελέτη της οριζόντιας βολής:
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Αξιολόγηση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Να μπορούν οι μαθητές να
διατυπώνουν και να
εφαρμόζουν την αρχή της
ανεξαρτησίας των κινήσεων.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται.

2. Να μπορούν ν’ αποδεικνύουν
και να είναι σε θέση να
χρησιμοποιούν τις εξισώσεις

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται
εν μέρει.
Ο μαθητής μπορεί να παρατηρήσει
σε παράθυρο που ανοίγει στο
κάτω μέρος της οθόνης, ότι η
οριζόντια ταχύτητα Vx του
κιβωτίου είναι ίση με αυτή του
αεροπλάνου.
Επίσης απο το χρόνο πτώσης και
την κατακόρυφη ταχύτητα Vy, που
έχει αποκτήσει το κιβώτιο όταν
φθάνει στο έδαφος, μπορεί να
υπολογίσει την επιτάχυνση της
βαρύτητας και να διaπιστώσει ότι
είναι η ίδια για τα διαφορετικά ύψη
απο τα οποία μπορεί το
αεροπλάνο ν’ αφήνει το κιβώτιο.

ψ=

1
g.t 2 και χ = υ.t
2

για τη θέση ενος αντικειμένου,
που βάλλεται οριζόντια σε
ομογενές πεδίο βαρύτητας.

3. Να μπορούν να προσδιορίζουν
τη μορφή της τροχιάς του
σώματος, το οποίο εκτελεί
οριζόντια βολή και να την
αποδεικνύουν με τη βοήθεια
των εξισώσεων.

Ο στόχος αυτός δεν
επιτυγχάνεται, διότι δεν
εμφανίζεται η τροχιά του κιβωτίου
καθώς αυτό πέφτει απο το
αεροπλάνο μέχρι το έδαφος.
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γ. Ο νόμος της παγκόσμιας έλξης – Κίνηση δορυφόρων.
ΕΠΙΛΟΓΗ 1:

ΕΠΙΛΟΓΗ 2:

Παρατήρηση 1:
Η απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων δίνεται ως πολλαπλάσιο της ακτίνας της γης. Ο
μετρητής ξεκινάει απο την τιμή μηδέν όταν η μικρή σφαίρα βρίσκεται στην επιφάνεια
της γης. Αυτό είναι λάθος κατ’ αρχάς απο μαθηματική άποψη (κλάσμα με μηδέν
παρονομαστή ). Επίσης είναι λάθος και απο την άποψη της Φυσικής γιατί σύμφωνα με
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το νόμο της Παγκόσμιας Έλξης όταν η μικρή σφαίρα βρίσκεται στην επιφάνεια της Γης
η απόσταση των κέντρων τους είναι Rγ.
Στην παραγματικότητα αυτό που αναφέρεται ως απόσταση είναι το ύψος στο οποίο
βρίσκεται η μικρή σφαίρα απο την επιφάνεια της Γης.
( Λάθος σε λεκτικό επίπεδο )

Παρατήρηση 2:
Η απόσταση η οποία δίνεται δεν χρησιμεύει σε τίποτα στο μαθητή, ώστε να επαληθεύσει
τη σχέση μεταξύ της βαρυτικής δύναμης και της απόστασης μεταξύ των μαζών. Για να
συμβεί αυτό θα έπρεπε να δίνεται η απόσταση μεταξύ του κέντρου της Γης και του
κέντρου μάζας της μικρής σφαίρας.

ΕΠΙΛΟΓΗ 3:
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ΕΠΙΛΟΓΗ 4:

ΕΠΙΛΟΓΗ 5:
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Αξιολόγηση:
ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
1. Να μπορούν οι μαθητές να
διατυπώνουν με λόγια και
μαθημ. τύπους το νόμο της
παγκόσμιας έλξης

F = G.

m1.m2
και την
r2

προσεγγιστική του μορφή
κοντά στη Γη.

2. Χρησμοποιώντας το νόμο της
Παγκόσμιας Έλξης να
μπορούν να περιγράφουν τις
( προσεγγιστικά )τις κυκλικές
τροχιές της Σελήνης και των
Πλανητών.
3. Να γνωρίζουν γιατί τα
αντικείμενα δεν «φεύγουν»
απο τη Γη και γιατί η Σελήνη
δεν «πέφτει» στη Γη.

4. Να είναι σε θέση με τη
βοήθεια του νόμου της
Παγκόσμιας Έλξης να
περιγράφουν την κίνηση των
δορυφόρων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Με τη βοήθεια της συγκεκριμένης
προσομοίωσης οι μαθητές δεν έχουν
τη δυνατότητα να επαληθεύσουν το
τύπο του νόμου της παγκόσμιας
έλξης με αριθμητικά δεδομένα, ενώ
μπορούν να διαπιστώσουν τη σχέση
δύναμης και απόστασης μεταξύ των
μαζών.
Π.χ. όταν υποδιπλασιάζεται η
απόσταση τετραπλασιάζεται η
δύναμη.
Ο στόχος δεν επιτυγχάνεται.

Ο στόχος δεν επιτυγχάνεται.

Η επιλογή 3 καθώς και η επιλογή 4
προσφέρονται εν μέρει για τον σκοπό
αυτόν.
Στην επιλογή 3 ο μαθητής αποκτά
μια υποτυπώδη άποψη της κίνησης
ενος δορυφόρου, ο οποίος
περιστρέφεται μαζί με τη Γη ( με την
ίδια συχνότητα ) και επομένως
παραμένει διαρκώς πάνω απο μια
περιοχή της επιφάνειας της Γης
(Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι ).
Στην επιλογή 4 ο μαθητής μπορεί να
διαπιστώσει μόνο ποιοτικά και όχι να
επιβεβαιώσει μαθηματικά τη σχέση
της ελκτικής δύναμης με την
απόσταση καθώς επίσης και τη σχέση
μεταξύ απόστασης και περιόδου
περιστροφής του δορυφόρου. Ο
δορυφόρος είναι σύγχρονος
δορυφόρος της Γης και για να συμβεί
αυτό πρέπει περιστρέφεται στο
επίπεδο του Ισημερινού της Γης.
Υπάρχει λάθος επίσης στη μονάδα
της περιόδου περιστροφής ( Km/h
αντι h )
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δ. Η δυναμική της κυκλικής κίνησης.

Αξιολόγηση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Να ορίσουν οι μαθητές την
ομαλή κυκλική κίνηση και να
κατανοήσουν ότι η κίνηση αυτή
είναι περιοδική.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται.
Ο μαθητής παρατηρεί
επαναλαμβάνεται σε ίσα χρονικά
διαστήματα.

2. Να ορίσουν τα μεγέθη
«περίοδος» και «συχνότητα»
στην ομαλή κυκλική κίνηση και
να βρούν τη μεταξύ τους
σχέση.

Ο στόχος αυτός δεν
επιτυγχάνεται γιατί απά τα
αριθμητικά δεδομένα δεν
επαληθεύεται η σχέση

f=

1
μεταξύ περιόδου και
T

συχνότητας.
3. Να προσδιορίσουν την
κατεύθυνση της ταχύτητας
στην ομαλή κυκλ. κίνηση και να
βρούν τη σχέση μεταξύ μέτρου
της ταχύτητας- περιόδου,
μέτρου ταχύτητας –
συχνότητας.

Ο στόχος αυτός δεν
επιτυγχάνεται.
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4. Να ορίσουν τη γωνιακή
ταχύτητα και να την εκφράσουν
τη σχέση της με την περίοδο
και τη συχνότητα.

Ο στόχος αυτός δεν
επιτυγχάνεται.

5. Να βρουν τη σχέση μεταξύ
γωνιακής και γραμμικής
ταχύτητας.

Ο στόχος αυτός δεν
επιτυγχάνεται.

6. Να σχεδιάσουν το διάνυσμα
της γωνιακής επιτάχυνσης και
να υπολογίσουν το μέτρο της

Ο στόχος αυτός δεν
επιτυγχάνεται.

απο τησχέση

ακ =

υ2
R

7. Να εκφράσουν την κεντρομόλο
επιτάχυνση σε σχέση με τη
γωνιακή ταχύτητα , με την
περίοδο και τη συχνότητα.

Ο στόχος αυτός δεν
επιτυγχάνεται.

ε. Η μελέτη του απλού εκκρεμούς.

Αξιολόγηση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Να μπορούν οι μαθητές να
επαληθεύουν τους νόμους του
απλού εκκρεμούς.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται

2. Να μπορούν να επαληθεύουν
με αριθμητικά δεδομένα τον
τύπο της περιόδου του απλού
εκκρεμούς.

Ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται
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3. Να υπολογίζουν με τη βοήθεια
του απλου εκκρεμούς την
επιτάχυνση της βαρύτητας σ’
έναν τόπο.

Ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται

στ.Προσομοίωση μηχανικών κυμάτων.

Αξιολόγηση:
16

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

1. Να μπορούν οι μαθητές να
ορίζουν τι είναι κύμα και ότι
μεσω του κύματος μεταφέρεται
ενέργεια και όχι ύλη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο στόχος επιτυγχάνεται

2. Να μπορούν να διακρίνουν τα
εγκάρσια απο τα διαμήκη
κύματα.

Ο στόχος επιτυγχάνεται

3. Να κατανοήσουν την έννοια
του στιγμιότυπου κύματος και
να είναι σε θέση να
υπολογίζουν απο αυτό το
μήκος κύματος και το πλάτος
της ταλάντωσης των μορίων
του ελαστικού μέσου.

Ο στόχος επιτυγχάνεται

4. Γνωρίζοντας το μήκος
κύματος και τη συχνότητα να
είναι σε θέση να υπολογίζουν
την ταχύτητα διάδοσης του
κύματος

Ο στόχος επιτυγχάνεται

5. Να είναι σε θέση να κάνουν τη
διάκριση μεταξύ της ταχύτητας
ταλάντωσης των μορίων του
ελαστικού μέσου και της
ταχύτητας διάδοσης του
κύματος.

Ο στόχος επιτυγχάνεται
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Ηλεκτρισμός – Ηλεκτρομαγνητισμός:
α. Αντιστάσεις – Mελέτη του νόμου του Ohm.
ΕΠΙΛΟΓΗ 1:

ΕΠΙΛΟΓΗ 2:
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ΕΠΙΛΟΓΗ 3:

ΕΠΙΛΟΓΗ 4:
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Αξιολόγηση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Να μπορούν οι μαθητές να
εφαρμόζουν το νόμο του Ohm
προκειμένου να υπολογίζουν
την αντίσταση ενος αγωγού σε
σταθερή θερμοκρασία

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της
επιλογής 1

2. Να κατανοήσουν ότι η
αντίσταση ενος μεταλλικού
αγωγού εξαρτάται απο το υλικό
του αγωγού, ότι είναι ανάλογη
προς το μήκος του και
αντιστρόφως ανάλογη προς το
εμβαδόν της διατομής του.

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω των
επιλογών 1,2,3,4

3. Να κατανοήσουν την έννοια
του ηλεκτρικού κυκλώματος.

Ο στόχος δεν επιτυγχάνεται
πλήρως. Θα έπρεπε στο κύκλωμα
να υπάρχουν και άλλες συσκευές.

4. Να παραστήσουν γραφικά το
νόμο του Ohm και να
προσδιορίσουν απο τη γραφική
παράσταση την αντίσταση του
αγωγού.

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της
επιλογής 1.
Οι μαθητές μπορούν να πάρουν
μετρήσεις, να τις μεταφέρουν στο
σημειωματάριο και στη συνέχεια σε
χαρτί μιλιμετρέ να σχεδιάσουν τη
γραφική παράσταση ή να
χρησιμοποιήσουν το excel.

β. Μελέτη του φαινομένου της Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής.

20

Αξιολόγηση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Να κατανοήσουν οι μαθητές το
φαινόμενο της
ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής
και ν’ ανακαλύψουν την αιτία
του.

Ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται
πλήρως.
Η προσομοίωση θα είχε καλύτερα
μαθησιακά αποτελέσματα αν σε μια
επόμενη επιλογή το δαχτυλίδι ήταν
κομένο σε κάποιο σημείο, οπότε οι
μαθητές θα μπορούσαν να
παρατηρήσουν ότι δεν εμφανίζεται
το φαινόμενο της επαγωγής. Στη
συνέχεια θα μπορούσαν να
συζητήσουν με τον διδάσκοντα τις
παρατηρήσεις τους και να
οδηγηθούν σε κάποια
συμπεράσματα.

2. Να είναι σε θέση να
διατυπώνουν το νόμο της
ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής
(Faraday)

Ο στόχος αυτός δεν επιτυγχάνεται
πλήρως.
Η προσομοίωση θα είχε καλύτερα
μαθησιακά αποτελέσματα αν
εμφανίζονταν και οι δυναμικές
γραμμές του πεδίου του μαγνήτη.

3. Να είνai σε θέση να
διατυπώνουν τον κανόνα του
Lenz και να τον εφαρμόζουν
σε διάφορες απλές
περιπτώσεις.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται .

4. Να διαπιστώσουν τη σχέση
ηλεκτρισμού και μαγνητισμού
και αντίστροφα.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται
μεσω του συνδυασμού της
προσομοίωσης και της συζήτησης
με τον διδάσκοντα.
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ε. Μελέτη του φαινομένου των ηλεκτρικών πεδίων.
Αξιολόγηση:
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ν’ αντιληφθούν οι μαθητές ότι
εκτός απο τις δυνάμεις που
ασκούνται κατα την επαφή δύο
σωμάτων υπάρχουν και
δυνάμεις που ασκούνται απο
απόσταση.

Ο στόχος επιτυγχάνεται

2. Να κατανοήσουν την έννοια
του πεδίου δυνάμεων και την
ανάγκη εισαγωγής του για την
ερμηνεία των δυνάμεων απο
απόσταση.

Ο στόχος δεν επιτυγχάνεται
πλήρως.
Σε μια βελτιωμένη εκδοχή της
προσομοίωσης θα μπορούσαν να
εμφανίζονται και οι δυναμικές
γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου
γύρω απο τα σημειακά φορτία.

3. Να διατυπώνουν το νόμο του
Coulomb και να τον
εφαρμόζουν με τη βοήθεια
αριθμητικών δεδομένων.

Ο στόχος δεν επιτυγχάνεται.
Τα αριθμητικά δεδομένα που
δίνονται δεν είναι επαρκή.
Π.χ. δεν δίνονται τα ηλεκτρικά
φορτία.

4. Να επιβεβαιώνουν τη σχέση
της δύναμης Coulomb με τα
ηλεκτρικά φορτία αλλά και την
μεταξύ τους απόσταση.

Ο στόχος επιτυγχάνεται.

5. Να κατανοήσουν την έννοια
της έντασης του ηλεκτρικού
πεδίου και τη σχέση της με το
ηλεκτρικό φορτίο που
δημιουργεί το πεδίο αλλά και
με την απόσταση απο αυτό.

Ο στόχος δεν επιτυγχάνεται

6. Να κατανοήσουν ότι η ένταση
του πεδίου ορίζεται
μονοσήμαντα σε κάθε σημείο
του ανεξάρτητα απο το
υπόθεμα ( φορτίο ) που
τοπθετούμε σ’ αυτό.

Ο στόχος δεν επιτυγχάνεται
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Οπτική:
α. Προσομοίωση της λειτουργίας πρίσματος
( ανάλυση του λευκού φωτός )

Αξιολόγηση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Να κατανοήσουν οι μαθητές
ότι το λευκό φως είναι σύνολο
μονοχρωματικών
ακτινοβολιών.

Ο στόχος επιτυγχάνεται

2. Να είναι σε θέση να εξηγούν
γιατί το λευκό φως αναλύεται
στις επι μέρους ακτινοβολίες
κατά τη διέλευσή του μέσα από
το πρίσμα ( διασκεδασμός ).

Ο στόχος δεν επιτυγχάνεται
πλήρως μέσω της προσομοίωσης.

3. Να είνια σε θέση να εξηγούν
ποιες ακτινοβολίες
εκτρέπονται περισσότερο και
ποιές λιγότερο κατα τη
διέλευσή τους μέσα απο το
πρίσμα.

Ο στόχος επιτυγχάνεται
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β. Μελέτη των φαινομένων της ανάκλασης, διάθλασης του φωτός και της
ολικής ανάκλασης στις οπτικές ίνες.
ΕΠΙΛΟΓΗ 1:

ΕΠΙΛΟΓΗ 2:
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ΕΠΙΛΟΓΗ 3:

Αξιολόγηση:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
1. Να κατανοήσουν οι μαθητές
τα φαινόμενα της ανάκλασης
και της διάθλασης.
2. Να κατανοήσουν το νόμο της
ανάκλασης του φωτός.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω των
επιλογών 1 και 2.
Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της
επιλογής 1.

3. Να είναι σε θέση να
σχεδιάζουν και να εξηγούν την
πορεία της διαθλώμενης
ακτίνας όταν μεταβαίνει απο
οτικά πυκνότερο σε οπτικά
αραιότερο μέσο και αντίστροφα.

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της
επιλογής 2.

4. Να κατανοήσουν το φαινόμενο
της ολικής ανάκλασης του
φωτός και να διαπιστώσιουν
την εφαρμογή του στις οτικές
ίνες.

Ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της
επιλογής 3.
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Συνολική
αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού
λογισμικού:

Επίτευξη γενικών διδακτικών στόχων:
ΔΙΔΑΚΤ.
ΣΤΟΧΟΣ

Πλήρως

Αρκετά

Επιστημονική
Μέθοδος
Έννοιες –
ΜεγέθηΘεωρίες

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

χ
χ
χ

Φαινόμενα
Νοητικές
Δεξιότητες
Δεξιότητες
χειρισμού
Ομαδικότητακαταμερισμός
έργου
Ιστορική
εξέλιξη
Αλλαηλεπίδραση
επιστήμης και
τεχνολογίας

χ
χ
χ
χ
χ

Επίτευξη στόχων ευχρηστίας :
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ
Ευκολία
εκμάθησης από
νέους χρήστες
Υψηλή απόδοση
εκτέλεσης
εργασιών απο
πεπειραμένους
χρήστες
Διατηρησιμότητα
της ικανότητας
χρήσης με την
πάροδο του
χρόνου
Μικρός αριθμός
εσφαλμένων
χειρισμών κατα
τη χρήση
Εύκολος τρόπος
ανάνηψης απο
εσφαλμένους
χειρισμούς
Υποκειμενική
ικανοποίηση
χρηστών

Πλήρως

Αρκετά

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

χ
χ
χ
χ
χ
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Ελλείψεις και
αδυναμίες:

Το λογισμικό:
Δεν παρέχει τη δυνατότητα αριθμητικής επιβεβαίωσης των μαθηματικών τύπων
που αναφέρονται στα φαινόμενα και τους νόμους των προσομοιώσεων που
περιέχει.
Δεν περιέχει γραφικά, τα οποία θα βοηθούσαν τον μσθητή στην πληρέστερη
κατανόηση των διαφόρων φαινομένων π.χ. η τροχιά του κιβωτίου στην οριζόντια
βολή, τα διανύσματα της γραμμικής ταχύτητας, της κεντρομόλου επιτάχυνσης,
της κεντρομόλου δύναμης στην κυκλική ομαλή κίνηση, οι δυναμικές γραμμές του
μαγνητικού πεδίου του μαγνήτη στο φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής
επαγωγής, οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου του σημειακού
ηλεκτρικού φορτίου.
Παρατίθενται ως ενδεικτικά παραδείγματα οι προσομοιώσεις στις παρακάτω
ιστοσελιδες:
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/lenzlaw
( Kaνόνας του Lenz - Φαινόμενο Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής)
http://www.msu.edu/user/brecht/physics/pendulum/pendulum.html
(Κίνηση εκκρεμμούς )
http://www.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/newt/newtmtn.html
(Δορυφόροι και ταχύτητα διαφυγής απο το βαρυτικό πεδίο της Γης )

Περιέχει λάθη στην ορολογία και σε μονάδες μεγεθών, π.χ. απόσταση αντί για
ύψος από την επιφάνεια της γής και χιλιόμετρα ανά ώρα ως μονάδα μέτρησης
περιόχου αντί για ώρα
Είναι κατασκευασμένο για χρήση σε λειτουργικό περιβάλλον παλαιότερης
έκδοσης των windows από την τρέχουσα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει, π.χ. τα κουμπιά Γράφημα,
Βοήθεια, κτλ.
Δεν περιέχει κειμενικές επεξηγήσεις των φαινομένων που αναπαριστά
δεν παρέχει επαρκή καθοδήγηση και ανάδραση στο χρήστη

Το λογισμικό:

Προτερήματα:

Χαρακτηρίζεται για την απλότητά του.
Σε αρκετά φαινόμενα που παρατηρούνται εναλλακτικές ιδέες των μαθητών όπως
π.χ. το φαινόμενο της ελεύθερης πτώσης ή του φαινομένου της αρχής της
ανεξαρτησίας των κινήσεων παρέχει τη δυνατότητα σε συνδυασμό και με τις
επιτυχημένες παρεμβάσεις του διδάσκοντος να αναιρεθούν και να
αντικατασταθούν από τις σωστές.
Παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης δύσκολων εννοιών από τους μαθητές όπως
του κύματος ή φαινομένων όπως της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Τέτοιου
είδους φαινόμενα και έννοιες θα ήταν δύσκολο να κατανοήσει του ο μαθητής,
μόνο με την μελέτη του βιβλίου και τις λεκτικές παρεμβάσεις του διδάσκοντος.
Δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης εκ μέρους των μαθητών εικονικών πειραμάτων
αναπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την έλλειψη εργαστηρίου.

Το λογισμικό:

Συμπεράσματα –
Επεκτάσεις:

Αποτελείται από ένα αρκετά ικανοποιητικό γραφικό περιβάλλον, το οποίο με
σημαντικές βελτιώσεις μπορεί να γίνει περισσότερο ελκυστικό για τον μαθητή
χρήστη.
Περιέχει αρκετές προσωμοιώσεις μέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι ειδικοί
διδακτικοί στόχοι που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα. Υπάρχουν
όμως, περιπτώσεις στις οποίες οι παραπάνω στόχοι δεν επιτυγχάνονται.
Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι του μαθήματος της φυσικής σύμφωνα με το
αναλυτικό πρόγραμμα, επιτυγχάνονται κυρίως μέτρια έως λίγο.
Τέλος, το λογισμικό είναι αρκετά εύχρηστο και αποτελεσματικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΤΜΗΜΑ 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ
Για πόσο χρόνο συνολικά ήρθατε σε επαφή με το σύστημα:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Προσωπική εμπειρία χρήσης παρόμοιου λογισμικού:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Προσωπική εμπειρία χρήσης λογισμικού γενικότερα:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Προσωπική εμπειρία αξιολόγησης λογισμικού:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Προσωπική άποψη για τη χρησιμότητα των υπολογιστών:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Άλλα στοιχεία σχετικά με το υπόβαθρο και την προηγούμενη εμπειρία σας:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ΤΜΗΜΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
1.

Ευκολία εγκατάστασης του λογισμικού:

πολύ δύσκολη

-2 -1 0 1 2

εύκολη

2. Ταχύτητα εγκατάστασης λογισμικού:
πολύ αργή

-2 -1 0 1 2

γρήγορη
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3. Προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη:
αδύνατη

-2 -1 0 1 2

εύκολη

4. Παρέχονται εξηγήσεις κατά την εγκατάσταση:
καθόλου

-2 -1 0 1 2

συνεχώς

5. Παρέχονται ευκρινή μηνύματα σε περίπτωση σφάλματος:
ποτέ

-2 -1 0 1 2

πάντοτε

ΤΜΗΜΑ 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.

Ταχύτητα απόκρισης και εκτέλεσης εργασιών:

πολύ αργό

-2 -1 0 1 2

επαρκώς γρήγορο

2. Αξιοπιστία συστήματος: συχνότητα σφαλμάτων-αστοχιών συστήματος:
μεγάλη

-2 -1 0 1 2

μηδενική

3. Το σύστημα παρέχει πληροφορίες για αστοχίες-σφάλματα:
ποτέ

-2 -1 0 1 2

πολύ συχνά

4. Δυνατότητα ανάνηψης χωρίς απώλεια δεδομένων από αστοχίες σφάλματα:
ανεπαρκής

-2 -1 0 1 2

ικανοποιητική

5. Διαχείριση πόρων συστήματος:
απαιτεί υπερβολικούς
πόρους
-2 -1 0 1 2

λειτουργία με
περιορισμένους πόρους

6. Προσαρμογή στην εμπειρία του χρήστη: είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών από χρήστες με μικρή
εμπειρία χρήσης:
πολύ δύσκολα

-2 -1 0 1 2

εύκολα

7. Το σύστημα είναι μεταφέρσιμο /δεν εξαρτάται από ειδικά χαρακτηριστικά του υλικού:
καθόλου

-2 -1 0 1 2

απόλυτα
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ΤΜΗΜΑ 4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.

Η ποσότητα on line βοηθητικών επεξηγήσεων είναι:

ανεπαρκής

-2 -1 0 1 2

επαρκής

2. Η θέση των βοηθητικών επεξηγήσεων στην οθόνη:
προκαλεί σύγχιση

-2 -1 0 1 2

είναι υποβοητική

3. Οι οδηγίες και η ανεύρεση συγκεκριμένης βοηθητικής επεξήγησης είναι:
πολύ δύσκολη

-2 -1 0 1 2

πολύ εύκολη

ΤΜΗΜΑ 5. ΠΟΛΥΜΕΣΑ
1.

Γενικά: Ποιότητα εικόνων και φωτογραφιών:

απαράδεκτη

-2 -1 0 1 2

πολύ καλή

2. Ευκρίνεια εικόνων και φωτογραφιών:
απαράδεκτη

-2 -1 0 1 2

πολύ καλή

3. Φωτεινότητα εικόνων και φωτογραφιών:
απαράδεκτη

-2 -1 0 1 2

πολύ καλή

4. Γενικά: ποιότητα ήχου:
απαράδεκτη

-2 -1 0 1 2

πολύ καλή

5. Χρήση χρώματος: αριθμός χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν:
ανεπαρκής αριθμός -2 -1 0 1 2

ικανοποιητικός αριθμός

6. Ποιότητα χρωμάτων:
απαράδεκτη

-2 -1 0 1 2

φυσικά χρώματα

ΤΜΗΜΑ 6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
1.

Ευκρίνεια των κειμένων στην οθόνη:

δυσανάγνωστα

-2 -1 0 1 2

ευανάγνωστα

2. Απόδοση έμφασης σε τμήματα του κειμένου-τμήματα της οθόνης:
όχι χρήσιμη

-2 -1 0 1 2

χρήσιμη
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3. Η διάταξη του περιεχομένου της οθόνης ήταν:
απαράδεκτη

-2 -1 0 1 2

καλή

4. Ποσότητα πληροφορίας στην οθόνη:
Ανεπαρκής

-2 -1 0 1 2

επαρκής

5. Γενικά: η ακολουθία οθονών προκαλεί:
σύγχιση

-2 -1 0 1 2

ήταν ασαφής

6. Η ένδειξη προόδου εργασιών ήταν:
ανύπαρκτη

-2 -1 0 1 2

εμφανής

ΤΜΗΜΑ 7. ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Η ορολογία που χρησιμοποιήθηκε γενικά:

είχε συνέπεια

-2 -1 0 1 2

ήταν αντιφατική

2. Η ορολογία του γνωστικού αντικειμένου:
είχε συνέπεια

-2 -1 0 1 2

ήταν αντιφατική

3. Η ορολογία οδηγιών-πληροφοριών χρήσης λογισμικού:
είχε συνέπεια

-2 -1 0 1 2

ήταν αντιφατική

4. Η ορολογία ήταν σχετική με το αντικείμενο εφαρμογής:
πάντοτε

-2 -1 0 1 2

ποτέ

5. Χρησιμοποιήθηκε αδικαιολόγητα ορολογία πληροφορικής:
πολύ συχνά

-2 -1 0 1 2

ποτέ

6. Τα μηνύματα και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη είναι:
αντιφατικἐς

-2 -1 0 1 2

συνεπείς

7. Οι οδηγίες για ενέργειες που παρέχονται στον χρήστη:
προκαλούν
σύγχιση

-2 -1 0 1 2

έχουν σαφές νόημα

8. Ο υπολογιστής κρατά τον χρήστη ενήμερο για τις ενέργειές του:
ποτέ

-2 -1 0 1 2

συνεχώς
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9. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του χρήστη είναι προβλέψιμο:
ποτέ

-2 -1 0 1 2

πάντα

10. Η ποσότητα της παρεχόμενης ανάδρασης μπορεί να ελεγχθεί από τον χρήστη:
αδύνατο

-2 -1 0 1 2

δυνατό

11. Η καθυστέρηση μεταξύ των ενεργειών ήταν:
απαράδεκτη -2 -1 0 1 2

ικανοποιητική

12. Τα μηνύματα σφάλματος γενικά ήταν:
άχρηστα

-2 -1 0 1 2

υποβοηθητικά

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.

Γενικά η εκμάθηση λειτουργίας του συστήματος ήταν:

δύσκολη

-2 -1 0 1 2

εύκολη

2. Η εκμάθηση βασικών λειτουργιών ήταν:
δύσκολη

-2 -1 0 1 2

εύκολη

3. Ο χρόνος που απαιτείται για την εκμάθηση ήταν:
μεγάλος

-2 -1 0 1 2

μηδαμινός

4. Αλληλουχία ενεργειών για επίτευξη στόχων. Αριθμός ενεργειών που απαιτούνται:
υπερβολικά
μεγάλος

-2 -1 0 1 2

επαρκής

5. Αλληλουχία ενεργειών για επίτευξη στόχων: Οι ενέργειες ακολουθούν λογική σειρά:
ποτέ
-2 -1 0 1 2
πάντοτε
6. Αλληλουχία ενεργειών για επίτευξη στόχων: παρέχεται ανάδραση στον χρήστη σχετικά με την
πρόοδο στην αλληλουχία:
ποτέ

-2 -1 0 1 2

πάντοτε

ΤΜΗΜΑ 9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1.

Γενική εκτίμηση:

απαράδεκτο

-2 -1 0 1 2

εξαιρετικό
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2. Ικανοποίηση που παρέχει στον χρήστη:
ενοχλητικό

-2 -1 0 1 2

ικανοποιητικό

3. Κατά πόσο το σύστημα παρακινεί τον χρήστη:
βαρετό

-2 -1 0 1 2

κινεί το ενδαφέρον

4. Πόσο εύκολη θα ήταν κατά τη γνώμη σας η χρήση του;
δύσκολη

-2 -1 0 1 2

εύκολη
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