Αξιολόγηζη Δκπαιδεςηικού Λογιζμικού
Γεληθά ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζα κπνξνύζε λα ρσξηζηεί ζηηο παξαθάησ
θαηεγνξίεο
Α. ε ζσέζη με ηην εςκολία εγκαηάζηαζηρ
1. Απηά ζηα νπνία ε εγθαηάζηαζε είλαη δύζρξεζηε θαη πνιιέο θνξέο
πξνβιεκαηηθή (παξάδεηγκα, ζην ινγηζκηθό IQ+ αλ ε εγθαηάζηαζε γίλεη
από ζέζε ηνπ ππνινγηζηή όπνπ ε δηαδξνκή ηνπ αξρείνπ εγθαηάζηαζεο
είλαη κεγάιε, κεξηθά αξρεία δελ εγθαζίζηαληαη)
2. Απηά πνπ είλαη εύθνια ζηελ εγθαηάζηαζε, κε βνεζό εγθαηάζηαζεο αλ
ρξεηάδεηαη, θαη κπνξεί λα ηα εγθαηαζηήζεη θαη ν κε έκπεηξνο ρξήζηεο.

Β. ε ζσέζη με ηην εςκολία σπήζηρ
3. Απηά πνπ ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο εληνιέο γηα λα εθηειέζνπλ κηα
ελέξγεηα, ηα νπνία είλαη δύζρξεζηα ζηνλ απιό ρξήζηε θαη απαηηνύλ
εηδηθέο γλώζεηο ρξήζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
4. Απηά πνπ είλαη εύθνια ζηελ ρξήζε, νη ελέξγεηέο ηνπο γίλνληαη ζπλήζσο
κε θνπκπηά θαη γεληθά είλαη απινπνηεκέλα θαη θηιηθά ζηνλ απιό ρξήζηε

Γ. ε ζσέζη με ηην λειηοςπγία
1. Απηά πνπ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απαηηνύλ λα είλαη πξνεγθαηεζηεκέλα
δηάθνξα πξνγξάκκαηα ή απαηηνύλ λα είλαη ε νζόλε ξπζκηζκέλε ζε
ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε
2. Απηά πνπ είλαη αξγά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο ιόγσ ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο.

Γ. ε ζσέζη με ηο πεπιεσόμενο
3. Απηά πνπ πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλν πιήζνο αζθήζεσλ θαη κεηά από κηα ή
δπν θνξέο ρξήζεο εκθαλίδνληαη πάιη νη ίδηεο (απηό ζπκβαίλεη ζην ζύλνιν
ζρεδόλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ)

4. Απηά ζηα νπνία ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα γξάςεη κηα άζθεζε θαη λα ηελ
ιύζε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
Υπάξρνπλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ εκθαλίδνπλ κόλν ηελ ιύζε (απηό
ζπκβαίλεη ζην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ επηζηεκνληθώλ πξνγξακκάησλ)
Υπάξρνπλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ εκθαλίδνπλ ζηνηρεησδώο θαη ηελ
δηαδηθαζία ηεο ιύζεο (ην algebrator)

Κπιηήπια αξιολόγηζηρ Δκπαιδεςηικού Λογιζμικού
Εγκαηάζηαζη
1.

Είλαη εύθνιν λα εγθαηαζηαζεί;

2.

Παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηνπ
ππνινγηζηή γηα λα ιεηηνπξγήζεη;

3.

Οη γξαπηέο νδεγίεο είλαη ζαθείο, αληηιεπηέο θαη νινθιεξσκέλεο;

4.

Υπάξρεη ηειεθσληθόο αξηζκόο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη/ή δηεύζπλζε e-mail;

Σσνοδεσηικό ένησπο σλικό
5.

Υπάξρεη πεξίιεςε ησλ πεξηερνκέλσλ πνπ κπνξεί λα ειεγρζεί πξηλ
αγνξαζηεί;

6.

Υπάξρεη ζπκπιεξσκαηηθό πιηθό, γηα παξάδεηγκα, ζρέδηα καζεκάησλ,
καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, θύιια εξγαζηώλ, θιπ;

Δσναηόηηηα πλοήγηζης
7.

Τα κελνύ, ηα εηθνλίδηα θαη νη εληνιέο είλαη ζαθή, ινγηθά θαη εύθνια ζηε
ρξήζε;

8.

Οη εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ πινήγεζε είλαη απιέο θαη
νκνηόκνξθεο;

9.

Μπνξεί ν ρξήζηεο λα βγεη εύθνια από κηα ζπγθεθξηκέλε νζόλε θαη λα
κεηαθηλεζεί ζε άιιεο νζόλεο;

10.

Μπνξνύλ ηα απνηειέζκαηα λα εθηππσζνύλ;

11.

Μπνξεί ν ρξήζηεο λα θξαηήζεη ηζηνξηθό;

Περιετόμενο
12.

Υπάξρεη βάζνο ζην πεξηερόκελν ή είλαη θπξίσο επηθαλεηαθό;

13.

Υπάξρνπλ ιάζε ή παξαιήςεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παξαπιαλήζνπλ

ηνπο καζεηέο;
14.

Τν πξντόλ πξνζθέξεη θάηη πνπ νη καζεηέο δελ ζα κπνξνύζαλ λα

απνθηήζνπλ κέζα από ηα βηβιία ηνπο, ηα βηβιία αλαθνξώλ ή άιιεο πεγέο;
15.

** Οη αζθήζεηο είλαη πάληα νη ίδηεο (πξνεξρόκελεο από θάπνηα βάζε

δεδνκέλσλ) ή είλαη πάληα δηαθνξεηηθέο?
16.

** Υπάξρεη βνήζεηα ζε θάζε βήκα ηεο επίιπζεο ησλ αζθήζεσλ?

17.

** Υπάξρεη έιεγρνο νξζόηεηαο ζε θάζε βήκα ηεο επίιπζεο?

18.

** Υπάξρεη δηαβάζκηζε δπζθνιίαο ζην πεξηερόκελν?

19.

** Υπάξρεη αλαιπηηθή θαη επεμεγεκαηηθή ιύζε γηα θάζε άζθεζε ?

20.

** Υπάξρεη δπλαηόηεηα εθηππώζηκσλ ΤΕΣΤ, δηαθνξεηηθώλ θάζε θνξά ?

Στεδιαζμός
21.

Οη εκθαλίζεηο ηεο νζόλεο είλαη θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε;

22.

Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή θαη νζόλε?

23.

Τν πξντόλ είλαη θαηάιιειν όζνλ αθνξά ην θείκελν, ην νπηηθναθνπζηηθό

πιηθό θαη ην πλεπκαηηθό επίπεδν γηα ρξήζε κε ηνπο καζεηέο ζαο;
24.

Έρεη θιηπ ήρνπ ή βίληεν, αλ είλαη απαξαίηεην;

25.

** Τν ινγηζκηθό είλαη ζηα Ειιεληθά;

26.

Μπνξεί ν ρξήζηεο λα ζπλεξγαζηεί κε ρξήζηκεο εξεπλεηηθέο

δξαζηεξηόηεηεο, θιπ;
Λήυη μιας απόθαζης
27.

Θα παξέρεη κηα επηπιένλ δηάζηαζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε;

28.

Πνηεο πηπρέο ηεο δηδαθηέαο ύιεο ππνζηεξίδεη;

29.

Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε δίθηπν, δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο θ.ι.π;

30.

Θα ρξεζηκνπνηείηαη αθόκε κεηά από δύν ρξόληα;

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

Γηα ζσζηόηεξε αμηνιόγεζε, ζα κπνξνύζε λα ιεθζεί ππόςε θαη ην επίπεδν
γλώζεο ππνινγηζηώλ θαη ε εκπεηξία ηνπ θάζε αμηνινγεηή ζε ζρέζε κε ην
εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό

Θα κπνξνύζε λα δνζεί θαη ζπληειεζηήο βαξύηεηαο ζην θάζε θξηηήξην,
αλάινγα κε ην πόζν ζεκαληηθό ζεσξείηαη από ηνλ ρξήζηε.
Βαζηθά ζηνηρεία αμηνιόγεζεο ζεσξήζεθαλ ηα 15,16,17,18,19,20 θαη 25

