
 

 

Κριτήρια αξιολόγησης ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων με έμφαση στις Φυσικές Επιστήμες 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΝΑΙ ΟΧΙ 
1. Το περιεχόμενο ακολουθεί το συμβολισμό των Φυσικών Επιστημών (εφόσον υπάρχει);   
2. Για ποσοτικά δεδομένα (εφόσον υπάρχουν), τα αριθμητικά αποτελέσματα είναι σωστά 

και συμφωνούν με τα γραφήματα;   

3. Για ποιοτικά δεδομένα (εφόσον υπάρχουν), οι μεταβολές των μεγεθών βρίσκονται σε 
αντιστοιχία μεταξύ τους στις διαφορετικές αναπαραστάσεις;   

4. Το κείμενο (εφόσον υπάρχει) παρουσιάζει έννοιες και αρχές με ολοκληρωμένο τρόπο;   
Σχόλια 
 

  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 
5. Είναι ο τρόπος προσέγγισης του ΜΑ ελκυστικός για το μαθητή;   
6. Το ΜΑ είναι αλληλεπιδραστικό, ώστε να προωθεί την ενεργό εμπλοκή του μαθητή;   
7. Το ΜΑ ενισχύει, βελτιώνει το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου;   
8. Το ΜΑ επιτρέπει το μαθητή να κάνει προβλέψεις;   
9. Είναι εύκολο με το ΜΑ να προσδιοριστούν διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι;   
10. Υπάρχει δυνατότητα σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση του ΜΑ;   
11. Χρησιμοποιούνται περισσότερες από μια αναπαραστάσεις για την παρουσίαση εννοιών, 

μεγεθών ή φαινομένων (αν το απαιτεί το θέμα του ΜΑ); 
  

12. Το ΜΑ έχει τη δυνατότητα να εμπλέξει το μαθητή σε ανακαλυπτικές ή και διερευνητικές 
δραστηριότητες (πχ επαγωγικό συλλογισμό, κατανόηση δομής θέματος, διατύπωση και 
έλεγχος υποθέσεων, επίλυση προβλήματος, απόκτηση μεταγνωστικών δεξιοτήτων); 

  

13. Το ΜΑ ευνοεί τον αναστοχασμό (πχ σύνδεση υπάρχουσας γνώσης και νέας πληροφορίας 
για λύση προβλήματος, συμπέρασμα, νέα γνώση); 

  

14. Το ΜΑ συνεισφέρει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης(πχ ανάλυση και σύνθεση, 
συσχέτιση, αξιολόγηση, μεταγνωστική επεξεργασία, δημιουργία); 

  

15. Μπορεί το ΜΑ να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από μια περιπτώσεις (πχ 
ικανοποίηση διαφορετικών στόχων, διαφορετική ενότητα, άλλο γνωστικό αντικείμενο); 

  

Σχόλια 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 
16. Τα γραφικά είναι ελκυστικά για την ηλικία των μαθητών;   
17. Τα πολυμεσικά στοιχεία (εικόνα, ήχος) αποδίδουν αποτελεσματικά τα φυσικά μεγέθη ή 

φαινόμενα;   

18. Η λειτουργία των στοιχείων αλληλεπίδρασης (κουμπιά, μεταβολείς, κλπ.) είναι 
κατανοητή;   

19. Είναι το ΜΑ εύκολο στη χρήση του;   
Σχόλια 
 

  

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 
20. Οι οδηγίες είναι κατανοητές;   
21. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν (εντός του ΜΑ) προτάσεις για τη διδακτική αξιοποίηση του;   
22. Οι οδηγίες περιγράφουν επαρκώς τον τρόπο αλληλεπίδρασης του μαθητή;   
Σχόλια 
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