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Τελική έκθεση 
IST – Leonardo Da Vinci program 5172 / 96 

 
Ορέστης: Διερεύνηση αναγκών και µεθόδων επαγγελµατικής 
κατάρτισης για ανηλίκους παραβάτες και ανηλίκους σε κίνδυνο 

 
 
1. Παρουσίαση του Προγράµµατος “Ορέστης” 

Tο πρόγραµµα “Oρέστης”  αποσκοπεί στο να διδάξει τις βασικές δεξιότητες για τη λειτουργία ενός 
φωτοαντιγραφικού  εργαστηρίου σε ανήλικους παραβάτες και ανήλικους σε κίνδυνο. Tο πρόγραµµα 
χωρίζεται σε τρείς φάσεις: 1) κατασκευή CD-ROM   2) µια µεθοδολογία διδασκαλίας και 3) µια 
προσέγγιση αξιολόγησης. 

 
Mέρος 1ο: Tο CD-ROM 

Tο CD-ROM του “Oρέστη”  παρουσιάζει την προσοµοίωση ενός φωτοαντιγραφικού εργαστηρίου µε τα 
βασικά µηχανήµατα και αναλώσιµα. Aυτά είναι: το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό, το έγχρωµο 
φωτοαντιγραφικό, το φωτοτυπικό, το σπιράλ, η θερµοκόλληση, η πλαστικοποίηση και τα διάφορα 
αναλώσιµα υλικά (γραφίτης, χαρτιά, σπιράλ, εξώφυλλα θερµοκόλλησης και πλαστικοποίησης). Tο CD-
ROM ασχολείται επιπλέον και µε άλλα βασικά θέµατα της λειτουργίας του φωτοαντιγραφικού 
εργαστηρίου: ξενάγηση στο εργαστήριο, αντιµετώπιση προβληµάτων, ιστορικά στοιχεία, τεχνικά 
στοιχεία των µηχανηµάτων, καθώς και ένα ευρετήριο-λεξικό για γρήγορη πλοήγηση στα κεφάλαια. 
Eπίσης υπάρχει σε κάθε σηµείο του προγράµµατος βοήθεια σχετική µε τη χρήση της διασύνδεσης 
(interface), η οποία είναι screen sensitive, αλλάζει δηλαδή ανάλογα µε την οθόνη στην οποία βρίσκεται ο 
χρήστης. 

Bασικό σηµείο στην εκπαιδευτική προσέγγιση του CD-ROM είναι οι ασκήσεις. Yπάρχουν τριών 
ειδών ασκήσεις: απλές, κατασκευαστικές και προσοµοιωτικές. 
• Oι απλές είναι τύπου multiple choise ή σωστό-λάθος, όπου ο χρήστης επιλέγει µε ένα σηµάδι (check 

mark) την επιλογή που θεωρεί σωστή. Oι ασκήσεις αυτές είναι απλές στη σύλληψη και στο βαθµό 
δυσκολίας (όλες οι απαντήσεις εµπεριέχονται στο κείµενο) και είναι αναµενόµενες από τον 
καταρτιζόµενο. Μπορεί συνεπώς να παρουσιάσει µια αυξηµένη επίδοση και γι' αυτό υπάρχει εδώ 
βαθµολόγηση, ώστε να υπάρχει ανταµοιβή (κίνητρο, motivation) (Keller, 1983). Στις ασκήσεις αυτές 
το σύστηµα κρατάει το σκορ του χρήστη στη µορφή “τόσες σωστές στις τόσες ερωτήσεις” και σε 
ποσοστό επί τοις εκατό µε τη βοήθεια µιας µπάρας σκορ.  

• Στις κατασκευαστικές ο χρήστης καλείται να σύρει και να τοποθετήσει στην οθόνη αντικείµενα ή να 
χειριστεί διακόπτες για να επιλύσει κάποιο πρόβληµα. Οι ασκήσεις αυτές ωθούν τον χρήστη να 
"συνθέσει" γνώση. Πρέπει να ολοκληρώσει µια διεργασία (task), υπάρχει ανάδραση (feedback) από 
το σύστηµα, υπάρχει έξοδος σε περίπτωση αποτυχίας (Molich & Nielsen, 1990) δυνατότητα 
επανάληψης και χρονοµέτρηση για όποιον τα καταφέρει και ζητάει ανταµοιβή (δεν υπάρχει δηλαδή 
υποχρεωτική, αλλά εθελοντική αξιολόγηση της προσπάθειας). 

• Tέλος στις προσοµοιωτικές ο χρήστης παίρνει µια παραγγελία από έναν υποτιθέµενο πελάτη και 
πρέπει να επιλέξει µέθοδο εργασίας (µηχάνηµα, χαρτί κλπ), να κάνει τις αντίστοιχες ρυθµίσεις και να 
πατήσει το κουµπί έναρξης. Oι ασκήσεις αυτές προσοµοιώνουν ένα πλήρες περιβάλλον εργασίας. Η 
αξιολόγηση εδώ γίνεται µε τη µορφή "έγινε η εργασία – δεν έγινε η εργασία". Η βοήθεια εµφανίζεται 
µετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες, αφού θεωρείται ότι όποιος αποτύχει δύο φορές, απέτυχε 
τελείως. Η βοήθεια όµως δεν απογοητεύει, αφού δίνεται µε τη µορφή του γιατρού που δίνει τη λύση. 
(Keller, 1983) 

 
Mέρος 2ο: H µεθοδολογία διδασκαλίας 

H σχεδίαση του CD-ROM βασίζεται στη µη γραµµική δοµή της ύλης. Oι διάφοροι “χώροι” του CD 
(ξενάγηση στο εργαστήριο, ιστορικά στοιχεία, τεχνικά στοιχεία, το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό, το 



Orestis.doc 

 2 

έγχρωµο φωτοαντιγραφικό, το φωτοτυπικό, το σπιράλ, η θερµοκόλληση, η πλαστικοποίηση, 
προβλήµατα, αναλώσιµα) έχουν µια “λογική” δοµή σύµφωνα µε το περιεχόµενό τους. O χρήστης µπορεί 
να πάει σε όποιο από αυτά θέλει, µε όποια σειρά θέλει. Kάθε χώρος αποτελείται από µια σειρά 
παραγράφων που παρουσιάζουν την ζητούµενη πληροφορία προς µελέτη µε τη βοήθεια πολυµεσικών 
στοιχείων (εικόνων, ήχου, βίντεο). Σε κάποιους από αυτούς τους χώρους υπάρχουν οι ασκήσεις. 
Έχοντας λάβει υπ’ όψιν αυτή την ιδιότητα του CD καθώς και τις ειδικές ανάγκες της συγκεκριµµένης 

οµάδας χρηστών, αποφασίστηκε η διδασκαλία του αντικειµένου να γίνει µη γραµµικά, ως εξής: 
Διδάσκεται σε µια σειρά “Mαθηµάτων” µια ολοκληρωµένη ενότητα, έστω πχ. “Το ασπρόµαυρο 
φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα”. Oι καταρτιζόµενοι θα περάσουν διαδοχικά από τους διάφορους χώρους 
του προγράµµατος (ξενάγηση, τεχνικά στοιχεία, προβλήµατα, αναλώσιµα κλπ), ασχολούµενοι όµως µόνο 
µε ό,τι αφορά το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα, ενώ σε όποιους από αυτούς τους χώρους 
υπάρχουν ασκήσεις, θα ασχοληθούν µόνο µε όποιες αφορούν το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό 
µηχάνηµα. Tέλος θα περάσουν στο προσοµοιωτικό περιβάλλον (προσοµοιωτικές ασκήσεις) όπου θα 
ασχοληθούν πάλι µόνο µε τις περιπτώσεις εκείνες (παραγγελίες πελατών) που εµπλέκουν το ασπρόµαυρο 
φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα. Mε την ολοκλήρωση του µαθήµατος για το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό 
µηχάνηµα (που µπορεί να διαρκέσει περισσότερες ηµέρες), η κατάρτιση προχωράει στο επόµενο 
“Mάθηµα”, ακολουθώντας την ίδια προσέγγιση. 
Η πλήρης σειρά µαθηµάτων (curriculum) δίνεται στο “Παράρτηµα 1”. 
 

Tέθηκε σαν αρχικός στόχος η αυτάρκεια του CD, η δυνατότητα δηλαδή να χρησιµοποιήσουν οι 
καταρτιζόµενοι το CD χωρίς εκπαιδευτή, µόνοι τους. O στόχος αυτός αµφισβητήθηκε στη διάρκεια 
(κυρίως λόγω του ειδικού γκρουπ χρηστών) και προτάθηκε - και υιοθετήθηκε - τελικά η παρουσία 
Eκπαιδευτή, ο οποίος θα έχει όµως όχι διδακτικό ρόλο, αλλά: 
• Θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας, θα υποστηρίξει δηλαδή τη σειρά των µαθηµάτων που θα κληθούν 
οι Kαταρτιζόµενοι να ακολουθήσουν, καθώς και τον χρονοπρογραµµατισµό και την ανάθεση των 
ασκήσεων. 

• Kαθοδηγητικό ρόλο: Θα δροµολογεί τη σειρά αυτή των µαθηµάτων και θα επιτηρεί την τήρησή τους 
και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος. 

• Yποστηρικτικό ρόλο: την επεξήγηση θεµάτων χειρισµού του interface, της διασύνδεσης δηλαδή 
ανθρώπου-υπολογιστή και ειδικότερα των επεξηγήσεων των διαφόρων λειτουργιών της διασύνδεσης 
(πλήκτρα, γραφικά, συµβάσεις κλπ) 

• Παρατηρητικό-αξιολογητικό ρόλο: Θα παρατηρεί και θα σηµειώνει την πρόοδο και την επίδοση των 
Kαταρτιζοµένων. Aυτό θα γίνει διότι είναι απαραίτητο για την αξιολογητική προσέγγιση που θα 
ακολουθηθεί και θα εξηγηθεί παρακάτω. 

 
O Eκπαιδευτής δηλαδή δεν θα αναλάβει τη διδασκαλία της ύλης, η οποία ανατίθεται στο προϊόν. 

 
Στο τέλος της διδασκαλίας του CD-ROM θα λάβει χώρα η πρώτη αξιολόγηση, η αξιολόγηση της 

διασύνδεσης. Θα συµπληρωθούν το πρώτο και το δεύτερο µέρος του Ερωτηµατολογίου (βλέπε 
παρακάτω). 
Στη συνέχεια ακολουθεί πρακτική εξάσκηση των Καταρτιζοµένων σε πραγµατικό περιβάλλον 

φωτοαντιγραφικού εργαστηρίου µε την επίβλεψη του Εκπαιδευτή. Εδώ θα γίνει η πραγµατική γνωριµία 
µε τα µηχανήµατα και θα γίνει η γνωστική σύνδεση µε αυτά που έµαθαν από το CD-ROM. Με την 
ολοκλήρωση και αυτής της περιόδου ακολουθεί το τρίτο µέρος της αξιολόγησης και µετά οι 
Καταρτιζόµενοι θα ασκηθούν σαν βοηθοί, χωρίς την παρουσία πλέον του Εκπαιδευτή σε διάφορα 
φωτοαντιγραφικά εργαστήρια. 

 
Mέρος 3ο: H αξιολόγηση 
Κατ’ αρχάς πρέπει να αναφερθεί ότι σε αυτή τη φάση έχουµε πιλοτική και όχι τελική αξιολόγηση, 

δεδοµένου ότι το δείγµα των 3 καταρτιζοµένων που χρησιµοποιήθηκε (ο ένας παρακολούθησε τη 
διδασκαλία µε το CD-ROM, αλλά εγκατέλειψε στη συνέχεια) δεν δίνει τελικά, αλλά µόνο πιλοτικά 
συµπεράσµατα και ενδείξεις για περαιτέρω έρευνα. 
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H γενική προσέγγιση της αξιολόγησης του προγράµµατος “Oρέστης” ξεκινάει από τις εξής παραδοχές: 
1. Θα έχουµε αποτιµητική (summative) αξιολόγηση, λόγω του ότι το προϊόν βρίσκεται στη φάση της 
εφαρµογής του στην πράξη µε πραγµατικούς χρήστες. (OU, 2000) 

2. Θα χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο εµπειρικής καταµετρητικής αξιολόγησης (empirical survey 
evaluation) µε χρήση ερωτηµατολογίων καθώς και τη µέθοδο της εµπειρικής παρατηρητικής 
αξιολόγησης (empirical observational evaluation) (βλέπε Παράρτηµα 3: “Διάγραµµα επιλογής 
µεθόδου αξιολόγησης”) (Karoulis et al, 2000) 

3. Tο γκρουπ-στόχος των χρηστών είναι ιδιάζον και αυτό λήφθηκε υπ’ όψιν στο σχεδιασµό της 
διασύνδεσης (interface) και της παιδαγωγικής προσέγγισης, άρα λαµβάνεται υπ’ όψιν και στην 
αξιολόγηση. 

Mε  αυτά τα γεγονότα σαν αφετηρία (παραδοχές), η προσέγγιση αξιολόγησης έχει την εξής µορφή: 
• Kρίνεται σκόπιµο η αξιολόγηση να γίνει και από την πλευρά του Eκπαιδευτή και από την πλευρά των 

Kαταρτιζοµένων. Aυτή είναι µια συνηθισµένη προσέγγιση. Tο νέο στοιχείο που προτείνεται είναι η 
εφαρµογή και µιας τρίτης αξιολόγησης, αυτής του “Eκπαιδευτή για λογαριασµό των 
Kαταρτιζοµένων”. O Eκπαιδευτής δηλαδή θα παρατηρεί τους καταρτιζοµένους κατά την 
ενασχόλησή τους µε το CD (βλέπε καθήκοντα του Eκπαιδευτή) και θα συµπληρώσει ένα 
ερωτηµατολόγιο για λογαριασµό των χρηστών (για κάθε χρήστη χωριστά), µε ερωτήσεις πιο 
περίπλοκες που δεν θα µπορούσαν να συµπληρώσουν οι ειδικοί αυτοί χρήστες. Mε την προσέγγιση 
αυτή αναµένεται να απαντηθεί το Ερώτηµα 1 (βλέπε παρακάτω), ενώ οι ερωτήσεις θα είναι ανοικτού 
τύπου (open ended) όπου ο ερωτώµενος θα περιγράψει την άποψή του καθώς και ερωτήσεις τύπου 
Likert scale (µετρήσιµου τύπου). 

• Kρίνεται πολύ βασικό να µπορέσουν οι ειδικοί αυτοί χρήστες να χρησιµοποιήσουν τη διασύνδεση  µε 
τις πρώτες φορές, άρα οι λειτουργίες του προγράµµατος θα πρέπει να είναι κατανοητές το αργότερο 
µε την πρώτη επεξήγηση του Eκπαιδευτή. Στη συνέχεια, µετά από τον πρώτο καιρό εξοικείωσης, η 
διασύνδεση δεν πρέπει πλέον να αποτελεί εµπόδιο ανάµεσα στον χρήστη και τον υπολογιστή, αλλά ο 
χρήστης θα πρέπει να εργαστεί µε την ύλη και τις ασκήσεις, χωρίς να ενδιαφέρεται (και να 
δυσκολεύεται) µε το πώς θα το κάνει αυτό. Tο interface πρέπει δηλαδή να “εξαφανιστεί” από τα 
µάτια του χρήστη. (Shneiderman, 1998). Θα υπάρξουν λοιπόν κατάλληλες ερωτήσεις τύπου Likert 
scale (µετρήσιµος τύπος) στα ερωτηµατολόγια µε σκοπό να απαντηθούν τα Ερωτήµατα 2 και 3 (βλέπε 
παρακάτω). 

• Tέλος ενδιαφέρει να αξιολογηθεί η µεταφορά γνώσης (Ερώτηµα 4 παρακάτω). Πρέπει οι 
Kαταρτιζόµενοι µε το τέλος της κατάρτισης να αισθάνονται εξοικειωµένοι µε το περιβάλλον του 
φωτοτυπικού εργαστηρίου και τις πρώτες φορές που θα έρθουν σε επαφή µε πραγµατικά 
µηχανήµατα τέτοιου είδους να αποδώσουν σε βαθµό ίσο ή και ανώτερο µε άτοµα “κανονικά”, που 
δεν εµπίπτουν δηλαδή στο ιδιαίτερο αυτό γκρουπ. Aυτό θα διαπιστωθεί  µε δύο τρόπους: Πρώτον µε 
υποκειµενικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (open ended), όπου ο ερωτώµενος θα περιγράψει την 
άποψή του, µε ερωτήσεις τύπου check-mark και µε ερωτήσεις Likert scale µε τη µέθοδο 
ερωτηµατολογίου. Kαι δεύτερον θα οργανωθεί πραγµατική επαφή των Kαταρτιζοµένων σε 
πραγµατικό περιβάλλον φωτοαντιγραφικού εργαστηρίου, όπου θα τους ανατεθεί να φέρουν σε πέρας 
κάποιες εργασίες βασικής µορφής, και τα αποτελέσµατα θα καταγραφούν από τον/τους Eκπαιδευτές 
µε τη µέθοδο της εµπειρικής παρατηρητικής αξιολόγησης (empirical observational evaluation). 

• Eπιπλέον µέριµνα λήφθηκε για την απάντηση στο παρακάτω Eρώτηµα 2 µε την εξής διαδικασία: την 
πρώτη εβδοµάδα οι καταρτιζόµενοι ασχολήθηκαν µε το CD µε την παρουσία µεν του Eκπαιδευτή, ο 
οποίος όµως δεν ακολούθησε την προτεινόµενη διδακτική µεθοδολογία, αλλά εξήγησε πρώτα τα 
βασικά σηµεία της διασύνδεσης (interface) και µετά άφησε τους καταρτιζόµενους να δουλέψουν και 
να πειραµατιστούν µόνοι τους. Tην δεύτερη εβδοµάδα, ο Eκπαιδευτής άρχισε να εφαρµόζει την 
προταθείσα διδακτική προσέγγιση. 

 
H προσέγγιση αυτή έχει σαν σκοπό την απάντηση στα εξής Eρωτήµατα: 
Eρώτηµα 1ο: “Eίναι σωστή η προσέγγιση του να αξιολογήσει ο Eκπαιδευτής για λογαριασµό των 
Kαταρτιζοµένων;” Δηλαδή να χρησιµοποιηθεί προσέγγιση µεθόδου βασισµένης σε ειδικούς (expert-
based) σε εµπειρική µεθοδολογία αξιολόγησης (empirical survey evaluation method);  
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Eρώτηµα 2ο: Eίναι το σχεδιασθέν interface διαισθαντικό (intuitive) και αυτοεξηγούµενο (self 
explanatory); Δηλαδή µπορούν οι ειδικοί αυτοί χρήστες να χειριστούν το interface µε τις πρώτες φορές, ή 
χρειάζονται τον Eκπαιδευτή για να επεξηγήσει τα βασικά στοιχεία του (χειρισµό πλήκτρων πλοήγησης, 
ήχου και βίντεο, δοµή των κεφαλαίων κλπ.). Eπειδή εδώ αναµένεται αρνητική απάντηση, η επόµενη 
ερώτηση έχει τη µορφή: “είναι το interface εύκολο στη διδασκαλία του από έναν Εκπαιδευτή;”  Kαι 
επέκταση αυτού του ερωτήµατος: “µήπως δεν αρκεί ο Eκπαιδευτής να περιοριστεί στα προαναφερθέντα 
καθήκοντα, αλλά µήπως πρέπει να διδάξει κανονικά;” 
Eρώτηµα 3ο: “Oι ειδικοί αυτοί χρήστες µπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες που ζητούνται (µελέτη σε 
µη γραµµική µορφή της ύλης, εκτέλεση ασκήσεων τριών επιπέδων δυσκολίας) µετά την εξοικείωσή τους 
µε το interface; Γίνεται δηλαδή το interface διάφανο (transparent) και εξαφανίζεται;” 
Eρώτηµα 4ο: “H µεταφορά γνώσης πέτυχε µε µια προσοµοίωση υπολογιστή και τον Eκπαιδευτή σε 
υποστηρικτικό ρόλο; Eίναι δηλαδή σε θέση οι χρήστες µετά από την κατάρτιση να χρησιµοποιήσουν  
κανονικά φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα.” 
 
Σηµείωση: Πρέπει εδώ να τονιστεί, αν δεν είναι ήδη φανερό, ότι τα Eρωτήµατα 2, 3 και 4 έχουν 
ενδιαφέρον για την αξιολόγηση του project “Oρέστης” στα πλαίσια του Leonardo Da Vinci, ενώ το 
Eρώτηµα 1 έχει κυρίως ερευνητικό ενδιαφέρον, από την άποψη της µεθοδολογίας των αξιολογήσεων 
(evaluation methodologies). 
 
Eν κατακλείδι η µορφή της αξιολόγησης σχηµατικά έχει την εξής µορφή (οι ερωτήσεις είναι ενδεικτικές 
αυτών που υπάρχουν στα ερωτηµατολόγια για να διασαφηνίσουν την κάθε περίπτωση): 

 
Interface 

intuitivness & self 
explanatory 

Interface 
Transparency Cognitive issues  

Eκπαιδευτής 

• Eίχατε δυσκολία 
να διδάξετε το 
interface; 

• Nα εξηγήσετε πως 
δουλεύει; 

• Σας βοήθησε µε τη 
δοµή του; 

• Mπορέσατε να 
εξηγήσετε τη δοµή 
της ύλης; 

• Mπορέσατε να 
εξηγήσετε τη σειρά 
των ασκήσεων; 

• Θεωρείτε πλήρη 
την ύλη; 

• Mείναν 
αναπάντητες 
απορίες; 

• Kάλυπτονται όλα 
τα είδη ασκήσεων; 

 

Eκπαιδευτής για 
λογαριασµό του 
Kαταρτιζοµένου 

• Δυσκολεύτηκαν οι 
µαθητές να 
κατανοήσουν το 
χειρισµό του 
interface; 

• Έγινε διαφανές; 
• Δουλεύαν µε 
άνεση τα πλήκτρα 
ήχου & βίντεο; 

• Bοήθησαν οι 
ασκήσεις; 

• Ποιό από τα τρία 
είδη εκτελούσαν 
καλύτερα; 

• Mε την πάροδο του 
χρόνου βελτίωναν 
την απόδοσή τους; 

Ερώτηµα 1ο: Πέτυχε 
η προσέγγιση “O 
Eκπαιδευτής για 
λογαριασµό του 
Kαταρτιζοµένου”; 

Kαταρτιζόµενος 

• Σου άρεσε το 
περιβάλλον; 

• Eίχες δυσκολία στο 
χειρισµό; 

• Σου άρεσε να 
διαβάζεις και να 
ακούς τα κείµενα; 

• Σου άρεσε να 
δουλεύεις µε τις 
ασκήσεις; 

• Yπήρξαν δουλειές 
που δεν ήξερες πως 
να τις κάνεις; 

• Ποιές ασκήσεις σε 
δυσκόλεψαν; 

• Πιστεύεις ότι 
µπορείς να 
δουλέψεις σε 
εργαστήριο; 

• Tι νοµίζεις ότι θα 
µπορούσες να 
µάθεις ακόµα; 

 

 

Ερώτηµα 2ο: Eίναι η 
διασύνδεση διαισθαν-
τική και αυτοεπεξηγη-

µατική; Xρειάζεται 
Eκπαιδευτή; Mε την 
προτεινόµενη µορφή; 

Ερώτηµα 3ο: Kινεί το 
ενδιαφέρον του κατάρ-
τιζοµένου και του επι-
τρέπει να ασχοληθεί µε 
τη διαδικασία εκµάθη-
σης, χωρίς να στέκεται 

εµπόδιο; 

Ερώτηµα 4ο: Eίναι σε 
θέση η προσοµοίωση 
να µεταφέρει γνώση; 
Σε ποιό βαθµό; 
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H 3X3 αυτή προσέγγιση απαντάει στα τεθέντα Ερωτήµατα, στο 1ο στην µεσαία σειρά, στο 2ο στην 
πρώτη στήλη ερωτήσεων, στο 3ο στη δεύτερη και στο 4ο στην τελευταία στήλη ερωτήσεων. 
Δηµιουργήθηκαν δε τρία διαφορετικά ερωτηµατολόγια (ένα για κάθε οριζόντια προσέγγιση) που το 
καθένα θα έχει τέσσερα µέρη (προσωπικά και γενικά στοιχεία και από ένα µέρος για κάθε κάθετη 
προσέγγιση).  
Στο σηµείο αυτό µπορούµε να διασαφηνίσουµε τη διαφορά των τριών ερωτηµατολογίων. 
α) Στο ερωτηµατολόγιο του Εκπαιδευτή καλείται ο Εκπαιδευτής να κρίνει το Σύστηµα µε γνώµονα 

πόσο βοηθητικό και πόσο συνεργατικό είναι αυτό στη δουλειά του, δηλαδή αν µπορεί να περάσει στους 
καταρτιζόµενους µε  ευκολία τις έννοιες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θέλει. Π.χ. στην ερώτηση "ο 
χρόνος για την εκµάθηση του συστήµατος είναι πολύς ή λίγος ;" o Εκπαιδευτής πρέπει να κρίνει αν ο 
χρόνος που θα χρειαστεί για να διδαχθεί το CD θα είναι πολύς ή λίγος (αν το Σύστηµα δηλ. είναι 
ευκολοδίδακτο) και στην ερώτηση "Η ποσότητα πληροφορίας που εµφανίζεται στην οθόνη είναι 
ανεπαρκής ή αρκετή;" ο Εκπαιδευτής πρέπει να κρίνει, αν θα χρειαστεί να προσθέσει ο ίδιος πληροφορία 
για να κάνει τη δουλειά του ή αν παρουσιαζόµενη από το σύστηµα αρκεί. 

β) Στο ερωτηµατολόγιο του Εκπαιδευτή για λογαριασµό του Καταρτιζόµενου, ο Εκπαιδευτής παίζει 
τώρα το ρόλο του Καταρτιζόµενου. Παρατηρεί τον τρόπο εργασίας του, τις δεξιότητες που αναπτύσσει 
και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει και τα καταγράφει. Στην ερώτηση δηλ. "ο χρόνος για την εκµάθηση 
του συστήµατος είναι πολύς ή λίγος ;" θα κρίνει αν του συγκεκριµένου Καταρτιζόµενου ο χρόνος που 
χρειάστηκε του φάνηκε πολύς ή λίγος και στην ερώτηση "Η ποσότητα πληροφορίας που εµφανίζεται 
στην οθόνη είναι ανεπαρκής ή αρκετή;" θα κρίνει αν ο Καταρτιζόµενος ζητούσε συχνά συµπληρωµατικές 
πληροφορίες ή αρκούνταν σε αυτές του Συστήµατος. 

γ) Τέλος το Ερωτηµατολόγιο Καταρτιζοµένου αναφέρει µόνο τη "συνεπτυγµένη" µορφή του 
Ερωτηµατολογίου “Εκπαιδευτή για λογαριασµό του Καταρτιζοµένου”, δηλ. τις πρώτες µόνο ερωτήσεις 
κάθε κατηγορίας. Τυχόν απορίες για τη συµπλήρωση του θα πρέπει να απαντώνται πάντα µε γνώµονα το 
πως αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο θέµα ο Καταρτιζόµενος. 

Ολοκληρώνοντας να δώσουµε αναλυτικά τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στα ερωτηµατολόγια, 
η οποία είναι ένας  συνδυασµός µεθόδων: 
1. Το πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου µε τις ερωτήσεις µετρήσιµου τύπου (Lickert Scale) 
αποσκοπεί στην αποτίµηση της διασύνδεσης και βασίζεται κατά µεγάλο µέρος στο QUIS 
(Questionaire of User Interaction Satisfaction) του Παν/µίου του Maryland. Η µορφή που έχουµε 
είναι η ανεπτυγµένη του µορφή. Αποτελείται από τοµείς (αριθµηµένους σαν µέρη) από γενικές 
ερωτήσεις για κάθε τοµέα αριθµηµένες µε δύο νούµερα (π.χ. 4.1 ή 8.3) και από ειδικές ερωτήσεις 
αριθµηµένες µε τρία νούµερα (π.χ. 3.2.5 ή 4.1.3), οι οποίες επεξηγούν τις γενικές ερωτήσεις. 
Η συνεπτυγµένη µορφή του ερωτηµατολογίου προκύπτει αν αφαιρέσουµε τις ειδικές ερωτήσεις και 
είναι η µορφή που συµπληρώνουν οι Καταρτιζόµενοι. 

2. Το δεύτερο µέρος αποτελεί την ποιοτική αξιολόγηση µε ερωτήσεις ανοικτού τύπου (open ended). Σε 
αυτό το µέρος δεν υπάρχουν ερωτηµατολόγια Eκπαιδευτή και Εκπαιδευτή για λογαριασµό των 
Καταρτιζοµένων, αφού εδώ η αξιολόγηση είναι ποιοτική και όχι ποσοτική (µετρήσιµη - όπου ο 
Εκπαιδευτής µπορεί να σηµειώσει ένα σκορ παρατηρώντας την επίδοση του Καταρτιζοµένου). Το 
δεύτερο αυτό µέρος αποτελείται από δύο υποµέρη: στο πρώτο υποµέρος αξιολογείται η παρακίνηση 
(motivation) του καταρτιζοµένου για τη χρήση του προγράµµατος µε χρήση τεσσάρων µεταβλητών 
που µετρούνται (ενδιαφέρον & περιέργεια - interest & curiosity, συνάφεια - relevance, προσδοκία - 
expectancy, και ευχαρίστηση & αποτελέσµατα - satisfaction & outcomes). Το δεύτερο υποµέρος 
χρησιµοποιεί τη “φαινοµενογραφική προσέγγιση” και έχει σαν σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσον ο 
καταρτιζόµενος χρησιµοποίησε µε ευκολία και αισθάνθηκε άνετα στη δουλειά του µε το πρόγραµµα 
(η διασύνδεση δηλαδή “εξαφανίσθηκε” – Ερώτηµα 3). Στην ουσία προσπαθεί να προσεγγίσει τα 
συναισθήµατα που δηµιουργήθηκαν στον καταρτιζόµενο πρίν, κατά τη διάρκεια και µετά τη χρήση 
του προγράµµατος. Για αυτούς τους σκοπούς η χρήση της φαινοµενογραφικής µεθόδου θεωρείται η 
καταλληλότερη. (Marton & Säljö, 1976). 

3. Το τρίτο µέρος του ερωτηµατολογίου αναφέρεται στη µεταφορά γνώσης. Εδώ υπάρχει µόνο ένα 
ερωτηµατολόγιο που το συµπληρώνει ο Εκπαιδευτής και χρησιµοποιεί την εµπειρική παρατηρητική 
αξιολόγηση (empirical observational evaluation). Ο Εκπαιδευτής αναθέτει εργασίες (tasks) στους 
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Καταρτιζόµενους και παρατηρεί και σηµειώνει την επίδοσή τους στο ερωτηµατολόγιο. Οι 
ανατιθέµενες εργασίες είναι τριών ειδών: 

1. Απόκτησης γνώσης. Η ανατιθέµενη εργασία είναι γνωστή από την κατάρτιση και απλώς ζητείται 
από τον Καταρτιζόµενο να την επαναλάβει. Το ζητούµενο είναι αν ο Καταρτιζόµενος απέκτησε 
τη βασική γνώση της κατάρτισης. 

2. Μεταφορά γνώσης. Η ανατιθέµενη εργασία είναι παρόµοια µε αυτές της κατάρτισης, µε αλλαγή 
µόνο κάποιων παραµέτρων (επιφανειακά χαρακτηριστικά - πχ. αλλαγή αριθµού αντιγράφων, ή 
αλλαγή µηχανήµατος από ασπρόµαυρο σε έγχρωµο φωτοαντιγραφικό). Το ζητούµενο εδώ είναι 
η εµπέδωση της γνώσης και η εφαρµογή της σε παρόµοιες περιπτώσεις. 

3. Σύνθεση γνώσης. Η ανατιθέµενη εργασία είναι πιο σύνθετη και αποτελείται από περισσότερες 
επι µέρους γνωστές εργασίες. Ο καταρτιζόµενος πρέπει να την αναλύσει στις συνιστώσες της 
και να τις εκτελέσει ξεχωριστά. Το ζητούµενο εδώ είναι η “σύνθεση λύσης” από τον 
Καταρτιζόµενο, βασιζόµενος στη γνώση που απέκτησε από την κατάρτιση. 

Το µέρος αυτό του ερωτηµατολογίου αποτελείται επίσης από δύο υποµέρη. Στο πρώτο ο 
Εκπαιδευτής αξιολογεί την παρακίνηση (motivation) χρησιµοποιώντας σαν µετρήσιµη µεταβλητή 
την προσπάθεια (effort) που καταβάλλει ο καταρτιζόµενος για την ολοκλήρωση της διεργασίας 
(task), ενώ στο δεύτερο υποµέρος αξιολογείται η απόκτηση γνώσης και η µεταβλητή που µετράται 
είναι η γνώση (knowledge) του αντικειµένου. Οι µεταβλητές αυτές µετρούνται για κάθε µία από τις 
ερευνούµενες περιπτώσεις (απόκτηση, µεταφορά και σύνθεση γνώσης), δίνοντας ένα 2Χ3 χώρο 
αποτελεσµάτων (outcome space):  

 Παρακίνηση (Motivation) Μάθηση (Learning) 

Απόκτηση γνώσης Συγκεντρώνεται στην εκτέλεση του task; 
Έχει άνεση στην εκτέλεση του task; 

Έµαθε τα γνωστά; 

Μεταφορά γνώσης 

Δίνει σηµασία στη λεπτοµέρεια; 
Αναφέρεται στην προηγούµενη γνώση του 
όταν προσπαθεί να τα εφαρµόσει στο νέο 
περιβάλλον; 

Πετυχαίνει στη δουλειά σε άλλο µηχάνηµα ή µε 
άλλες ρυθµίσεις; 

Σύνθεση γνώσης 

Κάνει αρκετές προσπάθειες αν αποτύχει; 
(επιµένει;) Κάνει προσπάθεια ανάλυσης 
της διεργασίας (task) σε υποδιεργασίες 
(subtasks); 

Μπορεί να συνθέσει την απαραίτητη γνώση; 
Αναγνωρίζει τις υποδιεργασίες (subtasks); 

 
 
2. Διαµόρφωση και Χαρακτηριστικά της Οµάδας Κατάρτισης 
Tο ειδικό γκρουπ χρηστών (ανήλικοι παραβάτες και ανήλικοι σε κίνδυνο) παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά: 
• Eίναι γενικά χαµηλού µορφωτικού επιπέδου, µε πιθανότητα αναλφαβητισµού, ή µε µητρική γλώσσα 
ενδεχοµένως διάφορη της ελληνικής. 

• Παρουσιάζει κάποια ειδικά αρνητικά χαρακτηριστικά, όπως αποσπασµατικότητα και 
ανοργανωτικότητα (αδυναµία οργάνωσης της προς εκτέλεση εργασίας και εκτέλεση τυχαίων 
συνήθως τµηµάτων της), αφαιρετικότητα (αδυναµία συγκέντρωσης για αρκετό χρόνο), 
ανυποµονησία στην ολοκλήρωση του στόχου, κ.α. 

• Δεν είναι γνωστή η ικανότητά τους να συµµετάσχουν αξιόπιστα σε καταµετρητική αξιολόγηση 
(survey evaluation). 

 
H σύνθεση της οµάδας 
Kαταρτιζόµενος Alpha: (Bασίλης Tιτόπουλος) 
Kαταρτιζόµενος Beta: (Πασχαλίνα Σακαλή -  Γυµνασίου) 
Kαταρτιζόµενος Gama: (Eυγένιος Pοδίτης - Δηµοτικού, πηγαίνει όµως σε νυκτερινό Γυµνάσιο) 
Kαταρτιζόµενος Delta: (Nτενίσα Δηµητροπούλου - Γυµνασίου) 
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3. Η πορεία της Κατάρτισης 
Κατά την πρώτη εβδοµάδα υπήρξε χρήση του προγράµµατος "Ορέστης" µε ελεύθερη βούληση των 
καταρτιζοµένων – χρηστών. Η παρουσία του Εκπαιδευτή περιορίστηκε µόνο σε ρόλο επεξηγητή της 
διασύνδεσης (βασικές αρχές χειρισµού του υπολογιστή, εκκίνηση του προγράµµατος και επεξήγηση των 
βασικών χειρισµών).  
 
• Για να διαπιστωθεί ο βαθµός της απόκτησης γνώσης από τους καταρτιζόµενους κατά την πρώτη 

(ελεύθερη) εβδοµάδα, τους τέθηκε στο τέλος της εβδοµάδας ένα ερώτηµα: τους επιδείχθηκε ένα 
σκούρο φωτοαντίγραφο και ερωτήθηκαν για την αιτία αυτού του πράγµατος και πως θα διορθωθεί. Δεν 
δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις.  

• Ο Εκπαιδευτής πρότεινε αντιµετώπιση και λύση του προβλήµατος µέσω του CD (“ψάξτε µέσα στο 
CD για τη λύση” - µε ελεύθερη βούληση): Διάφορες απαντήσεις (“ίσως από τα αναλώσιµα”, 
“γραφίτης”) χωρίς επιτυχία.  

• Καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή για χρησιµοποίηση της "Βοήθειας (help)" για να βρούν τη λύση: 
Επιτυχία. 

 
Κατόπιν αυτού από την δεύτερη εβδοµάδα ο Εκπαιδευτής ακολούθησε την καθορισθείσα σειρά 
µαθηµάτων (curriculum). 
Η σειρά αυτή βρίσκεται στο τέλος, σαν “Παράρτηµα 1”. 
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Παρακάτω ακολουθούν, σε µορφή πίνακα, αναλυτικά οι παρατηρήσεις για κάθε ηµέρα και για κάθε 
καταρτιζόµενο: 

 Alpha Beta Gama Delta 
18/10/1999     

Το ασπρόµαυρο 
φωτοαντιγραφικό 
και Ασκήσεις 

“εγώ τα ξέρω, τα έχω 
βαρεθεί γιατί τα 
ξανάκανα”  (1 εβδοµάδα 
ελεύθερης πλοήγησης 
στο πρόγραµµα) και πήγε 
κατευθείαν στις 
ασκήσεις. Ασχολήθηκε 
στα γρήγορα. Αρχικά το 
σκόρ του ήταν 100%. 
Στη συνέχεια µειώθηκε η 
απόδοση του. Όταν του 
ανατέθηκε να βγάλει 
ξανά υψηλό σκορ, 
ασχολήθηκε πιο 
προσεκτικά, αλλά µε µια 
νευρικότητα γιατί το 
σκορ του συνέχισε να 
είναι χαµηλό. Όταν δεν 
τα κατάφερνε, έβλεπε 
ποια ήταν η σωστή 
απάντηση και πήγαινε 
ξανά και σηµείωνε την 
σωστή. Δεν διάβασε 
καθόλου τα κείµενα, 
ούτε χρησιµοποίησε 
βίντεο και ήχο. Τελική 
εκτίµηση στις ασκήσεις 
ήταν αποτυχία. 

Πέρασε όλα κεφάλαια 
ως εξής: 
ενεργοποιούσε τον 
ήχο, άκουγε και 
έβλεπε τα βίντεο. Δεν 
ασχολήθηκε καθόλου 
µε τις ασκήσεις (µια 
απλή µατιά µια φορά). 

Πάνω από 80% στις ασκήσεις. Πρώτα διάβασαν 
καλά το κείµενο. Είδαν κάποια βίντεο, άκουσαν 
κάποιους ήχους. Δίνουν µεγάλη προσοχή στις 
ασκήσεις, όπου είχαν απορία γυρνούσαν στη 
θεωρία. (Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι ήταν 2 
παιδιά που δούλευαν µαζί.) 
 

Γενικές Σηµειώσεις 1) σε ½  ώρα (κατά µέσο όρο) βαρέθηκαν όλοι. 
2) Το πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο ώστε οι ασκήσεις να καταγράφουν το σκορ για την πρώτη 

προσπάθεια του χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεί τη σωστή απάντηση και την εισάγει, το 
σύστηµα την δέχεται µεν και αποκρίνεται “σωσή απάντηση”, δεν ενηµερώνει όµως το σκόρ! 

19/10/1999     

Το ασπρόµαυρο 
φωτοαντιγραφικό 
και Ασκήσεις 

(συνέχεια) 

Διαβάζει τα κείµενα, 
βαριέται όµως 
γρήγορα 

Ανοίγει τον ήχο και 
καλεί τα βίντεο 
 

Σε µια παράγραφο 
(3.5) δεν καταλάβαινε 
τη διαδροµή του 
χαρτιού (που είναι το 
τύµπανο, ο φούρνος 
κλπ.). Του υποδείχθη-
κε ο τρόπος εργασίας 
(pop-up επεξηγηµατι-
κά µενού) – Ααα, 
µάλιστα!… (Επιτυχία) 

 

 Δεν χρησιµοποιεί ήχο 
συχνά. Βλέπει βίντεο 
(όχι συχνά). Τα βαρι-
έται γρήγορα. Έχουµε 
πρόβληµα motivation! 
 

Σε µια παράγραφο 
(3.3) έδωσε βάση στο 
βίντεο, ξαναζήτησε 
µάλιστα τον ήχο για να 
το καταλάβει. Γενικά 
ζητούσε και δεύτερη 
φορά τον ήχο. 

Δεν χρησιµοποιεί το 
βίντεο. Χρησιµοποιεί 
τον ήχο 

 

 Μάλλον συνεχίζει να 
κάνει τυχαία κλικ και 
ό,τι βγει!.. 

Ανακάλυψε µόνη της 
τα pop-up γύρω από το 
τύµπανο 

Απορροφήθηκε και 
δούλεψε…. 
 

 

  Ζήτησε εκτύπωση κει-
µένου και εικόνων. 
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Γενικές Σηµειώσεις 1) Μέχρι τώρα κανείς δεν κάλεσε φωτογραφία τη στιγµή που το έλεγε ο ήχος (και υποτίθεται ότι 
διαβάζανε  το κείµενο). Βλέπαν τις φωτογραφίες µετά, αφού δηλ, άκουγαν και διάβαζαν το κείµενο. 
3) Ανακάλυψαν µόνοι τους τα animation στο κεφ.3. Γενικά κανένα πρόβληµα στο χειρισµό. 

Στο σηµείο αυτό τους ανατέθηκε η εξής εργασία από τον Eκπαιδευτή: Αναλώσιµα – γραφίτης – µαύρος : 
"Δείτε κείµενο, εικόνες, ήχο, βίντεο και κάντε τις ασκήσεις " 

 Κατ' ευθείαν στις 
ασκήσεις χωρίς να 
ασχοληθεί µε τη 
θεωρία και όλες στα 
γρήγορα…(µέτρια 
επιτυχία) 

Σκόρ 100% (χάρηκε)      
(θετικό motivation) 

ΟΚ. 50% OK  75% 

Διάλειµµα 
Συνέχιση της 
κατάρτισης 

Χάθηκε…Έβλεπε όλα 
τα βίντεο (τυχαία) 
(αποσπασµατικότητα) 

 Στις ασκήσεις µέτρια 
επιτυχία (σκορ στο 
κίτρινο) 

 

Στο σηµείο αυτό τους ανατέθηκε δεύτερη εργασία από τον Eκπαιδευτή: Αναλώσιµα – χαρτιά- τις τρείς 
πρώτες παραγράφους και µετά τις ασκήσεις. 

  OK Κανονικότητα…. Ο χρόνος που χρειάστηκαν 
(10-15 λεπτά) κρίνεται κανονικός 

Γενικές Σηµειώσεις 1) Εντυπωσιακή η άνεση χρήσης από όλους! Η µπάρα QT χρειάστηκε µια αναλυτική εξήγηση, αλλά 
µετά η χρήση της ήταν διαφανής. 
2) Ακολουθείται τροποποίηση στο χρονοδιάγραµµα (λόγω αδυναµίας  συγκέντρωσης και χαµηλού 
motivation): ½ ώρα κατάρτιση, 15' διάλειµµα , ½  ώρα κατάρτιση. 

20/10/1999     

Προβλήµατα Ακολουθεί σχετικά 
(στις παραγράφους) 

OK στη θεωρία   

Πρόβληµα & Άσκ. 
1 
 

Στην άσκηση (1η) κλικ 
στην τύχη. Βγαίνει το  
help και αποτυχία - 
αποτυχία-επιτυχία. 
Την έκανε και δεύτερη 
φορά, πάλι µε 
αποτυχία… 

Άσκηση 1. Με το help 
OK. 

Πολύ βιαστικά την 
άσκηση (1η) 

Με το help στην 
άσκηση 
συγκεντρώθηκε και 
πέτυχε… 

Πρόβληµα & Άσκ. 
2 
 

Στα 10'' χάθηκε και 
κάνει τα δικά του… 
(Μπήκε στις προσο-
µοιωτικές!!) 

 Με προσπάθεια και το 
help επιτυχία 

Γενικά προχωράει 
αργά και προσεκτικά. 
Δεν κάνει πολλά λάθη. 

Γενικές Σηµειώσεις Φαίνεται ότι στις κατασκευαστικές χρειάζεται εντονότερο help!! Υπάρχει πρόβληµα, δεν ξέρουν τι 
να κάνουν!  

Πρόβληµα & Άσκ. 
3 
 

Aδιαφορεί… Συνεχίζει να βλέπει 
µεθοδικά όλες τις 
παραγράφους 

Μάλλον τυχαία βρήκε 
το σωστό (έκανε κλικ 
σε όλα…) 

Πολύ αργή αλλά 
µεθοδική. Τα ελέγχει 
όλα. 

 Επιµένει στις προσο-
µοιωτικές (χωρίς 
επιτυχία…) (φαίνεται 
να τον παρακινεί το 
περιβάλλον των 
προσοµοιωτικών 
ασκήσεων) 

Ακούει όλους τους 
ήχους. 

Σε ένα κενό (τελείωσε 
γρηγορότερα) πήγε 
στην ιστορία. 

 

   Όταν τελείωσαν, κάνουν επαναλήψεις των 
ασκήσεων 

Διάλειµµα Με την επιστροφή 
πάλι άσχετος… 

   

Προσοµοιωτικές 
ασκήσεις (1η) 

2 λάθη 4 λάθη, 2 λάθη, 3 λάθη 
κλπ.,  

3 λάθη, 2 λάθη 2 λάθη, επιτυχία, 3 
λάθη 

2η (Παρόµοια) αποτυχία 1 λάθος 1 αποτυχία 2 λάθη, 1 λάθος 

Η 9η 
προσοµοιωτική 

1 λάθος 3 λάθη 1 λάθος 1 λάθος 
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ανατίθεται σαν τεστ  
12η σαν τεστ  1 λάθος 1 λάθος  

21/10/1999     

Το έγχρωµο 
φωτοαντιγραφικό 

 

   µεθοδικά βλέπει όλες 
τις φωτογραφίες 

Άσκηση 
 

 2 λάθη 2 λάθη Ok 

Γενικές Σηµειώσεις Πολλές φορές καλούν τον ήχο µε διαφορετικό tempo. Δεν φαίνεται να ενοχλούνται, κρατάνε την 
ένταση χαµηλά και δεν διαταράσσεται το γκρουπ. 

Το φωτοτυπικό 
 

Νορµάλ διαδικασία γενικά, όπως έχει ήδη παρατηρηθεί… 

Γενικές Σηµειώσεις Tους αναφέρεται το τρυκ ότι µπορούν να ενεργοποιήσουν πρώτα τον ήχο και µετά να µπουν στις 
ασκήσεις (για να ακούν το κείµενο) 

  όχι το έκανε όχι 
23/10/99     

Tο σπιράλ Aσκήσεις αποτυχία Aσκήσεις  επιτυχία Aσκήσεις επιτυχία 

Oλικά σκορ στις 
ασκήσεις 

<50%,   περίπου 35% 
σχεδόν κόκκινο στη 
µπάρα αξιολόγησης  
(στα πλαίσια του 
τυχαίου) 

Πράσινο σκορ Πράσινο σκορ 

Γενικές Σηµειώσεις  Δούλεψαν συνεργατικά. Aναλυτικότερη παρακολούθηση της ύλης (όλες 
τις φωτογραφίες), καλύτερη επίδοση στις ασκήσεις. Επίσης κάποιες 
φωτογραφίες (πλαστικοποίηση/διαδικασία) τις  εξηγεί ο ένας στον  άλλο. 

Γενικές Σηµειώσεις Δεν χρησιµοποιήθηκε καθόλου το help ! Mόνοι τους δεν το κάλεσαν  ποτέ!! 

25/10/99     

 Κατά την επεξεργασία της θεωρίας έχουµε απόδοση κάθε καταρτιζόµενου όπως έχει παρατηρηθεί 
µέχρι τώρα. Παρατηρείται δηλαδή σταθεροποίηση του δυναµικού του γκρουπ. 

H θερµοκόλληση 
και η 

πλαστικοποίηση 
 

Επέµενε µέχρι να 
κάνει την άσκηση 
σωστά (να δει το 
“συγχαρητήρια”). 
Σκόρ περίπου 66% 

Aσκήσεις  επιτυχία  Aσκήσεις 100% 

Γενικές Σηµειώσεις Yπάρχει µια σαφής βελτίωση της επίδοσης γενικά, όπως και προσαρµογή στο πρόγραµµα της 
κατάρτισης (που στην αρχή προκαλούσε διαµαρτυρίες) 

 
Στο σηµείο αυτό τελείωσε η φάση του CBT (Computer Based Training), έγινε η πρώτη και δεύτερη 
αξιολόγηση και ξεκίνησε η φάση της πρακτικής. Οι Καταρτιζόµενοι, µε την παρουσία του Εκπαιδευτή 
ασχολήθηκαν σε πραγµατικό περιβάλλον φωτοιαντιγραφικού εργαστηρίου µε την εµπέδωση των 
διδαχθέντων από το CD-ROM. 
Στο τέλος και της περιόδου αυτής ανατέθηκαν στους Καταρτιζοµένους οι προβλεφθείσες εργασίες (τρίτη 
αξιολόγηση). 
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4. Aποτιµήσεις 
Kατ’ αρχάς πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν µόνο από τους 3 
καταρτιζόµενους, (ο Alpha δεν προσήλθε στη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων). 
 
• Μέρος 1ο: Αποτίµηση της Διασύνδεσης (Interface) 
Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έδωσαν οι καταρτιζόµενοι στα ερωτηµατολόγια, έχουµε την εξής 
εικόνα: 

 Eρ.1: 
Oρολογία & 
Eπικοινωνία 

Eρ.2: 
Eκµάθηση 
χρήσης 

Eρ.3:      
Γενική 

Eντύπωση 

Eρ.4: Στήσιµο 
Oθόνης 

Eρ.5: 
Δυνατότητες 
Συστήµατος 

Eρ.6: 
Πολυµεσικά 
Στοιχεία 

Eρ.7:    
Άµεση 

Bοήθεια 

Eρ.8:           
Tί έµαθες; 

Eρ. 9: 
Aπόκτηση 
δεξιοτήτων 

Eρ.10.1: 
Διάβασµα από 
την οθόνη 

Eρ. 10.2: 
Aφήγηση 

Beta 8.40 8.50 8.33 8.00 7.40 7.67 7.00 7.40 7.92 6.00 9.00 
Gama 7.80 8.33 7.50 9.00 7.60 6.33 6.00 7.40 4.58 8.00 1.00 
Delta 8.80 7.80 6.83 7.75 7.60 7.33 7.00 7.00 5.83 6.00 2.00 

 
Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για την περίπτωση “Ο Εξεταστής για λογαριασµό των Καταρτιζοµένων” 
έδωσαν την εξής εικόνα: 

 Eρ.1: 
Oρολογία & 
Eπικοινωνία 

Eρ.2: 
Eκµάθηση 
χρήσης 

Eρ.3:      
Γενική 

Eντύπωση 

Eρ.4: 
Στήσιµο 
Oθόνης 

Eρ.5: 
Δυνατότητε

ς 
Συστήµατος 

Eρ.6: 
Πολυµεσικά 
Στοιχεία 

Eρ.7:    
Άµεση 

Bοήθεια 

Eρ.8:          
Tί έµαθες; 

Eρ. 9: 
Aπόκτηση 
δεξιοτήτων 

Eρ.10.1: 
Διάβασµα 
από την 
οθόνη 

Eρ. 10.2: 
Aφήγηση 

Beta 5,28 7,00 7,00 6,93 7,07 6,82 3,86 6,15 2,92 8,00 7,00 

Gama 5,94 6,84 6,33 7,29 6,36 6,32 3,75 6,75 4,58 9,00 8,00 

Delta 6,65 7,72 6,67 6,86 7,38 6,00 4,75 6,50 5,42 7,50 4,00 
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Αντίστοιχα η αποτίµηση του Εκπαιδευτή ήταν: 

 Eρ.1: 
Oρολογία & 
Eπικοινωνία 

Eρ.2: 
Eκµάθηση 
χρήσης 

Eρ.3:      
Γενική 

Eντύπωση 

Eρ.4: 
Στήσιµο 
Oθόνης 

Eρ.5: 
Δυνατότητε

ς 
Συστήµατος 

Eρ.6: 
Πολυµεσικά 
Στοιχεία 

Eρ.7:    
Άµεση 

Bοήθεια 

Eρ.8:          
Tί έµαθες; 

Eρ. 9: 
Aπόκτηση 
δεξιοτήτων 

Eρ.10.1: 
Διάβασµα 
από την 
οθόνη 

Eρ. 10.2: 
Aφήγηση 

Εκπαιδευτής 6,35 7,58 6,83 7,36 6,38 4,60 3,17 6,00 4,58 8,00 5,00 

 
 
• Μέρος 2ο: Ποιοτική αξιολόγηση 
Α' υποµέρος: Αποτίµηση της παρακίνησης (motivation) 

Για την αποτίµηση της παρακίνησης υπάρχουν τέσσερεις µεταβλητές που αξιολογούνται: Eνδιαφέρον & 
περιέργεια (interest & curiosity), συνάφεια (relevance – η ικανοποίηση προσωπικών επιδιώξεων ή η 
επιτυχία στόχων), προσδοκία (expectancy – η πιθανότητα επιτυχίας και η αίσθηση ότι η επιτυχία προήλθε 
από προσωπικές προσπάθειες) και ικανοποίηση & αποτελέσµατα (satisfaction & outcomes). (Keller, 
1983) 
Για κάθε ένα από αυτά χρησιµοποιήθηκαν ξεχωριστές οµάδες ερωτήσεων (ποιοτικές – ανοικτού τύπου) 
και τα αποτελέσµατα περιγράφονται παρακάτω:  

 Beta Gama Delta 

Eνδιαφέρον & 
περιέργεια 

Γενικά της άρεσε να 
δουλεύει µε το πρόγραµµα, 
βρήκε ενδιαφέρουσες τις 
ασκήσεις και την ενθουσίασε 
το προσοµοιωτικό 

Aναφέρει την “περιέργεια”, 
αλλά και “αγωνία σαν να 
ήταν αλήθεια” 

Bρήκε ότι οι ασκήσεις 
διατηρούσαν το ενδιαφέρον 
τους και επίσης εξερευνούσε 
το πρόγραµµα. 
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περιβάλλον 

Συνάφεια µε 
προσωπικούς στόχους 

Bρήκε σχετικά πράγµατα µε 
ό,τι περίµενε να βρεί 

Δεν βρήκε ιδιαίτερη χρήση 
στα πολυµεσικά στοιχεία και 
δεν είχε άποψη για 
προσωπικούς στόχους 

Δεν βρήκε ιδιαίτερη βοήθεια 
από τις ασκήσεις, δεν βρήκε 
ικανοποιητικά τα βίντεο και 
τις εκφωνήσεις 

Προσδοκία επιτυχίας 
Δεν φοβόταν να εξερευνήσει 
το πρόγραµµα, κατέβαλλε 
µέτρια προσπάθεια και 
κυνηγούσε το σκορ 

Kατέβαλλε µέτρια 
προσπάθεια και φοβόταν να 
δοκιµάσει κάτι άγνωστο 

Θεώρησε κανονική την 
προσπάθεια που κατέβαλλε. 

Iκανοποίηση & 
αποτελέσµατα 

Tης φάνηκε “παιχνιδάκι” και 
νοιώθει ότι έµαθε και σε 
βάθος – όµως ακόµα είναι 
νωρίς να δουλέψει µόνη της 
σε ένα µηχάνηµα. 

Kανονικά συναισθήµατα και 
θεωρεί ότι πήρε κανονική 
γνώση. 

Tης ήταν µεν ευχάριστο το 
να δουλεύει µε το 
πρόγραµµα, αλλά δεν 
πιστεύει ότι µπορεί να 
δουλέψει µόνη της. 

 
Tα γκρίζα πλαίσια δηλώνουν αρνητικά συναισθήµατα (αρνητικό motivation), ενώ τα χοντρά πλαίσια 
δηλώνουν θετικά συναισθήµατα (θετικό motivation). Βασικό σηµείο είναι ότι οι απαντήσεις 
αξιολογούνται από το πρίσµα της προσπάθειας (effort) που κατέβαλλαν οι Καταρτιζόµενοι. 
 
Β' υποµέρος: Φαινοµενογραφική µελέτη της γνωστικής µεταφοράς 

Εδώ αξιολογείται η µάθηση (learning). 
 Beta Gama Delta 

Συναισθήµατα και 
προσδοκία µε την 
έναρξη της 
Κατάρτισης. 

Με τα πρώτα µαθήµατα είχε 
θετικά συναισθήµατα, της 
φάνηκε εύκολο. 

Του φάνηκαν δύσκολα και 
πολλά. Η γλώσσα και τα 
τεχνικά στοιχεία του 
φάνηκαν εµπόδια. 

Θετική προσδοκία για την 
κατάρτιση. Της φάνηκε 
ολοκληρωµένο και εκτίµησε 
τα πολυµεσικά στοιχεία. 

Συναισθήµατα και 
ικανοποίηση κατά τη 

διάρκεια της 
Κατάρτισης. 

Υπήρχε οµαλή ροή της 
κατάρτισης χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήµατα. 

Δεν υπήρχε πρόβληµα στην 
πορεία της κατάρτισης. 
Έννοιωθε να προχωράει η 
γνώση. 

Θεώρησε κανονική την 
πορεία της κατάρτισης, 
σύµφωνα µε τις προσδοκίες 
της. 

Συναισθήµατα και 
αποτελέσµατα µετά το 
τέλος της Κατάρτισης. 

Δεν νοιώθει ότι τα έµαθε 
όλα, αλλά πιστεύει ότι άξιζε 
τον κόπο. Πιστεύει ότι οι 
αποκτηθείσες γνώσεις της σε 
δεκαβάθµια κλίµακα είναι 9! 

Πιστεύει ότι κέρδισε τις 
γνώσεις που έπρεπε. Θεωρεί 
ότι βρίσκεται σε κανονικό 
επίπεδο γνώσης στο 
αντικείµενο. 

Πιστέυει ότι έµαθε τόσα, όσα 
θα µπορούσε να µάθει από 
ένα CD. 

Γενικά συναισθήµατα 
(ελεύθερη έκφραση). 

Πιστεύει ότι έµαθε, µάλλον 
µπορεί να διεκπαιρεώσει µια 
σχετική εργασία, η 
κατάρτηση της άρεσε και δεν 
βρήκε δυσκολίες. 

Πιστεύει ότι η γνώση του δεν 
προχώρησε σε βάθος. Δεν 
έχει εµπιστοσύνη να 
δουλέψει µόνος του. 

Δεν είχε ακραία 
συναισθήµατα, δεν 
δυσκολεύτηκε πουθενά, 
νοιώθει ότι είχε την 
αναµενόµενη επιτυχία. 

 
Tα γκρίζα πλαίσια δηλώνουν αρνητικά συναισθήµατα (δεν πιστεύει ότι θα µάθει ή ότι έµαθε), ενώ τα 
χοντρά πλαίσια δηλώνουν θετικά συναισθήµατα (θεωρεί ότι θα µάθει ή ότι έµαθε πολλά). 
 
Μέρος 3ο: Αποτίµηση της Γνωστικής Μεταφοράς (Cognitive Transfer) στην Πράξη. 

Α' Υποµέρος: Παρακίνηση (motivation) &  Β' Υποµέρος: Γνωστική µεταφορά (cognitive transfer) 
Όπως προαναφέρθηκε, ανατέθηκαν στους Καταρτιζοµένους εργασίες τριών επιπέδων: γνωστή, γνωστή 
αλλά µε αλλαγή παραµέτρων και πιο σύνθετη για να ελεγχθεί η απόκτηση, µεταφορά και σύνθεση 
γνώσης. 
Παρακάτω αναφέρονται οι ανατεθείσες εργασίες και τα αποτελέσµατά τους αναλυτικά ανά 
καταρτιζόµενο. Στις παρενθέσεις παρουσιάζεται µια υποκειµενική βαθµολογία του Eκπαιδευτή στη 10-
βάθµια κλίµακα. 

 
• Απόκτηση γνώσης - Γνωστή διεργασία (task): "Είµαι πελάτης και σου αναθέτω αυτήν την παραγγελία. 
Αισθάνσου ελεύθερος να µιλάς και να σκέφτεσαι δυνατά και όπου χρειαστείς βοήθεια πες το µου." 
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 Beta Gama Delta 
Σπιράλ µε εξώφυλλο και 

ζελατίνες 
Σχετική επιτυχία (6) Πολύ καλά (9) Πολύ καλά (9) 

Προσπέκτ Αποτυχία (3) Mέτρια (5) Σχετική επιτυχία (6) 
Φωτοαντιγραφή µονής 
όψης, πολλά αντίγραφα 

Mέτρια (5) Mέτρια (5) Άριστα (10) 

 
 
 
 
 
 

 
• Μεταφορά γνώσης - Αλλαγή παραµέτρων (επιφανειακών χαρακτ/κών) σε γνωστή διεργασία (π.χ 
περιοδικό ή αλλαγή αριθµού αντιτύπων ή σµίκρυνση από Α3 σε Α4). 

 Beta Gama Delta 
Περιοδικό Μέτρια (5) Αρκετά καλά (7) Πολύ καλά (9) 

Σε άλλο µηχάνηµα Καλά (6) Σχετικά καλά (6) Αρκετά καλά (7) 
Σµίκρυνση Αποτυχία (4) Πολύ καλά (8) Καλά (7) 
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• Σύνθεση γνώσης - διαφορετικές διεργασίες από τις γνωστές που πρέπει να συνθέσει απ' την αρχή τη 
λύση βασιζόµενος σ' αυτά που ξέρει. Δηµιουργήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό 5 διεργασίες: 
1. Φωτοαντιγραφή βιβλίου. (Ζητούµενη διαδικασία: το εξώφυλλο έγχρωµο, το µέσα ασπρόµαυρο, 
σπιραλοδέτηση) 

2. Θερµοκολληµένο βιβλίο. (Ζητούµενη διαδικασία: διαχωρισµός, 2 αντίγραφα, θερµοκόλληση) 
3. 10 φωτογραφίες σε "µεγάλο" κολάζ (αφίσα). (Ζητούµενη διαδικασία: χαρτί Α3, έγχρωµο, στη 
γυάλινη επιφάνεια, ενδεχοµένως πλαστικοποίηση) 

4. Σπιράλ σε σπιράλ. (Ζητούµενη διαδικασία: Άνοιγµα του δακτυλίου, φωτοαντιγραφή, πάλι 
σπιράλ) 

5. Βιβλίο Α5 µε ένθετο έγχρωµο χάρτη (διπλωµένο). (Ζητούµενη διαδικασία: το µέσα ασπρόµαυρο, 
ο χάρτης έγχρωµος, θερµοκόλληση) 

 
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα ανά Καταρτιζόµενο: 
Καταρτιζόµενος Beta: 
Διεργασία Νο 3. 
Aποτέλεσµα: Tην δυσκόλεψε πολύ – αποτυχία 
Aνατέθηκε και η διεργασία Νο 4 
Aποτέλεσµα: Πάλι δυσκολία. Θυµόταν τι έµαθε, αλλά δεν µπορούσε να το εφαρµόσει στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, ενώ προσπαθούσε… 
Εκτίµηση βαθµολογίας: Παρακίνηση 7 - Μάθηση 3 
 
Καταρτιζόµενος Gama: 
Διεργασία Νο 2. 
Aποτέλεσµα: Έδωσε την απλή λύση (στη γυάλινη επιφάνεια, σαν βιβλίο). Όταν εξηγήθηκε ότι ειδικά οι 
θερµοκολλήσεις κόβονται πρώτα στη ράχη, επιτυχία. 
Εκτίµηση βαθµολογίας: Παρακίνηση 7 - Μάθηση 6 
 
Καταρτιζόµενος Delta: 
Διεργασία Νο 1. 
Aποτέλεσµα: Eπιτυχία (8) 
Aνάθεση και της διεργασίας Νο 5 
Aποτέλεσµα: Eπιτυχία (9) 
Εκτίµηση βαθµολογίας: Παρακίνηση 9 - Μάθηση 8,5 
 
Σηµείωση: Aνατέθηκε ένα επι πλέον task, το φωτοτυπικό (φωτοτύπιση αρχιτεκτονικού σχεδίου). 
Aποτυχία από όλους (δεν είχε προηγηθεί πρακτική κατάρτιση). 
 
 
 
Συνολικά τα αποτελέσµατα για το 3ο µέρος της αξιολόγησης για όλους τους Καταρτιζοµένους είναι: 
Καταρτιζόµενος Beta: 
 

Beta: Παρακίνηση Μάθηση 
Απόκτηση γνώσης Σχετικά καλά (6) Μέτρια (4,67) 
Μεταφορά γνώσης Αρκετά καλά (7) Mέτρια (5) 
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Σύνθεση γνώσης Πολύ καλά (8) Aποτυχία (3) 

 
Καταρτιζόµενος Gama: 
 

Gama Παρακίνηση Μάθηση 
Απόκτηση γνώσης Πολύ καλά (8) Σχετικά καλά (6,34) 
Μεταφορά γνώσης Πολύ καλά (8) Αρκετά καλά (7) 
Σύνθεση γνώσης Αρκετά καλά (7) Σχετικά καλά (6) 

 

 
 
Καταρτιζόµενος Delta: 
 

Delta Παρακίνηση Μάθηση 
Απόκτηση γνώσης Πολύ καλά (8) Πολύ καλά (8,34) 
Μεταφορά γνώσης Πολύ καλά (8) Αρκετά καλά (7,64) 
Σύνθεση γνώσης Πολύ καλά (9) Πολύ καλά (8,5) 
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5. Γενική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 
• Υπήρξε µεγάλη ταχύτητα στην αρχή (όταν οι Καταρτιζόµενοι εργάστηκαν µόνοι τους και 

"τελείωσαν" το CD σε µία εβδοµάδα) και “εύκολη κατανόηση”, χωρίς όµως εµπέδωση γνώσης, όπως 
αποδείχθηκε από την πρώτη ανάθεση εργασίας ("σκούρο φωτοαντίγραφο"). Kατά τη διάρκεια της 
οργανωµένης κατάρτισης φάνηκε επίσης αυτή η επιφανειακότητα της “αποκτηθείσας” γνώσης της 
πρώτης εβδοµάδας (µε τον Eκπαιδευτή σε ρόλο παρατηρητή). Αυτό οδήγησε στην αλλαγή 
µεθοδολογίας και ο Εκπαιδευτής ανέλαβε ρόλο πλοηγητή (εκτελώντας τα καθήκοντα που 
προαναφέρθηκαν). Η κατάρτιση προχώρησε έτσι ικανοποιητικά, όµως οι Καταρτιζόµενοι ζητούσαν 
επαφή µε κανονικά µηχανήµατα. Ο ρόλος του Εκπαιδευτή-Πλοηγητή κρίνεται συνεπώς πετυχηµένος. 
Η επίδοση των Καταρτιζοµένων µε αυτή την προσέγγιση έφτασε επιδόσεις βαθµολογίας 6-7, πράγµα 
που κρίνεται πολύ ικανοποιητικό για περιβάλλον CBT. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι τα ποσοστά 
αυτά επιτεύχθηκαν µε συνδυασµό θεωρίας-πρακτικής και είναι άγνωστη η επίδοση για διδασκαλία 
µόνο µε το CD (έστω και µε Εκπαιδευτή). 

• Κανένας δεν είχε ιδιαίτερη εξοικείωση µε υπολογιστή και η διδακτική προσέγγιση µέσω υπολογιστή 
τους φάνηκε ξένη. Όµως κανένας δεν δυσκολεύτηκε στη χρήση και σε κανέναν η διασύνδεση δεν 
στάθηκε εµπόδιο, αντίθετα πολλές φορές δήλωσαν "ενθουσιασµό". Με το τέλος της κατάρτισης 
όµως, αν και χρησιµοποίησαν µε άνεση το πρόγραµµα, δεν θεώρησαν ότι έµαθαν χρήση υπολογιστή. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µια από τις προδιαγραφές κατασκευής ήταν η διασύνδεση να κρύβει 
το Λειτουργικό Σύστηµα (λόγω του ειδικού γκρουπ χρηστών). Από άποψη παρακίνησης συνεπώς ο 
υπολογιστής και το περιβάλλον CBT γενικά επέτυχαν, όµως γρήγορα έγιναν "συνήθεια" και στο 
ειδικό αυτό γκρουπ εµφανίστηκαν τα χαρακτηριστικά της "ανυποµονησίας" και "αφαιρετικότητας", 
µε αποτέλεσµα να ατονήσει το ενδιαφέρον τους για το CD µπροστά στην προσµονή της επαφής µε τα 
πραγµατικά µηχανήµατα. Με την επαφή τους στη συνέχεια µε πραγµατικό φωτοαντιγραφικό 
εργαστήριο ήρθαν στην επιφάνεια οι αποκτηθείσες γνώσεις από το CD-ROM. Σε γενικές γραµµές η 
κατάρτιση πέρασε τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για να ασχοληθούν στη συνέχεια οι 
Καταρτιζόµενοι µε πραγµατικά µηχανήµατα. 

• Η γλώσσα τους φάνηκε δύσκολη, πολύ τεχνική, όµως στην πορεία της κατάρτισης αυτό ξεπεράστηκε. 
• Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει πράγµατι ελαττωµένη ικανότητα για αξιόπιστη συµπλήρωση 
ερωτηµατολογίων. Αυτό φάνηκε από το ότι κανένας Καταρτιζόµενος δεν έδωσε βαθµολογία 
κατώτερη του “6” στις ερωτήσεις µετρήσιµου τύπου, ακόµα και σε σηµεία  της διασύνδεσης που 
αποδείχθηκαν προβληµατικά στο τέστ χρήσης (usability test) του ΤΖΙ (Technologie Zentrum 
Informatik) του Πανεπιστηµίου της Βρέµης. Επίσης δεν παρατήρησαν σηµαντικά αρνητικά στοιχεία 
ούτε κατά τη φαινοµενογραφική αξιολόγηση. Τα ερωτηµατολόγια των Καταρτιζοµένων βρίσκονται 
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επίσης σε κατά τόπους ισχυρή αντίθεση µε τα ερωτηµατολόγια “Εκπαιδευτή για λογαριασµό του 
Καταρτιζοµένου”. Συµπερασµατικά φαίνεται ότι η αρχική υπόθεση ότι η συγκεκριµένη οµάδα 
χρηστών έχει ελαττωµένη ικανότητα συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων ευσταθεί και συνεπώς δεν 
είναι κατάλληλη µέθοδος αξιολόγησης η καταµετρητική αξιολόγηση για αυτούς τους χρήστες. Αυτό 
µε την επιφύλαξη του ότι πρόκειται για πιλοτική αξιολόγηση και τα συµπεράσµατα αυτά πρέπει να 
επαληθευτούν και σε επόµενη µελέτη. Κάτω από αυτό το πρίσµα φαίνεται να είναι σωστή και η 
προσέγγιση της αξιολόγησης "ο Εκπαιδευτής για λογαριασµό του Καταρτιζοµένου". 

 
6. Ειδικά Συµπεράσµατα 
• Συγκρίνοντας τα δύο διαγράµµατα στις σελίδες 14 & 15 βλέπουµε ότι οι Καταρτιζόµενοι γενικά 
υπερεκτιµούν το CD, πράγµα που αποδεικνύεται αργότερα στην πράξη, όταν οι εκτιµήσεις για την 
αποτελεσµατικότητά του (8-9) δεν ανταποκρίνονται µε τις επιδόσεις τους στις ανατεθείσες διεργασίες 
(5-7). Αντίθετα ο "Εκπαιδευτής για λογαριασµό του Καταρτιζοµένου" δίνει πιο κοντινές εκτιµήσεις 
(λίγο ανώτερες από τις κανονικές - πράγµα φυσιολογικό, αφού βλέπει το πρόγραµµα από την οπτική 
γωνία των Καταρτιζοµένων). Το γεγονός αυτό υποστηρίζει επίσης τη χρήση της αξιολόγησης 
"Εκπαιδευτής για λογαριασµό του Καταρτιζοµένου". Επιπρόσθετα η εκτίµηση του Εκπαιδευτή δίνει 
ακόµα χαµηλότερες βαθµολογίες που πλησιάζουν το γενικό µέσο όρο της επίδοσης στις ασκήσεις και 
τις εργασίες που παρατηρήθηκε στη διάρκεια της κατάρτισης. 

 
• Μέρος 2ο/ Α' Υποµέρος: Αν θεωρήσουµε σαν φυσιολογική καµπύλη (καµπύλη εκµάθησης) για 
οποιαδήποτε εκµαθησιακή διαδικασία την επόµενη: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τότε τα αποτελέσµατα σε αυτόν τον τοµέα της αξιολόγησης (πίνακες στις σελίδες 16-17) µας δίνουν τις 
εξής καµπύλες: 
              Καταρτιζόµενος Beta                    Καταρτιζόµενος Gama                   Καταρτιζόµενος Delta 
 
 
 
 
 
 
Τα αποτελέσµατα αυτά δίνουν περίεργα συµπεράσµατα. Ο Καταρτιζόµενος Beta τα θεώρησε όλα εύκολα 
και πιστεύει ότι έµαθε πολλά. Ο Καταρτιζόµενος Gama δίνει µια καµπύλη που πλησιάζει τη φυσιολογική 
καµπύλη εκµάθησης, ενώ ο Καταρτιζόµενος Delta δίνει κανονική κατάρτιση χωρίς προβλήµατα µε 
µέτρια απόκτηση γνώσης. Προφανώς η διαφορετικότητα αυτών των καµπύλων δεν µπορεί να δώσει 
συµπεράσµατα, παρά µόνο µια ακόµα ένδειξη για την ελαττωµένη ικανότητα του συγκεκριµένου γκρουπ 
χρηστών να συµµετάσχουν ικανοποιητικά σε αξιολόγηση. 
• Από τα συνολικά αποτελέσµατα (στις σελίδες 20 & 21), φαίνεται ότι η παρακίνηση (motivation) ήταν 
γενικά σε υψηλότερα επίπεδα από τη µάθηση (learning). Ειδικότερα στον καταρτιζόµενο Beta 
παρατηρούµε µεγάλη διαφορά ανάµεσα στην παρακίνηση και τη µάθηση, στον Gama φυσιολογική 
και στον Delta σχεδόν καµµία. Συνεπώς δεν µπορεί να εξαχθεί συµπέρασµα για το αν στην 
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συγκεκριµένη περίπτωση η παρακίνηση προκαλεί ή όχι τη µάθηση (αν και άλλες µελέτες το 
αποδεικνύουν) (Keller, 1983) Όµως είναι προφανές ότι η όλη διαδικασία διατηρούσε σε υψηλά 
ποσοστά την παρακίνηση, ενώ επέτυχε ικανοποιητική γνωστική µεταφορά. 

 
7. Τελικά Συµπεράσµατα 
• Με την παρούσα µορφή το πρόγραµµα "Ορέστης" φαίνεται να αποδίδει τα αναµενόµενα. Το CD δεν 

µπορεί να αναλάβει µόνο του τη διδασκαλία του αντικειµένου, ενσωµατωµένο όµως σε µια διδακτική 
µεθοδολογία όπως περιγράφεται σε αυτό το µνηµόνιο, είναι αποτελεσµατικό. Αν και η παρακίνηση 
(motivation) ήταν γενικά σε πολύ υψηλά επίπεδα, οφειλόµενη κατά κύριο λόγο στο περιβάλλον και 
την ενασχόληση µε τον υπολογιστή, η ενασχόληση των Καταρτιζοµένων µε το CD χωρίς Εκπαιδευτή 
είχε απογοητευτικά αποτελέσµατα, όπως φάνηκε και από το Usability-Test του ΤΖΙ (Technologie 
Zentrun Informatik) του Πανεπιστηµίου της Βρέµης. Αντίθετα, τα αποτελέσµατα κρίνονται 
ικανοποιητικά στη µορφή που εφαρµόστηκαν στην κατάρτιση που περιγράφεται σε αυτό το 
µνηµόνιο. 

• Φαίνεται να είναι σωστή η προσέγγιση "1/2 ώρα κατάρτιση, 15' διάλειµµα, 1/2 ώρα κατάρτιση". 
Επίσης η έρευνα αυτή συνηγορεί και στο (γνωστό ήδη) συµπέρασµα ότι η συνεργατική µάθηση 2 
Καταρτιζοµένων δίνει καλύτερα αποτελέσµατα από την κατ' άτοµο. 

• Συµπερασµατικά οι απαντήσεις στα τέσσερα ερωτήµατα της σελίδας 5 έχει ως εξής: 
Ερώτηµα 1ο: Φαίνεται σωστή η προσέγγιση του να αξιολογήσει ο Εκπαιδευτής για λογαριασµό των 
Καταρτιζοµένων, όµως η µέθοδος αυτή χρειάζεται ακόµα να ερευνηθεί. 
Ερώτηµα 2ο και 3ο: Η διασύνδεση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από έναν χρήστη χωρίς εµπειρία 
υπολογιστή (βλέπε και προαναφερθέν Usability-Test). Όµως η παρουσία Εκπαιδευτή που θα την 
εξηγήσει την καθιστά πού γρήγορα διάφανη (transparent) και οι Καταρτιζόµενοι µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν πλέον το CD. Όµως δεν µπορούν µόνοι τους να δηµιουργήσουν σειρά µαθηµάτων και 
να αποκτήσουν τη ζητούµενη γνώση και η παρουσία του Εκπαιδευτή-Πλοηγητή κρίνεται απαραίτητη. 
Ερώτηµα 4ο: Όχι, η πρακτική κατάρτιση φαίνεται να είναι απαραίτητη. Εκτιµάται ότι η ενσωµάτωση του 
CD στην διδακτική µεθοδολογία που περιγράφηκε έφερε τα ικανοποιητικά αποτελέσµατα που 
παρατηρήθηκαν. Αντίθετα η µη επαφή µε πρακτική κατάρτιση (περίπτωση φωτοτυπικού µηχανήµατος - 
σηµείωση στο τέλος της σελίδας 19) έφερε αποτυχία. 
• Πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι οι Καταρτιζόµενοι πιστεύουν (στο 2ο µέρος των ερωτηµατολογίων, 
ποιοτικές ερωτήσεις) ότι το CD τους έδωσε γνώσεις που δεν θα αποκτούσαν σε ενδεχόµενη πρακτική 
κατάρτιση χωρίς CD - πχ. τα τεχνικά ζητήµατα, ή τα ιστορικά θέµατα. Το ερώτηµα αυτό όµως δεν 
τέθηκε από την αρχή (δηλαδή ποιες γνώσεις δίνει το CBT που δεν δίνει η πρακτική κατάρτιση), δεν 
τέθηκαν κατάλληλες ερωτήσεις στα ερωτηµατολόγια και δεν µπορεί να απαντηθεί τώρα µε σαφήνεια. 

 
8. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
• Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η επέκταση της αξιολόγησης  "Εκπαιδευτής για λογαριασµό του 
Καταρτιζοµένου" και στο ποιοτικό µέρος της αξιολόγησης. Στην παρούσα αξιολόγηση η παραδοχή 
ήταν ότι ο Εκπαιδευτής - στο µετρήσιµο µέρος - παρατηρεί την επίδοση των Καταρτιζοµένων και 
σηµειώνει σε Likert Scale την επίδοσή τους, όπως την αντιλαµβάνεται αυτός. Στο ποιοτικό µέρος 
όµως θα έπρεπε να αξιολογήσει τα συναισθήµατα και τη γνώµη των Καταρτιζοµένων, όπως τα 
αντιλαµβάνεται ο ίδιος. Αυτό βέβαια µπορεί να οδηγήσει σε τελείως αντιφατικά συµπεράσµατα, του 
είδους: "Καταρτιζόµενος: µου αρέσει", "Εκπαιδευτής: δεν του άρεσε". Στην περίπτωση όµως µιας 
δοµηµένης κατάρτισης όπου τα αποτελέσµατα είναι αναµενόµενα και η πορεία της κατάρτισης 
ελεγχόµενη - άρα και τα συναισθήµατα και οι απόψεις των συµµετεχόντων σε διακριτά πλαίσια και 
πάντα σε σχέση µε το περιεχόµενο (context sensitive) - µήπως υπάρχει έδαφος για αξιολόγηση τύπου 
"Εκπαιδευτής για λογαριασµό του Καταρτιζοµένου", ακόµα και στο ποιοτικό µέρος; 

• Η διδακτική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε (πρώτα CBT-Computer Based Training, µετά επαφή µε 
φωτοαντιγραφικό εργαστήριο και τέλος πρακτική εξάσκηση) φάνηκε να παρακινεί (motivate) τους 
Καταρτιζοµένους. Όµως δεν είναι γνωστό αν αυτή η προσέγγιση υπερισχύει ή υπολείπεται της 
σύγχρονης χρήσης περιβάλλοντος CBT µε πραγµατική επαφή µε τα µηχανήµατα, προσέγγιση που 
ακολουθείται από πολλά παρόµοια περιβάλλοντα. Ενδιαφέρον έχει εδώ ο ρόλος του Εκπαιδευτή, ο 
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οποίος δεν διδάσκει (αφήνει αυτό το καθήκον στο CD), πρέπει όµως να συντονίσει την εργασία µε το 
CD µε την εξάσκηση µε τα µηχανήµατα. Πρέπει συνεπώς να είναι γνώστης του χώρου (domain 
expert) των φωτοαντιγραφικών εργαστηρίων, αλλά και των υπολογιστικών πολυµεσικών διδακτικών 
περιβαλλόντων (multimedia instructional environments), πράγµα το οποίο είναι από τη φύση του 
δύσκολο. 

• Δεν φαίνεται κατάλληλη η καταµετρητική αξιολογητική µέθοδος µε ερωτηµατολόγια για ειδικά 
γκρουπ χρηστών (στη συγκεκριµένη περίπτωση χαµηλού µορφωτικού επιπέδου). Αντίθετα φάνηκε 
πολύ αποτελεσµατική η παρατηρητική (observational) µέθοδος αξιολόγησης. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το ερώτηµα αν άλλες αξιολογητικές µεθοδολογίες (πχ. µέθοδοι βασισµένες σε ειδικούς - 
expert based methods) θα ήταν αξιόπιστες σε ειδικά γκρουπ χρηστών. 

• Πρέπει να ερευνηθεί (ειδικά σε ειδικά γκρουπ χρηστών) το αν η εκπαίδευση µόνο µε CBT 
(εκπαίδευση µόνο µε υπολογιστή) έχει κάποια πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την παραδοσιακή 
πρακτική κατάρτιση και ποια συγκεκριµένα είναι αυτά. Βεβαίως εφαρµόζονται διάφοροι µέθοδοι σ' 
αυτή την κατεύθυνση, όµως τα αποτελέσµατα είναι ακόµα ασαφή και µια περαιτέρω έρευνα ίσως 
ρίξει λίγο ακόµα φως. 
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9. Παραρτήµατα 
Παράρτηµα 1: Το πρόγραµµα διδασκαλίας 
H σειρά των µαθηµάτων (curriculum) έχει την εξής µορφή: 
 
Eισαγωγή (εκτιµώµενος χρόνος: 1 ηµέρα) 

• Eξοικείωση µε τον υπολογιστή και το Λ.Σ., το ποντίκι, τα παράθυρα, µενού “Έναρξη” κλπ. 
• H εκκίνηση του προγράµµατος από το Λ.Σ. (Eκπαιδευτής) 

 
Mάθηµα 1ο: Γνωριµία µε το φωτοαντιγραφικό εργαστήριο και Ιστορικά στοιχεία  

(εκτιµώµενος χρόνος: 1 ηµέρα) 
• O χώρος του φωτοαντιγραφικού εργαστηρίου.  
• Oι χώροι του Προγράµµατος. (Eκπαιδευτής) 
• Παρουσίαση των συµβάσεων - εικονίδια, πλήκτρα κλπ. (Eκπαιδευτής) 
• Tα µηχανήµατα, τι κάνει το κάθε ένα. 
• Xρήση της “Bοήθειας” (Eκπαιδευτής, µόνο παρουσίαση της “Bοήθειας”) 
• 2.1.- 2.6.  Ιστορικά στοιχεία  

 
Mάθηµα 2ο: Tο ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό. (Eκπαιδευτής µόνο σαν “Πλοηγητής”) 

 (εκτιµώµενος χρόνος: 1 εβδοµάδα) 
• 1.1. Ξενάγηση  το α/µ φωτοαντιγραφικό. 
• 4.1. Tο α/µ φωτοαντιγραφικό (το µηχάνηµα στη βασική οθόνη) 
• Aσκήσεις της παραγράφου 4.1. 
• Tεχνικά χαρακτηριστικά, 3.1 έως 3.9 
• Προβλήµατα: παράγραφοι 5.1 και 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 
• Aναλώσιµα: “Γραφίτης µαύρος” παρ. 6.1.1. “Xαρτιά” παρ.6.2.1 έως 6.2.6.  
• Aσκήσεις αναλωσίµων 
• Ασκήσεις Προβληµάτων 5.1 και 5.2. (κατασκευαστικές) 
• Παραγγελίες πελατών. (O Eκπαιδευτής συστήνει να γίνουν οι περιπτώσεις 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 

7.6, 7.9, 7.12, 7.16, 7.18 και 7.20) 
 
Mάθηµα 3ο: Tο έγχρωµο φωτοαντιγραφικό.  (εκτιµώµενος χρόνος: 2 ηµέρες) 

• 1.2. Ξενάγηση  το έγχρωµο φωτοαντιγραφικό. 
• 4.2. Tο έγχρωµο φωτοαντιγραφικό (το µηχάνηµα στη βασική οθόνη) 
• Aσκήσεις της παραγράφου 4.2. 
• Tεχνικά χαρακτηριστικά 3.10 και 3.11. 
• Προβλήµατα παράγραφοι 5.3 και 5.4. 
• Aναλώσιµα παράγραφος 6.1.2. 
• Aσκήσεις αναλωσίµων 
• Ασκήσεις Προβληµάτων 5.3 και 5.4. (κατασκευαστικές) 
• Παραγγελίες πελατών. (O Eκπαιδευτής συστήνει να γίνουν οι περιπτώσεις 7.7, 7.8, 7.10 και 

7.11) 
 
Mάθηµα 4ο: Tο φωτοτυπικό. (εκτιµώµενος χρόνος: 1 ηµέρα) 

• 1.3. Ξενάγηση  το φωτοτυπικό µηχάνηµα. 
• 4.3. Tο φωτοτυπικό (το µηχάνηµα στη βασική οθόνη) 
• Aσκήσεις της παραγράφου 4.3. 
• Tεχνικά χαρακτηριστικά 3.12 
• Προβλήµατα παράγραφος 5.2.5. 
• Aναλώσιµα παράγραφος 6.2.7. 
• Aσκήσεις αναλωσίµων 
• Παραγγελίες πελατών. (O Eκπαιδευτής συστήνει να γίνουν οι περιπτώσεις 7.13 και 7.14) 
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Mάθηµα 5ο: Tο σπιράλ. (εκτιµώµενος χρόνος: 1 ηµέρα) 
• 1.4. Ξενάγηση  Tο σπιράλ. 
• 4.4. Tο σπιράλ (το µηχάνηµα στη βασική οθόνη) 
• Aσκήσεις της παραγράφου 4.4. 
• Tεχνικά χαρακτηριστικά 3.13 
• Προβλήµατα παράγραφος 5.5. 
• Aναλώσιµα παράγραφος 6.3. 
• Aσκήσεις αναλωσίµων 
• Άσκηση Προβληµάτων 5.5. (κατασκευαστική) 
• Παραγγελίες πελατών. (O Eκπαιδευτής συστήνει να γίνει η περίπτωση 7.15) 

 
Mάθηµα 6ο: Η θερµοκόλληση. (εκτιµώµενος χρόνος: 1 ηµέρα) 

• 1.5. Ξενάγηση  Η θερµοκόλληση. 
• 4.5. Η θερµοκόλληση (το µηχάνηµα στη βασική οθόνη) 
• Aσκήσεις της παραγράφου 4.5. 
• Tεχνικά χαρακτηριστικά 3.14 
• Προβλήµατα παράγραφος 5.6. 
• Aναλώσιµα παράγραφος 6.4. 
• Aσκήσεις αναλωσίµων 
• Άσκηση Προβληµάτων 5.6. (κατασκευαστική) 
• Παραγγελίες πελατών. (O Eκπαιδευτής συστήνει να γίνει η περίπτωση 7.17) 

 
Mάθηµα 7ο: Η πλαστικοποίηση. (εκτιµώµενος χρόνος: 1 ηµέρα) 

• 1.6. Ξενάγηση  Η πλαστικοποίηση. 
• 4.6. Η πλαστικοποίηση (το µηχάνηµα στη βασική οθόνη) 
• Aσκήσεις της παραγράφου 4.6. 
• Tεχνικά χαρακτηριστικά 3.15 
• Προβλήµατα παράγραφος 5.7. 
• Aναλώσιµα παράγραφος 6.5. 
• Aσκήσεις αναλωσίµων 
• Άσκηση Προβληµάτων 5.7. (κατασκευαστική) 
• Παραγγελίες πελατών. (O Eκπαιδευτής συστήνει να γίνει η περίπτωση 7.19) 

 
Παρατηρήσεις: 
1. O Εκπαιδευτής έχει ένα αντίγραφο των περιεχοµένων του σεναρίου (Storyboard) µε τους αριθµούς 
των παραγράφων (βλέπε παρακάτω Παράρτηµα 3). 

2. Tο κάθε Mάθηµα µπορεί να διαρκέσει περισσότερες µέρες. H έννοια δηλαδή του “Mαθήµατος” έχει 
το νόηµα ενός ολοκληρωµένου  γνωστικού τοµέα. 

3. Το σηµείο: “Μάθηµα 1ο: 2.1-2.6 Ιστορικά στοιχεία” ορίζεται σαν βασικό σηµείο στην αξιολόγηση. 
Πρέπει, σύµφωνα µε την παρατήρηση του Εκπαιδευτή, οι Καταρτιζόµενοι να καταφέρουν να 
πλοηγούνται µόνοι τους, να καλούν τις εικόνες, τον ήχο και το βίντεο. Θεωρείται οριακό σηµείο 
ανάµεσα στη στήλη “Interface intuitivness” και “Interface Transparency”. 

4. Συνολικός χρόνος: 2 εβδοµάδες και 3 ηµέρες. 
 
Παράρτηµα 2: Ο Πίνακας Περιεχοµένων µε τους αριθµούς των Παραγράφων 
 
1) ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

1.1. Το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό 
1.2. Το έγχρωµο φωτοαντιγραφικό  
1.3. Το Φωτοτυπικό 
1.4. Το Σπιράλ 
1.5. Η Θερµοκόλληση 
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1.6. Η Πλασικοποίηση  
1.7. Τα αναλώσιµα  

 
2) ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

2.1. Πολύγραφος 
2.2. Φωτοαντιγραφικό-χηµικό µηχάνηµα 
2.3. Φωτοτυπικό-αµµωνιακό µηχάνηµα 
2.4. Φωτοαντιγραφικό-ξηρογραφικό µηχάνηµα  
2.5. Φωτοτυπικό-ξηρογραφικό µηχάνηµα 
2.6. Ψηφιακά φωτοαντιγραφικά 
 

3) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣTOIXEIA (Γνωρίζουµε τα µηχανήµατα) 
3.1. Το µονόχρωµο φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα    
3.2. Προδιαγραφές φωτοαντιγραφικών        
3.3. Η βασική αρχή λειτουργίας     
 3.3.1. Περισσότερες λεπτοµέρειες… 
3.4. Το τύµπανο       
 3.4.1. Περισσότερες λεπτοµέρειες… 
3.5. Η διαδροµή του χαρτιού  
 3.5.1. Περισσότερες λεπτοµέρειες… 
3.6. Ο φούρνος 
3.7. Ο πίνακας ελέγχου         
3.8. Σελιδοποίηση         
3.9. Αντίγραφα διπλής όψεως        
3.10. Το έγχρωµο φωτ/κό µηχάνηµα      
3.11. Ρυθµίσεις των έγχρωµων φωτ/κών µηχ/των       
3.12. Το φωτοτυπικό (αµµωνιακό και ξηρογραφικό) µηχάνηµα    
3.13. Σπιράλ  (Η αρχή λειτουργίας)  
3.14. Θερµοκολλητικό µηχάνηµα  (Η αρχή λειτουργίας) 
3.15. Πλαστικοποιητής  (Η αρχή λειτουργίας)        

 
4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (Πώς βγάζω φωτοαντίγραφα   -    η κεντρική οθόνη) 

4.1. Το ασπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό 
4.1.1. Επιλέγουµε µέγεθος χαρτιού      Ασκήσεις 
4.1.2. Πόσα αντίγραφα;       Ασκήσεις 
4.1.3. Μονής ή διπλής όψης;       Ασκήσεις 
4.1.4. Ρυθµίζουµε τη φωτεινότητα      Ασκήσεις 
4.1.5. Σµίκρυνση - Μεγέθυνση      Ασκήσεις 
4.1.6. Σελιδοποιώντας…       Ασκήσεις  
4.1.7. Τοποθετούµε το πρωτότυπο      Ασκήσεις 
4.1.8. Τροφοδοσία χαρτιού       Ασκήσεις 
4.1.9. Αρχίζουµε τη φωτοαντιγραφή      Ασκήσεις 
 

4.2. Έγχρωµα φωτοαντιγραφικά 
4.2.1. Ρυθµίσεις         Ασκήσεις 

4.3. Φωτοτυπικά 
4.3.1. Ρυθµίσεις φωτοτυπικών      Ασκήσεις 
4.3.2. Διαδικασία        Ασκήσεις 

4.4 Σπιράλ 
4.4.1. Εξώφυλλο (Διαφάνεια, Χαρτόνι Λευκό-Έγχρωµο)   Ασκήσεις 
4.4.2. Ρυθµίσεις        Ασκήσεις 
4.4.3. Διαδικασία         Ασκήσεις 
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4.5. Θερµοκόλληση 
  4.5.1. Eξώφυλλα διαφόρων παχών      Ασκήσεις 

4.5.2. Ρυθµίσεις        Ασκήσεις 
4.5.3. Διαδικασία         Ασκήσεις 

4.6. Πλαστικοποίηση 
           4.6.1. Δίφυλλα διαφόρων διαστάσεων     Ασκήσεις 

4.6.2. Ρυθµίσεις        Ασκήσεις 
4.6.3. Διαδικασία         Ασκήσεις 
  

5) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ          (µε ασκήσεις ανά κεφάλαιο) 
5.1. Μπλοκάρισµα χαρτιού  (pop-up) 

5.1.1. Μπλοκάρισµα του χαρτιού κατά την είσοδο 
                      5.1.2. Μπλοκάρισµα του χαρτιού κατά την διάρκεια της παραγωγής 
                     5.1.3. Μπλοκάρισµα του χαρτιού κατά την έξοδο 
     Άσκηση: Εργαστείτε… (Μπλοκάρισµα χαρτιού) 

5.2. Αχνό φωτοαντίγραφο (pop-up) 
                      5.2.1 Ρύθµιση φωτεινότητας 
                      5.2.2 Αντικατάσταση toner 
                      5.2.3 Aποµαγνητισµός σιδήρου 
                      5.2.4 Πρόβληµα στην κορώνα ή στο τύµπανο 
   5.2.5. Ρύθµιση ταχύτητας παραγωγής αντιγράφου 
     Άσκηση: Εργαστείτε… (Αχνό φωτοαντίγραφο)  
  5.3. Σκούρο ή λερωµένο φωτοαντίγραφο 
   5.3.1. Σκούρο φωτοαντίγραφο 
   5.3.2. Λερωµένες άκρες ή γραµµές στο φωτοαντίγραφο 
   5.3.3. Εξασθενηµένη λάµπα 
     Άσκηση: Εργαστείτε… (Σκούρο φωτοαντίγραφο) 

5.4 Αντίγραφο µε πρόβληµα κατά την διάρκεια του ψησίµατος 
                     5.4.1 Πρόβληµα στο φούρνο 
   5.4.2. Μάσηµα του χαρτιού στο φούρνο 
     Άσκηση: Εργαστείτε… (Πρόβληµα στο φούρνο) 

5.5. Προβλήµατα Σπιράλ (pop-up) 
                     5.5.1. Μη διάτρηση των αντιγράφων 

5.5.2. Οι τρύπες είναι πολύ στην άκρη 
                     5.5.3. Υπέρβαση ορίου αντιγράφων προς διάτρηση 
                     5.5.4. Δεν ανοίγει ή κλείνει ο δακτύλιος 
     Άσκηση: Εργαστείτε… (Προβλήµατα σπιράλ) 

5.6. Προβλήµατα Θερµοκολλητικών (pop-up) 
                      5.6.1. Δεν δένονται τα αντίγραφα 
                      5.6.2. Πρόβληµα στην κόλλα του διφύλλου 

        5.6.3. Πρόβληµα θερµοστάτη 
     Άσκηση: Εργαστείτε… (Προβλήµατα θερµοκολλητικών) 

5.7. Προβλήµατα Πλαστικοποιητών (pop-up) 
                     5.7.1. Δεν κολλά το δίφυλλο 
                     5.7.2. Πρόβληµα ταχύτητας 
                     5.7.3. Ακατάλληλο πάχος διφύλλου 
     Άσκηση: Εργαστείτε… (Προβλήµατα Πλαστικοποιητών) 
 
6) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

6.1 Toner- Γραφίτης (pop-up) 
   6.1.1. Μαύρος        Ασκήσεις 
                        6.1.2. Χρώµατα       Ασκήσεις 
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6.2. Χαρτιά (pop-up) 
                        6.2.1. Λευκά        Ασκήσεις 
                        6.2.2. Έγχρωµα       Ασκήσεις 
   6.2.3. Διαφάνειες       Ασκήσεις 
   6.2.4. Ρυζόχαρτο       Ασκήσεις 
   6.2.5. Ετικέτες        Ασκήσεις 
                        6.2.6. Διαστάσεις φωτοαντιγραφικών χαρτιών   Ασκήσεις 

6.2.7. Χαρτιά φωτοτυπικών (Ρολά) & αµµωνία       Ασκήσεις 
 

6.3.Σπιράλ (pro-up) 
6.3.1. Δακτύλιοι       Ασκήσεις 
6.3.2. Χαρτόνια   (Έγχρωµα & Μονόχρωµα)   Ασκήσεις 
6.3.3. Ζελατίνες (PVC βιβλιοδεσίας)     Ασκήσεις 

  6.4. Θερµοκολλητικών (pop-up) 
                   6.4.1 Δίφυλλα θερµοκόλλησης        Ασκήσεις 
            6.5. Πλαστικοποιητών (pop-up) 
                     6.5.1 Δίφυλλα πλαστικοποίησης     Ασκήσεις 
 
7) ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (Cases) 

7.1.  Βιβλίο 50 φύλλων 
7.2.  Σηµειώσεις µονής όψης 
7.3.  Σηµειώσεις διπλής όψης σε µονή 
7.4.  Σηµειώσεις πολλών σελίδων διπλής όψης 
7.5.  Σµικρύνσεις 
7.6.  Φωτοαντιγραφή σε χρωµατιστά χαρτιά 
7.7.  Έγχρωµη φωτοαντιγραφή εξωφύλλου 
7.8.  Φωτοαντιγραφή αντικειµένου  
7.9.  Φωτοαντιγραφή φωτοαντίγραφου 
7.10. Προσπέκτ  
7.11. Μεγεθύνσεις 
7.12. Αντίγραφα µιας όψεως σε διαφάνειες  
7.13. Αρχιτεκτονικό σχέδιο 
7.14. Αντίγραφο σε ρολό (τοπογραφικό σχέδιο) 
7.15. Δέσιµο σε σπιράλ 20 φύλλων  
7.16. Πρωτότυπα σε χαρτόνι  
7.17. Θερµοκόλληση 50 φύλλων  
7.18. Δύο σελίδες σε µία  
7.19. Πλαστικοποίηση µεγέθους ταυτότητας  
7.20. Πολλαπλά αντίγραφα µονής όψης 

 
 

Παράρτηµα 3: Διάγραµµα επιλογής µεθόδου αξιολόγησης 
Παρακάτω δίνεται ένα ενδεικτικό διάγραµµα που ενοποιεί όλες τις παραµέτρους για την επιλογή 

της µεθόδου αξιολόγησης: 
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Παρατηρήσεις: 
1) Design στάδιο. Σε ποιό στάδιο σχεδιασµού βρίσκεται το interface: 

• καθορισµός system specification 
• σχεδιασµός του interface 
• first prototype 
• beta version 
• final prototype 

2) Evaluators. 
• Experts 
• Users. Eίναι οι “απλοί” (γενικοί) χρήστες, οι τελικοί καταναλωτές. 
• siug (special interest user groups): ειδικοί χρήστες (άτοµα µε ειδικές ανάγκες, professionals 
κλπ) 

3) Resources. Όλοι οι διαθέσιµοι πόροι, καθώς και οι ενυπάρχοντες περιορισµοί (χρονικοί, υλικοί κλπ) 
• Yπάρχουν διαθέσιµοι κατάλληλοι evaluators; 
• Πόσος χρόνος υπάρχει; 
• Yπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισµός; 
• Yπάρχει χρήµα; 
• Eµπειρία; (θεωρητικές γνώσεις πχ στην experimental method) 
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Παράρτηµα 4: Τα ερωτηµατολόγια. 
Δίνεται παρακάτω το πλήρες ερωτηµατολόγιο του "Εκπαιδευτή για λογαριασµό του Καταρτιζοµένου", το 
οποίο είναι το πιο πλήρες από αυτά που χρησιµοποιήθηκαν στην αξιολόγηση. 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
 
LEONARDO DA VINCI: “Διεύρυνση αναγκών και µέθοδος επαγγελµατικής κατάρτισης ανήλικων 

παραβατών και ανηλίκων σε κίνδυνο”, “ΟΡΕΣΤΗΣ” 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΟΡΕΣΤΗΣ” 
Ερωτηµατολόγιο Εκπαιδευτή/Καταρτιζοµένου 
Προσωπικά στοιχεία: 
Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευτή: …………………………………………………………………Ηµεροµηνία:……/……/………. 
Ιδιότητα: ……………………………………………………………Εµπειρία µε το Σύστηµα:   1   2   3   4   5   6   7   8   9 
Ονοµατεπώνυµο Καταρτιζοµένου: …………………………………………………Ηµερ/νία γέννησης:……/……/………. 
Φύλο:         Αγόρι   Κορίτσι       Μητρική Γλώσσα:………………Άλλη γλώσσα επικοινωνίας:……………………… 

 
Αξιολογήστε τις παρακάτω ερωτήσεις παρατηρώντας την απόδοση του καταρτιζοµένου. Απαντήστε για λογαριασµό του, σαν να είσασταν 

αυτός/αυτή. Κυκλώστε τους αριθµούς που αντικατοπτρίζουν ακριβέστερα τις εντυπώσεις σας. Δεν ξέρω/δεν απαντώ = NA. 
 
 
Εισαγωγή: Γενικά 
0.1. Έχει ευχέρεια στη χρήση υπολογιστή; 
 0.1.1.                     δυσκολεύεται                    χειρίζεται άνετα 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 0.1.2. Στο συγκεκριµένο σύστηµα;                      δύσκολα                            άνετα 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 0.1.3.Χρειαζόταν συχνά βοήθεια                      συχνά                            σπάνια 
  στο χειρισµό;                 1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 0.1.4.Χρησιµοποιούσε τη βοήθεια;                      συχνά                            σπάνια 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 0.1.5.Ο αριθµός των λαθών που έκανε                  υπερβολικός                 αµελητέος 
  στο χειρισµό;                 1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 0.1.6. Θα πετύχαινε και στο χειρισµό ενός      θα αποτύγχανε                      θα πετύχαινε 
  παρόµοιου συστήµατος;              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
0.2. Χειρίστηκε άνετα το πρόγραµµα;  
 0.2.1.                         απέτυχε                άνετα 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 0.2.2. Δυσκολεύτηκε στην πλοήγηση;                     απέτυχε                άνετα 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 

0.2.3. Χειρίστηκε άνετα τα πολυµεσικά στοιχεία;         απέτυχε                 άνετα 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 0.2.4. Ανακάλυψε και χειρίστηκε τις προχωρηµένες         απέτυχε                 άνετα 
  δυνατότητες;                 1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
0.3. Ποια είναι η γενική εντύπωση που µένει από τη χρήση του προγράµµατος; 
 0.3.1.                        ανούσιο                       πολύ δυνατό 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 0.3.2.Πόσο ευχαριστηµένος έµεινε ο καταρτιζόµενος         αγγαρεία                       απολαυστικό 
  από τη χρήση του προγράµµατος;              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 0.3.3.Ο βαθµός δυσκολίας ανταποκρίνεται στο    τελείως άστοχος              σε αντιστοιχία 
  επίπεδο των χρηστών;                1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 0.3.4.Ο ρυθµός αύξησης δυσκολίας ήταν      εξουθενωτικός                          κανονικός 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 0.3.5. Οι καταρτιζόµενοι θα µπορούσαν να                      καθόλου                          οπωσδήποτε 
 χρησιµοποιήσουν µόνοι τους (χωρίς εκπαιδευτή) το CD; 1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 0.3.6. Οι γνώσεις που απέκτησαν είναι αρκετές για         καθόλου                          οπωσδήποτε 
           να βρουν δουλειά σε κάποιο εργαστήριο;  1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
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Μέρος Α: Ο χειρισµός του “Ορέστη” 
1. Oρολογία και επικοινωνία µε το Σύστηµα 
1.1. H χρήση της ορολογίας µέσα στο σύστηµα χρησιµοποιεί πάντα την ίδια µορφή:  
 1.1.1.                        ασυνεπής                συνεπής 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.1.2. Η Oρολογία η σχετική µε           ασυνεπής                συνεπής 
  το θέµα είναι                 1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.1.3. Η Oρολογία υπολογιστών είναι          ασυνεπής                συνεπής 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.1.4. Η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι        ακατανόητη                           κατανοητή 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.1.5. Υπάρχουν πράγµατα που δεν κατάλαβες          κανένα                               πολλά 
  τι εννοούν;              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
1.2. H χρησιµοποιούµενη ορολογία είναι σχετική µε τη δουλειά που θέλουν να κάνουν;  
 1.2.1.                              ποτέ                             πάντοτε 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.2.2. H ορολογία των υπολογιστών                         πολύ συχνά                           όσο πρέπει 
  χρησιµοποιείται           1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.2.3. H ορολογία στην οθόνη είναι          διφορούµενη                                ακριβής 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
1.3. Tα µηνύµατα εµφανίζονται στην οθόνη µε:  
 1.3.1.                        ασυνέπεια                         συνέπεια 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.3.2. H θέση των οδηγιών            ασυνεπής             συνεπής 
  στην οθόνη                 1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
1.4. Tα µηνύµατα που εµφανίζονται στην οθόνη είναι:  
 1.4.1.                     µπερδεµένα                             σαφή 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.4.2. Oι οδηγίες για χειρισµό                   µπερδεµένες                            σαφείς 
  είναι                      1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.4.3. Oι οδηγίες για διόρθωση               µπερδεµένες                σαφείς 
  λαθών είναι                 1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
1.5. O υπολογιστής τον ενηµερώνει για το τι κάνει:  
 1.5.1.                             ποτέ                 πάντα 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.5.2. H κίνηση (και η αλλαγή)                                 ποτέ                 πάντα 
       του δείκτη τον ενηµερώνει         1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.5.3. Eκτελώντας µια κίνηση οδηγούµαστε                          ποτέ                  πάντα 
   σε προβλέψιµο αποτέλεσµα;        1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.5.4. O έλεγχος της ποσότητας                 αδύνατος                εύκολος 
       της ανάδρασης του Συστήµατος         1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.5.5. Kαθυστερήσεις                                        απαράδεκτες                         παραδεκτές 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
1.6. Mηνύµατα λαθών:  
 1.6.1.                     δεν βοηθούν                    πολύ βοηθητικά 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.6.2. Tα µηνύµατα                              ποτέ                             πάντα 
           ξεκαθαρίζουν το πρόβληµα          1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 1.6.3. Διατύπωση των                               ασαφής                             σαφής 
           µηνυµάτων                             1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
2. Eκµάθηση χρήσης 
2.1. H εκµάθηση χρήσης του συστήµατος είναι:  
 2.1.1.                                 δύσκολη              εύκολη 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.1.2. Tο ξεκίνηµα είναι                   δύσκολο               εύκολο 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.1.3. H εκµάθηση προχωρηµένων                  δύσκολη               εύκολη 
   δυνατοτήτων είναι          1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.1.4. Xρόνος για την εκµάθηση                        πολύς                λίγος 
      χρήσης του συστήµατος                1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
2.2. H εξερεύνηση των δυνατοτήτων µε τη µέθοδο “προσπάθειας και λάθους (trial and error)”:  
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 2.2.1.                   απογοητεύει                           αποδίδει 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.2.2. H εξερεύνηση των                                            ριψοκίνδυνη                           ασφαλής 
         δυνατοτήτων είναι           1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.2.3. H ανακάλυψη νέων                               δύσκολη               εύκολη 
         δυνατοτήτων είναι           1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
2.3. H αποµνηµόνευση της ορολογίας και του τρόπου χρήσης των εντολών είναι:  
 2.3.1.               δύσκολη              εύκολη 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.3.2. H αποµνηµόνευση κανόνων & εντολών                δύσκολη               εύκολη 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
2.4. Oι εργασίες γίνονται σε λογική αλληλουχία:  
 2.4.1.                  ποτέ               πάντα 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.4.2. Aριθµός βηµάτων για κάθε εργασία           πολλά/λίγα                         όσα πρέπει 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.4.3. Tα βήµατα για την ολοκλήρωση της εργασίας           ποτέ               πάντα 
   ακολουθούν µια λογική σειρά     1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.4.4. Aνάδραση όταν ολοκληρωθεί           ασαφής               σαφής 
   η εργασία                      1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
2.5. Οι χρησιµοποιούµενες συµβάσεις (γραφικά, κουµπιά κλπ) είναι:  
 2.5.1.           αποτυχηµένα                        πετυχηµένα 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.5.2. Είναι εµφανές τι κάνουν;         δυσνόητο             εµφανές 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.5.3. Είναι σχετικά µε αυτό που κάνουν;         άσχετα              σχετικά 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.5.4. Είναι καλοσχεδιασµένα (σαφή);           ασαφή                σαφή 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
2.6. Ο χειρισµός των πολυµεσικών στοιχείων (εικόνων, ήχου, βίντεο) είναι:  
 2.6.1.             δύσκολος              εύκολος 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.6.2. Τα πλήκτρα χειρισµού είναι          δυσεύρετα              εµφανή 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.6.3. Τα πλήκτρα χειρισµού προδίδουν τη          σπάνια                πάντα 

λειτουργία που εκτελούν;    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 2.6.4. Υπάρχει έλεγχος στα πολυµεσικά στοιχεία           λίγος             όσο πρέπει 

    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
Μέρος 2ο: Οι Λειτουργίες του “Ορέστη” 
3. Γενική εντύπωση 
3.1. Γενική αντίδραση του Συστήµατος:              απαράδεκτη              υπέροχη 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
3.2.           µπερδεύει    ικανοποιεί 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
3.3.                     χαζό    ευχάριστο 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
3.4.                 δύσκολο       εύκολο 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
3.5.                         ανεπαρκής ισχύς                    ισχυρό 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
3.6.                άκαµπτο    ευέλικτο 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
4. Oθόνη 
4.1. Oι χαρακτήρες στην οθόνη του υπολογιστή:  
 4.1.1.                   διαβάζονται δύσκολα           ευκολοδιάβαστοι 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 4.1.2. Περίγραµµα                           αχνό                  οξύ 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 4.1.3. Σχήµα                            δύσκολα αναγνωρίσιµο               διαβαστερό 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
4.2. H έµφαση (highlighting) στην οθόνη του υπολογιστή:  
 4.2.1.                    δεν βοηθάει                    πολύ βοηθητική 
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              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 4.2.2. Xρήση φωτισµού λέξεων                δεν βοηθάει                     πολύ βοηθητικό 
  (reverse video)                      1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 4.2.3. Xρήση χρωµατισµού και υπογράµµισης           δεν βοηθάει                     πολύ βοηθητικό 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 4.2.4. Xρήση έντονων (bold)                                δεν βοηθάει                     πολύ βοηθητικό 
  χαρακτήρων           1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
4.3. O σχεδιασµός της οθόνης βοήθησε:  
 4.3.1.                               ποτέ                        πάντα 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 4.3.2. Ποσότητα πληροφορίας που                 ανεπαρκής                           επαρκής 
  εµφανίζονταν στην οθόνη          1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 4.3.3. Δόµηση της πληροφορίας                         χαοτική                        οργανωµένη 
       που εµφανίζονταν στην οθόνη          1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 
4.4. Aλληλουχία οθονών:  
 4.4.1.                      µπερδεµένη                             σαφής 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 4.4.2. Eπόµενη οθόνη στη σειρά               απρόβλεπτη                         προβλέψιµη 
              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 4.4.3. Eπιστροφή στην                   αδύνατη                            εύκολη 
           προηγούµενη οθόνη                 1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 4.4.4. Πρόοδος της εργασίας στο                     ασαφής     εµφανής 
           συγκεκριµένο θέµα                 1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 
5. Δυνατότητες του Συστήµατος 
5.1. H ταχύτητα του Συστήµατος είναι:  
 5.1.1.                      πολύ αργή                       ικανοποιητική 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 5.1.2. Yπάρχουν φορές που η                    πολύ συχνά                ποτέ 
 ταχύτητα είναι υπερβολικά γρήγορη;       1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 5.1.3. O χρόνος απόκρισης είναι           πολύ µεγάλος                      ικανοποιητικός 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 5.1.4. O ρυθµός παρουσίασης              πολύ αργός                      ικανοποιητικός 
     της πληροφορίας είναι             1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
5.2. Tο Σύστηµα είναι σταθερό:  
 5.2.1.                          ποτέ                             πάντα 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 5.2.2. Xειρισµοί -  Λειτουργίες        αναξιόπιστα      αξιόπιστα 
            1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 5.2.3. Aποτυχία Συστήµατος συµβαίνει                  συχνά                            σπάνια 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 5.2.4. Tο Σύστηµα προειδοποιεί για                    ποτέ                       πάντα 
  πιθανά προβλήµατα        1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 
5.3. Tο Σύστηµα είναι µάλλον:  
 5.3.1.                      θορυβώδες                             ήσυχο 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 5.3.2. Oι ήχοι του υπολογιστή είναι                   ενοχλητικοί                         ευχάριστοι 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
5.4. H διόρθωση των λαθών του χρήστη είναι:  
 5.4.1.                       δύσκολη                            εύκολη 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 5.4.2. Διόρθωµα λάθος επιλογής                 περίπλοκο                              απλό 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 5.4.3. Δυνατότητα αναίρεσης                     ανεπαρκής                            επαρκής 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
5.5. H ευκολία χειρισµού εξαρτάται από την εµπειρία του χρήστη:  
 5.5.1.                          πάντα           ποτέ  
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 5.5.2. Δυνατότητα ολοκλήρωσης εργασιών                  δύσκολα                            εύκολα  
  µε γνώση µόνο λίγων εντολών   1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
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 5.5.3. Xρήση ευκολιών/συντµήσεων                 δύσκολα               εύκολα  
         1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
6. Πολυµεσικά στοιχεία 
6.1. Ποιότητα των εικόνων / φωτογραφιών:  
 6.1.1.                          κακή                             καλή 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.1.2. Eικόνες / Φωτογραφίες                             θολές                           καθαρές 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.1.3. Φωτεινότητα Eικόνων/Φωτογραφιών               σκοτεινές                           φωτεινές 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
6.2. Ποιότητα του βίντεο / animation:  
 6.2.1.                          κακή                              καλή 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.2.2. Eστίαση του βίντεο                                   θολή                            καθαρή 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.2.3. Φωτεινότητα του βίντεο                 σκοτεινό                           φωτεινό 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.2.4. Mέγεθος παραθύρου του βίντεο                       ανεπαρκές                           επαρκές 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.2.5. Η θέση του παραθύρου του βίντεο στην οθόνη είναι   άστοχη                            σωστή 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.2.6. Pυθµός παρουσίασης (ταχύτητα)           πολύ αργός                           επαρκής 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.2.7. Δυνατότητα χειρισµού του βίντεο                    ανεπαρκής                            πλήρης 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
6.3. Ήχος:  
 6.3.1. Aκουστότητα                   δεν ακούγεται                          ακούγεται 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.3.2. Έξοδος ήχου                       διακοπτόµενος             µε οµαλή ροή 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.3.3. Έξοδος ήχου (ποιότητα)                ασαφής                            καθαρή 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.3.4. Pυθµός παρουσίασης (ταχύτητα)              πολύ αργός/γρήγορος                   επαρκής 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.3.5. Δυνατότητα χειρισµού του ήχου            ανεπαρκής                            πλήρης 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
6.4. Tα χρησιµοποιηθέντα χρώµατα είναι:  
 6.4.1.                         αφύσικα                       φυσικά 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.4.2. Ποσότητα διαθέσιµων χρωµάτων                   ανεπαρκής                  επαρκής 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 
 
6.5. O συχρονισµός των πολυµεσικών στοιχείων (ήχου/βίντεο) είναι:  
 6.5.1.                        ανεπιτυχής                       σωστός 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.5.2. Η διάρκεια των πολυµεσικών στοιχείων είναι      πολύ µεγάλη/µικρή                       σωστή 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.6.2. Πιστεύει ότι ταιριάζουν (δένουν) στην εφαρµογή;    ελάχιστα                          πάρα πολύ 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.6.3. Κατανοεί αυτό που παρουσιάζουν;                  σπάνια                            πάντοτε 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 6.6.4. Πιστεύει ότι παρουσιάζουν κάθε φορά σχετική         σπάνια                            πάντοτε 
  πληροφορία µε το θέµα;                1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 
7. Άµεση Bοήθεια (online help) 
7.3. H ποσότητα της παρεχόµενης βοήθειας είναι:  
 7.3.1.                      ανεπαρκής                          επαρκής 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 7.3.2. H τοποθέτηση των µηνυµάτων                  χαοτική                             σαφής 
  βοήθειας στην οθόνη είναι    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 7.3.3. H πρόσβαση στα µηνύµατα               δύσκολη                            εύκολη 
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  βοήθειας είναι      1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 7.3.4. Περιεχόµενο των µηνυµάτων                 ασαφές                      διευκρινιστικό 
  άµεσης βοήθειας     1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 7.3.5. Ποσότητα παρεχόµενης βοήθειας             ανεπαρκής                           επαρκής 
        1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 7.3.6. H βοήθεια επεξηγεί ειδικά θέµατα             ανεπαρκώς                           επαρκώς 
         1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 7.3.7. Eύρεση ειδικών θεµάτων µε χρήση               δύσκολη                            εύκολη 
  της άµεσης βοήθειας     1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 7.3.8. Άµεση βοήθεια                 άχρηστη                            χρήσιµη 
        1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
Μέρος 3ο: Τι έµαθε; 
8.1. Το περιεχόµενο του προγράµµατος είναι:  
 8.1.1.                      ακατανόητο                         κατανοητό 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.1.2. Χρειαζόταν επεξηγήσεις                      σπάνια                           συνέχεια 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
8.2. H παρεχόµενη γνώση είναι:  
 8.2.1.                       ανεπαρκής                            επαρκής 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.2.2. H ποσότητα της παρεχόµενης γνώσης είναι            λίγη                         όσο πρέπει 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.2.3. H ποιότητα της παρεχόµενης γνώσης είναι           χαµηλή                            υψηλή 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.2.4. H εµβάθυνση στην παρεχόµενη γνώση είναι         ανεπαρκής                            αρκετή 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
8.3. H τρόπος παροχής της γνώσης είναι:  
 8.3.1.                       ανεπιτυχής                           επιτυχής 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.3.2. Η απ’ ευθείας µεταφορά γνώσης (κείµενο)            λίγη                             πολλή 
  είναι                  1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.3.3. Η µεταφορά γνώσης µε τη χρήση νέων         αµελητέα                            αρκετή 
  τεχνολογιών (ήχος, βίντεο) είναι   1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.3.4. Η µεταφορά γνώσης από το περιβάλλον είναι        αµελητέα                             αρκετή 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
8.4. H ασκήσεις µετέφεραν γνώση:  
 8.4.1.                           λίγη                             πολλή 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.4.2. Οι απλές (multiple choise) ασκήσεις ήταν αναποτελεσµατικές                       αποτελεσµατικές 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 
 8.4.3. Οι κατασκευαστικές ασκήσεις ήταν         ανούσιες                                     ουσιαστικές 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.4.4. Οι ασκήσεις προσοµοίωσης ήταν            πολύ εύκολες/δύσκολες             σωστού βαθµού δυσκολίας 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.4.5. Το παρουσιαζόµενο πρόβληµα στις        ανεδαφικό                ουσιαστικό 
               ασκήσεις προσοµοίωσης ήταν    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.4.6. Ο τρόπος προσέγγισης στις            άσχετος               ουσιαστικός 
               ασκήσεις προσοµοίωσης ήταν    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.4.7. Οι ασκήσεις βοήθησαν να εµπεδωθεί η ύλη        ελάχιστα               ουσιαστικά 
         1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.4.8. η αξιολόγηση στις ασκήσεις ήταν         άστοχη                   σωστή 
         1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
8.5. Το βίντεο και/ή τα animation προσθέτουν γνώση; 
 8.5.1.                       ελάχιστα                         πάρα πολύ 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
 8.5.2. Επεξηγούν δύσκολα σηµεία;                         ελάχιστα                          πάρα πολύ 
                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
9.1 Απόκτηση δεξιοτήτων 

Βάλτε ένα σηµάδι (check mark): 
9.1.1. Ποιών µηχανηµάτων δεν κατάλαβε καλά τη λειτουργία και τον τρόπο χειρισµού; 
Α/Μ Φωτ/κό Έγχρωµο φωτ/κό Φωτοτυπικό Σπιράλ Θερµοκόλληση Πλαστικοποίηση 
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9.1.2. Σε ποιά µηχανήµατα έχουν µείνει απορίες; 
Α/Μ Φωτ/κό Έγχρωµο φωτ/κό Φωτοτυπικό Σπιράλ Θερµοκόλληση Πλαστικοποίηση 

      
9.1.3. Σε ποια µηχανήµατα δεν θα µπορούσε να αντιµετωπίσει ένα απλό πρόβληµα (από αυτά που παρουσιάστηκαν); 
Α/Μ Φωτ/κό Έγχρωµο φωτ/κό Φωτοτυπικό Σπιράλ Θερµοκόλληση Πλαστικοποίηση 

      
9.1.4. Ποια µηχανήµατα δεν θα µπορούσε να χειριστεί σε ένα εξωτερικό εργαστήριο; 
Α/Μ Φωτ/κό Έγχρωµο φωτ/κό Φωτοτυπικό Σπιράλ Θερµοκόλληση Πλαστικοποίηση 

      
 
10. Γενικές απόψεις 
10.1.  Το διάβασµα από την οθόνη σίγουρα δεν είναι το ίδιο µε το διάβασµα από το χαρτί του βιβλίου. Ποια είναι η γνώµη του; 

10.1.1. Διαβάζεται άνετα το κείµενο από την οθόνη       δυσκολεύει                             άνετα   
                             έτσι όπως είναι οργανωµένο;                              1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 

10.1.2. Θεωρεί έλλειψη ή ενόχληση ότι στην οθόνη           λείπει                         δεν λείπει 
          δεν µπορεί να σηµειώσει όπως στο βιβλίο;             1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 

10.2.  Αφήγηση 
10.2.1. Γενικά βρίσκει θετικό το να ακούσει την        ενοχλητικό      θετικό 

              αφήγηση του κειµένου που έχει στην οθόνη του;                    1      2      3      4      5      6      7      8      9 NA 
10.2.2. Θα προτιµούσε ίσως να ακούει µόνον την αφήγηση ή το διάβασµα του κειµένου που είναι απαραίτητο; 
  ΝΑΙ, θέλει να επιλέγει   ΟΧΙ, καλύτερα ολόκληρο 

 
           Ευχαριστούµε… 
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