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για την

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

της ΕΠΦΕΠΦ & ΚΠΑΚΠΑ



ΚατανάλωσηΚατανάλωση ΠετρελαίουΠετρελαίου γιαγια θέρμανσηθέρμανση τουτου σχολείουσχολείου

ποσότητα

σε τόνους

• Θέρμανση !

• Δροσισμός ;



Εφαρμογή Φιλική

ΒασικάΒασικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
λογισμικούλογισμικού γιαγια τηντην ΕνέργειαΕνέργεια

Εφαρμογή
Επαναλαμβανόμενη

Στοχευόμενα
στο μαθητή



ΒήμαΒήμα-- ΒήμαΒήμα
Εισαγωγή της ποσότητας (tons) του
καυσίμου που χρησιμοποιείται αρχικά
Μετατροπή της ποσότητας αυτής σε
μονάδες ενέργειας
Προσδιορισμός της περιεκτικότητας του
καυσίμου σε C
Υπολογισμός του ποσοστού του C που
οξειδώνεται
Υπολογισμός της ποσότητας του CO2 που
παράγεται



ΒήμαΒήμα 55οο253.935 tΥπολογισμός της ποσότητας του
CO2 που παράγεται

ΒήμαΒήμα 44οο84. 645 tΥπολογισμός του ποσοστού
του C που οξειδώνεται

ΒήμαΒήμα 33οο85.500 tΠροσδιορισμός της περιεκτικότητας
του καυσίμου σε C

ΒήμαΒήμα 22οο4.275 TjΜετατροπή της ποσότητας
αυτής σε μονάδες ενέργειας

ΒήμαΒήμα 11οο100 tΕισαγωγή της ποσότητας (tons) του
καυσίμου που χρησιμοποιείται αρχικά



ΤοΤο ΛογισμικόΛογισμικό



ΣυμμετέχοντεςΣυμμετέχοντες φορείςφορείς



22ηη ΟθόνηΟθόνη



33ηη ΟθόνηΟθόνη --ΕνέργειαΕνέργεια



44ηη ΟθόνηΟθόνη

















ΕτήσιεςΕτήσιες ΕκπομπέςΕκπομπές COCO22

253.935253.935 τόνοι
CO2CO2

100 τόνοι
ΠετρελαίουΠετρελαίου

30 30 
ΠόσαΠόσα

σχολείασχολεία
έχουμεέχουμε στηνστην

ΕλλάδαΕλλάδα



ΚριτήριαΚριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης 1/2 1/2 
n Τα μενού, τα εικονίδια και οι εντολές είναι σαφή, λογικά

και εύκολα στη χρήση;
n Οι εντολές που χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στο

CD-Rom είναι απλές και ομοιόμορφες;
n Μπορεί ο χρήστης να βγει εύκολα από μια συγκεκριμένη

οθόνη και να μετακινηθεί σε άλλες οθόνες;
n Μπορεί ο χρήστης να επαναλάβει τα βήματα του;
n Υπάρχει καλή, εύχρηστη λειτουργία αναζήτησης;
n Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αναζήτησης (από την

περιήγηση στη χρήση λέξεων- κλειδιών σε μια
προχωρημένη αναζήτηση Boolean);

n Μπορούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης να
εκτυπωθούν;

n Μπορεί ο χρήστης να κρατήσει ιστορικό αναζήτησης;
n Οι σύνδεσμοι και οι διασταυρώσεις αναφορών είναι

προσβάσιμες;
n Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης σελιδοδείκτη;



ΚριτήριαΚριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης 2/22/2
n Οι εμφανίσεις της οθόνης είναι φιλικές προς το χρήστη και τακτοποιημένες;
n Το προϊόν είναι κατάλληλο όσον αφορά το κείμενο, το οπτικοακουστικό υλικό και το

πνευματικό επίπεδο για χρήση με τους μαθητές σας;
n To CD-Rom έχει κλιπ ήχου και/ή βίντεο; Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τους

μαθητές θα έχει ηχεία για να τους δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το υλικό
αυτό;

n Η χρήση πολυμέσων (γραφικών, φωτογραφιών, κλιπ βίντεο και ήχου) θα συνεισφέρει
στην κατανόηση του περιεχομένου από τους μαθητές ή θα αποδειχτεί
απόσπαση της προσοχής; Η ποιότητα των χαρακτηριστικών πολυμέσων είναι υψηλή;

n To CD-Rom είναι σε μια γλώσσα ή μπορούν να έχουν πρόσβαση και ομιλητές άλλων
γλωσσών στη δική τους γλώσσα;

n Οι οθόνες βοήθειας είναι εύχρηστες;
n Μπορεί ο χρήστης να συνεργαστεί με διάφορους τρόπους, δηλαδή έχει ασκήσεις, 

ερευνητικές δραστηριότητες, κλπ; Τα διαδραστικά στοιχεία θα παρέχουν ευκαιρίες
στους μαθητές να ασκήσουν τις ερευνητικές και ερμηνευτικές τους ικανότητες;

n Τα διαδραστικά στοιχεία είναι ενθαρρυντικά και προκλητικά;
n Αυτές οι δραστηριότητες παρέχουν στο μαθητή χρήσιμες πληροφορίες;
n Υπάρχουν επιλογές για τους μαθητές να προχωρήσουν σε δραστηριότητες που είναι

όλο και πιο πολύπλοκες, για παράδειγμα από την αναζήτηση πληροφοριών, στην
διασταύρωση αναφορών, στην ανάλυση και ερμηνεία διαφορετικών πηγών για το ίδιο
ζήτημα, κλπ.;

n Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει προηγούμενη γνώση και να μάθει ώστε να
χρησιμοποιεί το προϊόν αποτελεσματικά;


