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Κριτήριο Ποσοστό 
Αξιολόγησης 

Ανάλυση: ( Επιλογής και σχεδιασμός πλοκής (ή διαδικασίας) )   
Στη βαθμολόγηση θα ληφθούν υπόψην: 

– Η διαδικασία που ακολούθησε η ομάδα στην ανάλυση 
(περιγραφή στην αναφορά)  

– Ο βαθμός στον οποίο η πλοκή (ή διαδικασία) 
– έχει θεματολογία σχετική με τα απαιτούμενα 
– είναι πρωτότυπη 
– είναι ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική 
– έχει ομαλή ροή 

 

 
 
 
 

18% 

Δημιουργικός Σχεδιασμός:        
– Καλαίσθητοι συνδυασμοί χρωμάτων (4%) 
– Επαρκής λεπτομέρεια στο ψηφιακό υλικό. Τα ψηφιακά μοντέλα 

έχουν το απαιτούμενο μέγεθος σε pixels και απεικονίζονται με 
λεπτομέρεια (4%) 

– Αναπαραγωγή ήχων. Οι ήχοι που χρησιμοποιούνται είναι 
συσχετισμένοι με τη ροή και χαρακτηρίζονται από καλή 
ποιότητα & σταθερή ένταση (4%) 

 

 
 
 
 
 

12% 

Μηχανισμός χειρισμού-ελέγχου παιγνιδιού από παίκτη:  
– Υπάρχει ένας μηχανισμός χρήσης που επιτρέπει την διάδραση 

(4%) 
– Ενισχύει την ροή του παιχνιδιού (+8%) 

– Επιτρέπει την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 
παιγνιδιού  

– Διατηρεί το επίπεδο δυσκολίας 
 

 
 
 
 

12% 

Επίπεδα δυσκολίας – κλιμάκωση:      
– Υπάρχει ένα επίπεδο δυσκολίας χωρίς κλιμάκωση (4%) 
– Υπάρχει σταδιακή κλιμάκωση στα επίπεδα ροής (+4%) 
– Υπάρχουν περισσότερα του ενός επίπεδα δυσκολίας (+4%) 
– Τα επίπεδα ροής είναι συσχετισμένα μεταξύ τους, και υπάρχει 

καμπύλη μάθησης για τον χρήστη (+3%) 
 

 
 
 

15% 



 
Σύστημα βαθμολογίας:       

– Υπάρχει μή κλιμακωτό σύστημα βαθμολογίας (3%) 
– Το σύστημα βαθμολογίας παρουσιάζει κλιμάκωση με τη ροή 

του παιγνιδιού  (+4%) 
– Είναι βασισμένο σε λογικό συσχετισμό με τα αντικείμενα του 

κόσμου και δεν παρατηρούνται (ή είναι ελάχιστα) αδύνατα 
σημεία απονομής βαθμών (+3%) 

 

 
 
    10% 

Συμπεριφορά χαρακτήρων που ελέγχονται από τον υπολογιστή: 
– Υπάρχουν χαρακτήρες που ελέγχονται από τον υπολογιστή με 

πλήρως στατική (προβλέψιμη) συμπεριφορά.  (4%) 
– Οι χαρακτήρες που ελέγχονται από τον υπολογιστή έχουν 

χαρακτηριστικά δυναμικής συμπεριφοράς, δεν επιτρέπουν στο 
χρήστη να ανακαλύψει εύκολα ‘σύστημα χρήσης’, ταυτόχρονα 
όμως δεν αυξάνουν υπερβολικά το επίπεδο δυσκολίας (+4%)  

 

 
 
 

8% 

Συνολική εικόνα παιγνιδιού:      
– Το παιγνίδι λειτουργεί, αλλά με σφάλματα στην εκτέλεση ή στη 

ροή (3%) 
– Εκτέλεση χωρίς σφάλματα (+5%) 
– Ροή χωρίς σφάλματα (+5%) 
– Υψηλό επίπεδο ψυχαγωγίας (+5%) 
– Διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη (+4%) 
– Περιγραφή διαδικασίας αποσφαλμάτωσης και βελτίωσης ροής 

(+3%)  
 

 
 
 
 
 
25% 

 


