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ΕκπαιδευτικόΕκπαιδευτικό λογισμικόλογισμικό

ΕκπαιδευτικόΕκπαιδευτικό λογισμικόλογισμικό είναιείναι τοτο προϊόνπροϊόν τηςτης
σύγχρονηςσύγχρονης τεχνολογίαςτεχνολογίας, , τοτο οποίοοποίο είναιείναι
σχεδιασμένοσχεδιασμένο σύμφωνασύμφωνα μεμε συγκεκριμένησυγκεκριμένη
παιδαγωγικήπαιδαγωγική φιλοσοφίαφιλοσοφία καικαι έχειέχει ωςως σκοπόσκοπό νανα
διευκολύνειδιευκολύνει τητη διαδικασίαδιαδικασία τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας καικαι
τηςτης μάθησηςμάθησης ενόςενός γνωστικούγνωστικού αντικειμένουαντικειμένου. . 



ΕίδηΕίδη ΕκπαιδευτικούΕκπαιδευτικού ΛογισμικούΛογισμικού

ØØ ΛογισμικόΛογισμικό παρουσίασηςπαρουσίασης
ØØ ΛογισμικόΛογισμικό εξάσκησηςεξάσκησης καικαι εμπέδωσηςεμπέδωσης
ØØ ΛογισμικόΛογισμικό προσομοίωσηςπροσομοίωσης
ØØ ΛογισμικόΛογισμικό επίλυσηςεπίλυσης προβλήματοςπροβλήματος
ØØ ΕκπαιδευτικάΕκπαιδευτικά παιχνίδιαπαιχνίδια
ØØ ΔιερευνητικόΔιερευνητικό λογισμικόλογισμικό

ØØ ΛογισμικόΛογισμικό δημιουργίαςδημιουργίας
ØØ ΛογισμικόΛογισμικό αναφοράςαναφοράς



ΤύποιΤύποι ΕκπαιδευτικούΕκπαιδευτικού ΛογισμικούΛογισμικού

üü ΚλειστούΚλειστού τύπουτύπου

ΕπιτρέπουνΕπιτρέπουν στοστο μαθητήμαθητή νανα εισάγειεισάγει δεδοδεδοµµέναένα, , αλλάαλλά ηη
αντίδρασηαντίδραση τουτου συστήσυστήµµατοςατος είναιείναι προκαθορισπροκαθορισµµένηένη..

((ΛογισΛογισµµικάικά παρουσίασηςπαρουσίασης, , εξάσκησηςεξάσκησης καικαι εμπέδωσηςεμπέδωσης, , 
αναφοράςαναφοράς, , οιοι κλειστέςκλειστές προσομοιώσειςπροσομοιώσεις, , εκπαιδευτικάεκπαιδευτικά
παιχνίδιαπαιχνίδια κλπκλπ.).)



ΤύποιΤύποι ΕκπαιδευτικούΕκπαιδευτικού ΛογισμικούΛογισμικού

üü ΑνοικτούΑνοικτού τύπουτύπου

ΔενΔεν υπάρχουνυπάρχουν προκαθορισμέναπροκαθορισμένα πλαίσιαπλαίσια. . ΟιΟι δραστηριόδραστηριό--
τητεςτητες καθορίζονταικαθορίζονται σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις ανάγκεςανάγκες τουτου μαθητήμαθητή. . 

((ΕφαρμογέςΕφαρμογές παραγωγήςπαραγωγής, , λογισμικάλογισμικά δημιουργίαςδημιουργίας καικαι
έκφρασηςέκφρασης, , οιοι ανοικτέςανοικτές προσομοιώσειςπροσομοιώσεις, , λογισμικάλογισμικά
επίλυσηςεπίλυσης προβλημάτωνπροβλημάτων, , εργαλείαεργαλεία ανάπτυξηςανάπτυξης νοητικώννοητικών
δεξιοτήτωνδεξιοτήτων όπωςόπως έμπειραέμπειρα συστήματασυστήματα κλπκλπ.).)



ΘεωρίεςΘεωρίες μάθησηςμάθησης πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν
τατα εκπαιδευτικάεκπαιδευτικά λογισμικάλογισμικά

ØØ ΣυμπεριφοριστικέςΣυμπεριφοριστικές ΘεωρίεςΘεωρίες ΜάθησηςΜάθησης
((Thorndike, SkinnerThorndike, Skinner……))
((ΠηγήΠηγή τηςτης γνώσηςγνώσης οιοι αισθήσειςαισθήσεις καικαι ηη εμπειρίαεμπειρία))

ØØ ΓνωστικέςΓνωστικές ΘεωρίεςΘεωρίες ΜάθησηςΜάθησης ((Kant, Piaget, Kant, Piaget, 
BrunerBruner……))
((ΠηγήΠηγή τηςτης γνώσηςγνώσης ηη σκέψησκέψη))
ll ΔομητισμόςΔομητισμός ((Piaget, Piaget, SinglairSinglair, Dewey, , Dewey, 

VygotskyVygotsky……))
((ΟικοδόμησηΟικοδόμηση τηςτης γνώσηςγνώσης))



ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού
λογισμικούλογισμικού

ØØ ΣυμβάλλειΣυμβάλλει στηνστην αύξησηαύξηση τηςτης ενεργητικήςενεργητικής
συμμετοχήςσυμμετοχής τωντων μαθητώνμαθητών στηστη μαθησιακήμαθησιακή
διαδικασίαδιαδικασία..

ØØ ΠροάγειΠροάγει τηντην ανακαλυπτικήανακαλυπτική μάθησημάθηση..
ØØ ΔημιουργείΔημιουργεί συνεργατικόσυνεργατικό περιβάλλονπεριβάλλον..
ØØ ΜειώνειΜειώνει τοτο χρόνοχρόνο μάθησηςμάθησης..



ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού
λογισμικούλογισμικού

ØØ ΑντιμετωπίζειΑντιμετωπίζει τιςτις ιδιαιτερότητεςιδιαιτερότητες τωντων μαθητώνμαθητών
προτείνονταςπροτείνοντας μαθησιακάμαθησιακά μοντέλαμοντέλα μεμε
διαφορετικούςδιαφορετικούς ρυθμούςρυθμούς μάθησηςμάθησης..

ØØ ΠροσφέρειΠροσφέρει νέεςνέες δυνατότητεςδυνατότητες απεικόνισηςαπεικόνισης
δύσκολωνδύσκολων εννοιώνεννοιών συμβάλλονταςσυμβάλλοντας έτσιέτσι στηνστην
καλύτερηκαλύτερη κατανόησήκατανόησή τουςτους..

ØØ ΥπάρχειΥπάρχει ηη δυνατότηταδυνατότητα τηςτης πολλαπλήςπολλαπλής
παρουσίασηςπαρουσίασης τωντων πληροφοριώνπληροφοριών. . 



ΗΗ πολλαπλήπολλαπλή παρουσίασηπαρουσίαση τωντων
πληροφοριώνπληροφοριών περιλαμβάνειπεριλαμβάνει::

ØØ ΉχοΉχο
ØØ ΜουσικήΜουσική
ØØ ΓραφικάΓραφικά
ØØ ΕικόνεςΕικόνες
ØØ VideoVideo
ØØ ΚίνησηΚίνηση
ØØ ΚείΚείµµενοενο
ØØ ΥπερκείμενοΥπερκείμενο



ΆξονεςΆξονες αξιολόγησηςαξιολόγησης εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού
λογισμικούλογισμικού

ØØ ΣτοιχείαΣτοιχεία λογισμικούλογισμικού
ØØ ΕγκατάστασηΕγκατάσταση
ØØ ΕυκολίαΕυκολία χρήσηςχρήσης
ØØ ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα
ØØ ΠαιδαγωγικήΠαιδαγωγική αξίααξία
ØØ ΤεχνολογικάΤεχνολογικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
ØØ ΔιδακτικήΔιδακτική ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία



ΟΟ ρόλοςρόλος τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού

üü ΣυντονιστικόςΣυντονιστικός

üü ΚαθοδηγητικόςΚαθοδηγητικός

üü ΣυμβουλευτικόςΣυμβουλευτικός



ΜεΜε τητη χρήσηχρήση τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού λογισμικούλογισμικού οο
ρόλοςρόλος τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού δενδεν αποδυναμώνεταιαποδυναμώνεται, , 

αλλάαλλά

γίνεταιγίνεται πιοπιο σύνθετοςσύνθετος καικαι πιοπιο απαιτητικόςαπαιτητικός καθώςκαθώς απόαπό
τοτο ρόλορόλο τουτου παρουσιαστήπαρουσιαστή τηςτης πληροφορίαςπληροφορίας
περνάειπερνάει στοστο δυναμικόδυναμικό ρόλορόλο τουτου συντονιστήσυντονιστή τηςτης
μαθησιακήςμαθησιακής διαδικασίαςδιαδικασίας..



ΌτανΌταν οο εκπαιδευτικόςεκπαιδευτικός συντονίζεισυντονίζει μιαμια
δραστηριότηταδραστηριότητα μεμε τητη χρήσηχρήση τωντων ΝέωνΝέων

ΤεχνολογιώνΤεχνολογιών

§§ ΔίνειΔίνει έναένα σχέδιοσχέδιο εργασίαςεργασίας στουςστους μαθητέςμαθητές καικαι
ενθαρρύνειενθαρρύνει τηντην αυτενέργειααυτενέργεια καικαι τητη συνεργασυνεργα--
σίασία τωντων μαθητώνμαθητών..

§§ ΕνεργείΕνεργεί περισσότεροπερισσότερο
ωςως σύμβουλοςσύμβουλος καικαι καθοδηγητήςκαθοδηγητής
παράπαρά ωςως ομιλητήςομιλητής καικαι παρουσιαστήςπαρουσιαστής..



ΩΩ ΣΣ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΟΟ ΣΣ

§§ ΟΟ παραδοσιακόςπαραδοσιακός τρόποςτρόπος διδασκαλίαςδιδασκαλίας δεδε
μπορείμπορεί πλέονπλέον νανα καλύψεικαλύψει πλήρωςπλήρως τιςτις ανάγκεςανάγκες
τηςτης σύγχρονηςσύγχρονης κοινωνικήςκοινωνικής πραγματικότηταςπραγματικότητας..

§§ ΗΗ ««ψηφιακήψηφιακή τάξητάξη»» είναιείναι γεγονόςγεγονός καικαι μαςμας
προκαλείπροκαλεί! ! ΔενΔεν πρέπειπρέπει νανα αδρανήσουμεαδρανήσουμε. . 


