1.3.3. Σχάρα παρουσίασης και ανάλυσης λογισμικών για εκπαιδευτικούς ΠΕ60-70

α/
α

Τίτλος
Λογισμικού

Συνοπτική Περιγραφή

Γνωστικό
Αντικείμενο

Κατηγορία
Λογισμικού

1

Μαθηματικά Α'
& Β' Δημοτικού

Εκπαιδευτικό λογισμικό
πολυμέσων με ασκήσεις
εξάσκησης και πρακτικής
που λειτουργεί ως
υποστηρικτικό υλικό στο
πρόγραμμα σπουδών
των μαθηματικών

Μαθηματικά

Εξάσκηση και
Πρακτική

2

Μαθηματικά Ε'
& ΣΤ'
Δημοτικού

Εκπαιδευτικό λογισμικό
πολυμέσων με ασκήσεις
εξάσκησης και πρακτικής
που λειτουργεί ως
υποστηρικτικό υλικό στο
πρόγραμμα σπουδών
των μαθηματικών

Μαθηματικά

3

Ιστορία Γ΄& Δ΄
Δημοτικού

Εκπαιδευτικό λογισμικό
πολυμέσων με ασκήσεις
εξάσκησης και πρακτικής
που λειτουργεί ως
υποστηρικτικό υλικό στο
πρόγραμμα σπουδών
της Ιστορίας

Ιστορία

Τάξη

Φορέας
Έκδοσης /
Χαρακτηριστικά

Δικτυακός Τόπος

Πιστοποί
ηση από
ΠΙ

Α’, Β’

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο / SIEM

www.pi-schools.gr

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

Διερεύνηση
και
ανακάλυψη

Ε’, ΣΤ’

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο / SIEM

www.pi-schools.gr

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

Καθοδήγηση

Γ’, Δ’

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο / SIEM

www.pi-schools.gr

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

Δικαιώματα
Χρήσης

31

32

Εισαγωγή

4

Ιστορία Ε΄& ΣΤ΄
Δημοτικού

Εκπαιδευτικό λογισμικό
πολυμέσων με ασκήσεις
εξάσκησης και πρακτικής
που λειτουργεί ως
υποστηρικτικό υλικό στο
πρόγραμμα σπουδών
της Ιστορίας

Ιστορία

Καθοδήγηση

Ε’, ΣΤ’

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο / SIEM

www.pi-schools.gr

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

5

Γλώσσα Α’ & Β’
Δημοτικού

Εκπαιδευτικό λογισμικό
πολυμέσων με ασκήσεις
εξάσκησης και πρακτικής
που λειτουργεί ως
υποστηρικτικό υλικό στο
πρόγραμμα σπουδών
της Γλώσσας

Γλώσσα

Εξάσκηση και
Πρακτική /
Καθοδόγηση

Α’, Β’

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

www.pi-schools.gr

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

6

Γλώσσα Γ’ & Δ’
Δημοτικού

Εκπαιδευτικό λογισμικό
πολυμέσων με ασκήσεις
εξάσκησης και πρακτικής
που λειτουργεί ως
υποστηρικτικό υλικό στο
πρόγραμμα σπουδών
της Γλώσσας

Γλώσσα

Εξάσκηση και
Πρακτική /
Καθοδόγηση

Γ’, Δ’

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

www.pi-schools.gr

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

7

Γλώσσα Ε’ &
ΣΤ’ Δημοτικού

Εκπαιδευτικό λογισμικό
πολυμέσων με ασκήσεις
εξάσκησης και πρακτικής
που λειτουργεί ως
υποστηρικτικό υλικό στο
πρόγραμμα σπουδών
της Γλώσσας

Γλώσσα

Εξάσκηση και
Πρακτική /
Καθοδόγηση

Ε’, ΣΤ’

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

www.pi-schools.gr

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

32

33

Εισαγωγή

8

Φυσικά Ε΄& ΣΤ΄
Δημοτικού

Εκπαιδευτικό λογισμικό
πολυμέσων με ασκήσεις
εξάσκησης και πρακτικής
που λειτουργεί ως
υποστηρικτικό υλικό στο
πρόγραμμα σπουδών
της Φυσικής και της
Χημείας

Φυσική

Εξάσκηση και
Πρακτική

Ε’, ΣΤ’

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο / SIEM

www.pi-schools.gr

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

9

Ελληνική
Επανάσταση:
21 εν πλω

Εκπαιδευτικό λογισμικό
πολυμέσων που
λειτουργεί ως
υποστηρικτικό υλικό στο
πρόγραμμα σπουδών
της Ιστορίας

Ιστορία

Καθοδήγηση
/ πολυμεσικό
περιεχόμενο

Ε’, ΣΤ’

FINATEC
A.E/Πανεπιστήμι
ο Αθηνών

http://edsoft.cti.gr/
edsoft/logismika/2
1enplo.html

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

10

Εγκυκλοπαίδει
α του
ανθρώπινου
σώματος

Εκπαιδευτικό λογισμικό
καθοδηγούμενης
ανακάλυψης - των
φυσικών διαδικασιών,
των έμβιων όντων και της
λειτουργίας τους, που
προτείνονται από το
εθνικό αναλυτικό
πρόγραμμα. Συμβάλλει
στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων όπως η
κατηγοριοποίηση, η
παρατήρηση, η
διαμόρφωση μοντέλων.

Μελέτη
περιβάλλοντ
ος

Πολυμεσικό
Περιεχόμενο

Ε’, ΣΤ’

Dorling
Kindersley
Limited- εταιρία
“Ερευνητές
ΑΕΕΕ”

http://edsoft.cti.gr/
edsoft/logismika/h
umanbody.html

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

Ανακαλύπτω

Aποτελεί ένα πολυμεσικό
εκπαιδευτικό υλικό για τον

Γεωγραφία,
Φυσική,

Πολυμεσικό

Ε’ & ΣΤ’

Dorling
Kindersley

http://www2.eyliko.gr/physearth.

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

11

(Καθοδηγούμ
ενη
διερεύνηση)

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

33

34

12

Εισαγωγή

τη Γη

πλανήτη Γη. Ο μαθητής
παρακολουθεί την πορεία
της διαμόρφωσης του
πλανήτη, τα φυσικά
φαινόμενα που
παρατηρούνται,
ανακαλύπτει και μελετά το
υλικό κατασκευής της γης
και τους φυσικούς
πόρους του πλανήτη
κατά το πέρασμα του
χρόνου. Επιπλέον,
προσφέρει τη δυνατότητα
προσομοίωσης φυσικών
φαινομένων.

Μελέτη
περιβάλλοντ
ος

Περιεχόμενο

Ανακαλύπτω
τις μηχανές

Εκπαιδευτικό λογισμικό
που παρουσιάζει ένα
σημαντικό αριθμό
μηχανών, μαζί με τις
επιστημονικές αρχές στις
οποίες στηρίζεται η
λειτουργία τους και
ιστορικά στοιχεία για τους
εφευρέτες τους. Η
παρουσίαση των
διαφόρων μηχανών
γίνεται με χρήση
πολυμέσων (video,
animation, ήχος, εικόνες
κλπ), που αποσκοπούν
στο να παρακινήσουν το
μαθητή να εμπλακεί και

Τεχνολογία,
Πληροφορικ
ή, Φυσική

Πολυμεσικό
Περιεχόμενο /
Διερεύνηση

Ε’ & ΣΤ’

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

Limited

htm

Dorling
Kindersley
Limited

http://edsoft.cti.gr/
edsoft/logismika/m
ihanes.html

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

34

35

Εισαγωγή
να μάθει. Υπάρχει
δυνατότητα πλοήγησης
και ικανοποιητική μηχανή
αναζήτησης, ευρετήριο.

13

Λογομάθεια

Εκπαιδευτικό λογισμικό
που στοχεύει στην
διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας, αντιμετωπίζει
σφαιρικά την Νέα
Ελληνική, καθώς καλύπτει
την σχολική ύλη στα
επίπεδα της γραμματικής,
του συντακτικού, της
ορθογραφίας και της
παραγωγής και
σύνθεσης λέξεων.

Γλώσσα

Καθοδήγηση,
Εξάσκηση και
Πρακτική

Δημοτικ
ό και
Γυμνάσι
ο

Ινστιτούτο
Επεξεργασίας
του Λόγου
(Γενική
Γραμματεία
Έρευνας και
Τεχνολογίας και
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο του
Υπουργείου
Παιδείας)

http://www.ilsp.gr/l
ogo.html

14

Ιδεοκατασκευές

Εκπαιδευτικό λογισμικό
που προορίζεται για την
υποστήριξη της
διδασκαλίας της γραπτής
έκφρασης. Αποτελεί μία
μέθοδο την οποία μπορεί
να ακολουθήσει ο
μαθητής, χωρίς την
απαραίτητη υποστήριξη
του εκπαιδευτικού, για να
προχωρήσει στην
καθοδηγούμενη
συγγραφή σχολικών

ΓλώσσαΓραπτή
έκφραση
(Σκέφτομαι
και Γράφω)Ε’ – ΣΤ’

Καθοδήγηση,
Εξάσκηση και
Πρακτική

Δημοτικ
ό και
στο
Γυμνάσι
ο

INTELEARN &
Group
Multimedia
Systems

http://www.intelea
rn.gr/proionta.htm

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

35

36

Εισαγωγή

εκθέσεων .
15

16

Κύτταρο, Μία
πόλη (Cell
City)

Eίναι ένα εκπαιδευτικό,
πολυμεσικό λογισμικό.
Παρουσιάζει τις
λειτουργίες ενός
κυττάρου σε αντιστοιχία
με τις λειτουργίες μιας
πόλης ανθρώπων. Οι
μαθητές μπορούν να
ενημερωθούν
λεπτομερώς για την δομή
των κυττάρων μέσω ενός
συνόλου
δραστηριοτήτων αλλά και
να λάβουν μέρος σε
άλλες αλληλεπιδραστικές
δραστηριότητες, οι
οποίες αυξάνουν τις
γνώσεις τους στην
Βιολογία. To Cell City
αναπτύχθηκε με κύριο
στόχο την δημιουργία
ενός αποτελεσματικού
βοηθήματος μελέτης και
ενισχυτικής διδασκαλίας
για το μάθημα της
Βιολογίας.

Βιολογία

Γεωλογία –
Γεωγραφία Α’
& Β’ Γυμνασίου

Το εκπαιδευτικό αυτό
λογισμικό αποτελείται
από θεματικές ενότητες
με μορφή μικρόκοσμων,

Γεωγραφία

Μελέτη
περιβάλλοντ
ος

Μελέτη
περιβάλλοντ

Πολυμεσικό
περιεχόμενο

Ε’ &ΣΤ’

Anglia
Multimedia

http://edsoft.cti.gr/
edsoft/logismika/c
ellcity.html

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

Πολυμεσικό
περιεχόμενο Διερεύνηση

Ε’ & ΣΤ’

Εκδόσεις
Καστανιώτη –
Εκπαιδευτήρια
Δούκα

www.pi-schools.gr

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

36

37

Εισαγωγή
προσομοιώσεων,
εργαλείων και

ος

(http://zeus.pischools.gr/logismik
a1/gymnasio/g07/
begin.htm)

υπερμεσικών
εφαρμογών, σε καθένα
από τα οποία
αντιστοιχούν διαφορετικά
"εκπαιδευτικά σενάρια" τα
οποία είναι συμβατά με
το
ΔΕΠΠΣ. Έτσι, με βάση ένα
συγκεκριμένο σενάριο
μπορούμε να
οργανώνουμε ποικίλες
διαθεματικές
δραστηριότητες που
παρουσιάζονται με τη
μορφή φύλλων
εργασίας, ερωτήσεων
αξιολόγησης και
παιχνιδιών.

17

Ο Ξεφτέρης
στη χώρα των
γραμμάτων

Εκπαιδευτικό λογισμικό
που βοηθά στην
εξοικείωση με την
αναπαράσταση,
προφορά και τον τρόπο
γραφής των γραμμάτων

Γλώσσα

Εξάσκηση και
Πρακτική

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

Παιδιά
ηλικίας
4 έως 7
ετών

SIEM

http://www.siem.g
r/html/edsoft/cd_t
axidi.html

37

38

Εισαγωγή

της ελληνικής γλώσσας.
Μέσα σε ένα φιλικό,
εύχρηστο και όμορφο
περιβάλλον, το παιδί
καλείται να βοηθήσει τον
ήρωα της περιπέτειας να
συγκεντρώσει όλα τα
γράμματα του ελληνικού
αλφαβήτου.
18

Χαρούμενη
Αριθμοχώρα

Πρόκειται για ένα
εκπαιδευτικό λογισμικό με
το οποίο τα παδιά θα
μάθουν: Να συγκρίνουν
μεγέθη -Να μετρούν -Τις
έννοιες των αριθμών -Να
ξεχωρίζουν τα διάφορα
χρώματα -Να διακρίνουν
διαφορετικά αντικείμενα Να διακρίνουν τα
σχήματα και τα μεγέθη.

Μαθηματικά

Εξάσκηση και
Πρακτική

Προσχο
λική
ηλικία
(Κατάλλ
ηλο για
παιδιά
3-6
χρονών
)

Εκδόσεις
Γενναδίου
Σχολής

http://www.genad
ios.edu.gr

19

Το σπίτι του
Μήγκι

Εκπαιδευτικό λογισμικό με
πολυμέσα για παιδιά
προσχολικής ηλικίας. Ο
Μήγκι παρουσιάζει τα
ζώα του δάσους και
βοηθά στην εύρεση
ομοιοτήτων και
διαφορών. Το
πρόγραμμα
περιλαμβάνει:
παρουσίαση διάφορων

Μαθηματικά

Εξάσκηση και
Πρακτική

Προσχο
λική
ηλικία
(για
παιδιά
3-5
χρονών
)

Intelearn

http://www.intelea
rn.gr/migi.htm

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

38

39

Εισαγωγή
ζώων, αναγνώριση των
ζώων, παρουσίαση και
εξάσκηση σε διάφορα
χαρακτηριστικά των
αντικειμένων, αντίθετα
(μεγάλο-μικρό, πάνωκάτω κλπ) , εξάσκηση της
μνήμης.

20

Αλφαβήτα με
τον Ζαχαρία

Λογισμικό
προσαρμοσμένο στο
ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα για την
αφομοίωση των παιδιών
με την ελληνική
αλφάβητο. Παράλληλα
εκπαιδεύονται στη χρήση
του πληκτρολογίου και
του ποντικιού με ασκήσεις
και παιχνίδια.

Γλώσσα

Εξάσκηση και
Πρακτική

Για
παιδιά
4-7
ετών

INFOΔΟΜΗ

http:://www.infodo
mi.gr

21

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Είναι εκπαιδευτικό
λογισμικό στο οποίο
υπάρχουν εκπαιδευτικά
παιχνίδια και ασκήσεις,
ώστε η ενασχόληση πλοήγηση να είναι πάντα
ευχάριστη και αποδοτική.
Οι ενότητες επίσης
συμπληρώνονται με
ποιήματα, τραγούδια,
μικρά video - clips και
πολλά ηχητικά εφέ.

Όλα τα
γνωστικά
αντικείμενα

Εξάσκηση και
Πρακτική

Για
παιδιά
ηλικίας
3-8
ετών

MLS
Πληροφορική

http://www.mls.gr

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

39

40

Εισαγωγή

22

Street
adventure

Εκπαιδευτικό παιχνίδι
ρυθμιζόμενο σε δύο
επίπεδα δυσκολίας που
στόχο έχει να διδάξει στα
παιδιά τους βασικούς
κανόνες κυκλοφοριακής
αγωγής. Τα παιδιά
περιφέρονται στην πόλη,
περνούν από δρόμους με
ή χωρίς διαβάσεις και
φανάρια, μαθαίνουν πώς
να συμπεριφέρονται
μέσα στο αυτοκίνητο και
πώς να χρησιμοποιούν
το λεωφορείο.

Κυκλοφοριακ
ή Αγωγή

Εξάσκηση και
Πρακτική

Για
παιδιά
ηλικίας
6-12
ετών

Tessera
multimedia

http://www.tessera
.gr/street.php?new
lang=ell
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Σάλτο και Ζέλια

Πρόκειται για εκπαιδευτική
σειρά cd-rom “Ο Σάλτο
και η Ζέλια” που
υποστηρίζει την
πολύπλευρη ανάπτυξη
της προσωπικότητας του
παιδιού.
Ειδικά σχεδιασμένο
περιβάλλον και
δραστηριότητες που δεν
λαμβάνουν υπόψη μόνο
τη μαθητική ιδιότητα του
παιδιού αλλά το βοηθούν
να αναπτυχθεί
συναισθηματικά, νοητικά

Όλα τα
γνωστικά
αντικείμενα

Εξάσκηση και
Πρακτική

Απευθύ
νεται σε
παιδιά 4
έως 12
ετών

Polaris

http://polarisekdos
eis.gr/cdroms

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

40

41

Εισαγωγή
και κοινωνικά έχοντας για
οδηγό το παιχνίδι.
Τα 3 cd-rom της σειράς
είναι:
• "Ο Σάλτο και η Ζέλια στη
χώρα των Ιπποπόταμων"
• "Ο Σάλτο και η Ζέλια στη
χώρα των Σοφά"
• "Ο Σάλτο και η Ζέλια στη
χώρα των Ρομπότ"

24

Η τάξη μου:
Προσχολική
αγωγή

Εκπαιδευτικό λογισμικό
σχεδιασμένο και
προσαρμοσμένο στο
αναλυτικό πρόγραμμα
του Υπουργείου Παιδεία.
Έχει στόχο να εφοδιάσει
τους μικρούς μας φίλους
με τις γλωσσικές και
μαθηματικές δεξιότητες
που είναι απαραίτητες για
την ηλικία τους.

Γλώσσα
(Γραφή και
Ανάγνωση),
Μαθηματικά

Εξάσκηση και
Πρακτική

Α΄και Β΄
Δημοτικ
ό

Polaris

http://polarisekdos
eis.gr

25

RAMKid

Σειρά εκπαιδευτικών
λογισμικών εξάσκησης
και πρακτικής για όλα τα
σχολικά αντικείμενα

Όλα τα
γνωστικά
αντικείμενα

Εξάσκηση και
Πρακτική

Δημοτικ
ό

Δημοσιογραφικ
ός Οργανισμός
Λαμπράκη

www.dolnet.gr

26

Μαθηματικά Γ'
& Δ' Δημοτικού

Είναι λογισμικά που
καλύπτουν όλη την ύλη
των μαθηματικών βάσει
του ΑΠΣ.

Μαθηματικά

Εξάσκηση και
Πρακτική,
Διερεύνηση
και

Γ' & Δ'
Δημοτικ
ού

Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο

www.pi-schools.gr

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
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Εισαγωγή

Ανακάλυψη
27

The
geometer’s
sketchpad

Πρόκειται για εκπαιδευτικό
λογισμικό που βοηθά
τους μαθητές να
οικοδομήσουν και να
οπτικοποιήσουν τις
ιδιότητες του
Πυθαγόρειου
Θεωρήματος και να
εξερευνήσουν σχετικές με
το θέμα μαθηματικές
έννοιες.

Μαθηματικά

Διερεύνηση
και
Ανακάλυψη

Ε’ & ΣΤ’

Key Curriculum
Press

http://www.dyna
micgeometry.com
/

28

Cabri
Γεωμέτρης

Με το εκπαιδευτικό
λογισμικό αυτό τα παιδιά
μπορούν να
δημιουργούν εύκολα ότι
γεωμετρικό σχήμα θέλουν
και να πειραματίζονται με
τις ιδιότητες του.

Αναλυτική
Γεωμετρία

Διερεύνηση
και
Ανακάλυψη

Ε’ & ΣΤ’

Laboratoire de
Structures
Discretes et de
Didactique de
l’IMAG

http://www.cabri.
com

29

Εικονικά
Εργαστήρια

Ο εκπαιδευτικός και ο
μαθητής χρησιμοποιούν
προσομοιώσεις
σχεδιάζοντας αντικείμενα
στην οθόνη, τα οποία
έχουν συγκεκριμένες
συμπεριφορές και
αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους. Επίσης μπορούν να
αλλάξουν τις τιμές και τις
συνθήκες των μεγεθών

Φυσικές
επιστήμες

Διερεύνηση
και
Ανακάλυψη

Ε’ & ΣΤ’

Edmark Virtual
Lab

http://www.synaps
eadaptive.com/

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
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ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ
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43

Εισαγωγή
και να
παρακολουθήσουν τα
αποτελέσματα των
ενεργειών τους.

30

Γαία ΙΙ

Είναι ένα εκπαιδευτικό
λογισμικό με διαθεματικό
χαρακτήρα, το οποίο
ανταποκρίνεται στο
σύγχρονο πνεύμα
οργάνωσης του
Προγράμματος Σπουδών
εξυπηρετώντας τον
γενικά αποδεκτό σκοπό
της σφαιρικής
προσέγγισης των
θεμάτων και
επιδιώκοντας την
πειραματική μέθοδο
έρευνας.

Μαθηματικά,
Φυσική,
Γεωγραφία

Διερεύνηση
και
Ανακάλυψη

Ε’ & ΣΤ’

Πληροφορική
Τεχνογνωσία

http://www2.eyliko.gr/physGaia.
htm

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ

31

Ταξινομούμε

Το λογισμικό αυτό
προτείνει μία σειρά
δραστηριοτήτων που
σκοπό έχουν να
προάγουν την ενεργό
συμμετοχή των μαθητών
στη μαθησιακή
διαδικασία, τη
διερευνητική μάθηση και
την επικοινωνία. Με τη
χρήση του οι μαθητές
μπορούν να

Καλύπτει όλο
το φάσμα
των
γνωστικών
αντικειμένων

Διερεύνηση
και
Ανακάλυψη

Ε’ & ΣΤ’

Κατασκευάστηκε
στα πλαίσια των
έργων: 1.
«Θρανίο»: 2. E56,
Έργα Επίδειξης
Νέων
Τεχνολογιών:
Ανάπτυξη
Ψηφίδων Γενικής
ΧρήσηςΥπολογιστικών
και Δικτυακών

http://edsoft.cti.gr/
edsoft/logismika/t
axinomoume.html

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ
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Εισαγωγή

καταχωρήσουν,
αναπαραστήσουν,
αναλύσουν,
παρουσιάσουν και
ταξινομήσουν
πληροφορίες και
δεδομένα.

Τεχνολογιών στη
Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση.

32

Χελωνόκοσμοι

Λογισμικό διερευνητικού
χαρακτήρα για τα
μαθηματικά με
δυνατότητες κατασκευής
γραφικών μαθηματικών
μοντέλων και δυναμικού
χειρισμού τους

Όλα τα
γνωστικά
αντικείμενα
με κύρια
έμφαση στα
Μαθηματικά

Διερεύνηση
και
Ανακάλυψη

Ε’ & ΣΤ’

33

Σώματα
Κειμένων

Λογισμικό για τη γλώσσα

Γλώσσα

Διερεύνηση
και
Ανακάλυψη

Ε’ & ΣΤ’

www.greeklanguage.gr

34

Ηλεκτρονικά
λεξικά

Τα συστήματα αυτά
καθιστούν επιχειρησιακά
εύκολη και λειτουργικά
αποτελεσματική την
παρουσίαση, την
αναζήτηση και γενικότερα
τη διαχείριση της
πληροφορίας. Σε μεγάλο
βαθμό οδηγούν στην
απεξάρτηση του χρήστη
από δυσχέρειες χώρου
και χρόνου πρόσβασης.

Γλώσσα

Διερεύνηση
και
Ανακάλυψη

Όλες οι
ηλικίες

www.greeklanguage.gr

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

ΕΑΙΤΥ - ΟΔΥΣΣΕΙΑ

http://edsoft.cti.gr/
edsoft/logismika/x
elonokosmos.html

ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ
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Εισαγωγή
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Λογονόστηση

Πρόκειται για λογισμικό
που έχει σχεδιαστεί για τις
πρώτες τάξεις του
Γυμνασίου αλλά μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και για
τις τελευταίες τάξεις του
Δημοτικού και την
ενισχυτική διδασκαλία
παιδιών
επαναπατρισθέντων
ομογενών από την
πρώην Σοβιετική Ένωση,
τα οποία έχουν την
ελληνική ως δεύτερη
γλώσσα. Ο σχεδιασμός
του για ένταξη στην τάξη
(με δυνατότητες
παρακολούθησης της
επίδοσης των μαθητών
από τον δάσκαλο) δεν
αποκλείει και την ατομική
χρήση.

Γλώσσα

Διερεύνηση

Ε΄, ΣΤ΄
και
Γυμνάσι
ο

ΙΕΛ - Οδυσσέας

http://www.ilsp.gr/l
ogonostisi.html

36

Δημιουργός
Μοντέλων ΙΙ

Πρόκειται για περιβάλλον
μοντελοποίησης με
έμφαση στον ποιοτικό και
ημι-ποσοτικό
συλλογισμό, καθώς και
στους εναλλακτικούς
τρόπους έκφρασης και
οπτικοποίησης των
μοντέλων. Είναι ανοικτό
υπολογιστικό περιβάλλον

Μαθηματικά,
Φυσική,
Χημεία,
Βιολογία,
Περιβαλλοντι
κή
Εκπαίδευση

Διερεύνηση
και
Ανακάλυψη

11-17
ετών

ΤΕΕΑΠΗ,
Πανεπιστήμιο
Πατρών

http://www.ecedu
.upatras.gr/models
creator/

Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
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ΥΠΕΠΘ
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Εισαγωγή

μάθησης που επιτρέπει
στους μαθητές την
επινόηση και το
σχεδιασμό μοντέλων και
διερεύνηση της
συμπεριφοράς τους, τη
βελτίωσή τους και
ενδεχομένως τον έλεγχο
των ορίων της
εγκυρότητας τους.
37

ModellingSpac
e

Πρόκειται για περιβάλλον
μοντελοποίησης με
έμφαση στον ποιοτικό και
ημι-ποσοτικό
συλλογισμό, καθώς και
στους εναλλακτικούς
τρόπους έκφρασης και
οπτικοποίησης των
μοντέλων. Είναι ανοικτό
υπολογιστικό περιβάλλον
μάθησης που επιτρέπει
στους μαθητές την
επινόηση και το
σχεδιασμό μοντέλων και
διερεύνηση της
συμπεριφοράς τους, τη
βελτίωσή τους και
ενδεχομένως τον έλεγχο
των ορίων της
εγκυρότητας τους.

Μαθηματικά,
Φυσική,
Χημεία,
Βιολογία,
Περιβαλλοντι
κή
Εκπαίδευση

Διερεύνηση
και
Ανακάλυψη

Δημοτικ
ό

Πανεπιστήμιο
Αιγαίου &
Πανεπιστήμιο
Πατρών

http://www.modell
ingspace.net

38

Microworlds

Το MicroWorlds Pro είναι

Περιβάλλον

Διερεύνηση

Δημοτικ

Logo Computer

http://edsoft.cti.gr/
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ΝΑΙ

ΥΠΕΠΘ
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Εισαγωγή

Pro

πρόγραμμα
προγραμματισμού που
επιτρέπει στους μαθητές
να εξερευνήσουν
μικρόκοσμους και να να
κατασκευάσουν
δυναμικά
αλληλεπιδραστικά
περιβάλλοντα.

γενικής
χρήσης που
καλλιεργεί
σύνθετες
δεξιότητες και
μαθησιακές
τάσεις

και
Ανακάλυψη,
Συμβολική
Έκφραση

ό και
Γυμνάσι
ο

Systems Inc

edsoft/logismika/m
icroworldspro.html

39

Tabletop jr

Είναι εκπαιδευτικό
λογισμικό διερευνητικού
για την κατανόηση των
εννοιών της συλλογής,
καταχώρησης,
επεξεργασίας και
απεικόνισης δεδομένων.
H συγκεκριμένη
εκπαιδευτική εφαρμογή
συμπληρώνει τη
μαθησιακή και διδακτική
διαδικασία και αποτελεί
εργαλείο στα χέρια του
καθηγητή που επιθυμεί
να δημιουργήσει
δραστηριότητες με σκοπό
την ανάπτυξη ειδικών
δεξιοτήτων ή τη
διερεύνηση – επανάληψη
- αξιολόγηση δύσκολων
εννοιών.

Μαθηματικά
(Επεξεργασία
, διαχείριση,
αναπαράσταση,
καταχώρηση
και απλή
ανάλυση
πληροφορία
ς)

Διερεύνηση
και
Ανακάλυψη

Δημοτικ
ό&
Γυμνάσι
ο

TERC

http://edsoft.cti.gr/
edsoft/logismika/t
abletop.html

40

Inspire Data

Εκπαιδευτικό περιβάλλον

Όλα τα

Διερεύνηση

Ε’ & ΣΤ’

Inspiration

www.inspiration.co
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Εισαγωγή

για διαχείριση δεδομένων

γνωστικά
αντικείμενα

και
ανακάλυψη

m

41

Σύστημα
Ρομποτικής
RoboLal

Πρόκειται για λογισμικά
που έχουν ως στόχο το
χειρισμό και την
κατασκευή ενός ρομπότ.

Φυσικές
επιστήμες,
Μαθηματικά,
Τεχνολογία

Διερεύνηση
και
Ανακάλυψη

Ε΄, ΣΤ΄
Δημοτικ
όκαι
Γυμνάσι
ο

42

Multimedia
Builder

To Multimedia Builder
είναι λογισμικό που
επιτρέπει τη δημιουργία
πολυμεσικών
εφαρμογών.

Εργαλείο
γενικής
χρήσης

Ανάπτυξη
Εφαρμογών

Δημοτικ
ό

43

FrontPage ή
ισοδύναμο

Το FrontPage παρέχει τη
δυνατότητα ανάπτυξης
μιας σύνθετης
τοποθεσίας Web,
σχεδίασης της
τοποθεσίας Web που για
τη δημιουργία κώδικα με
πιο αποτελεσματικό
τρόπο.

44

Hot Potatoes

Είναι λογισμικό που
επιτρέπει τη δημιουργία
αλληλεπιδραστικών τεστ
πολλαπλών ερωτήσεων,
σταυρόλεξα,
αντιστοίχισης,
ταξινόμησης και
συμπλήρωσης κενών.

Ανάπτυξη
Ιστοσελίδων

Όλα

Ανάπτυξη
Ασκήσεων /
Σταυρόλεξα

Όλες

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70
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Lego

www.lego.com/da
ta

Για παράδειγμα
http://mmb.media
chance.com/inde
x.html
Microsoft

http://office.micro
soft.com

Half-Baked
Software Inc

http://hotpot.uvic.
ca/

48

49

Εισαγωγή
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Μαγική
Δημιουργία

Είναι πρόγραμμα
ζωγραφικής, που
απευθύνεται σε μικρούς
και μεγάλους που θέλουν
να μάθουν να
ζωγραφίζουν και να
δοκιμάσουν τις
καλλιτεχνικές τους
δυνατότητες.

46

Tuxpaint

Είναι πρόγραμμα
ζωγραφικής εύκολο στη
χρήση του με κατάλληλα
προσαρμοσμένη
διεπιφάνεια χρήσης στις
ανάγκες των παιδιών.
Προσφέρει εργαλεία,
ηχογράφησης και
βοηθού.

47

KidPix

48

KidPad

Ανάπτυξη
δημιουργικότη
τας

Απευθύ
νεται σε
παιδιά
ηλικίας
3 και
πάνω

Disney
Interactive

http://disney.com/

Έκφραση και
Δημιουργία

Ανάπτυξη
δημιουργικότη
τας

Απευθύ
νεται ε
παιδιά
ηλικίας
3 έως
12 ετών

Softpedia

http://www.tuxpai
nt.org/

Είναι πρόγραμμα
ζωγραφικής για μικρά
παιδιά.

Έκφραση και
Δημιουργία

Ανάπτυξη
δημιουργικότη
τας

Όλες

The Learning
Company &
Edmark

http://www.kidpix.
com

Πρόκειται για ένα
συνεργατικό εργαλείο μη
γραμμικής οπτικής
αναπαράστασης των
ιδεών των παιδιών
(εικόνα, κειμένο).

Καλύπτουν
όλα το
φάσμα των
γνωστικών
αντικειμένων

Ανάπτυξη
δημιουργικότη
τας

Όλες

HumanComputer
Interaction Lab
(University of
Maryland)

http://www.cs.um
d.edu/hcil/kiddesi
gn/kidpad.shtml
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open
source
και με
ελληνικά
μενού

Ελεύθερο

49

50

Εισαγωγή
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Drawing for
Children

Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα ζωγραφικής
για μικρά παιδιά με
πολλές και πρωτότυπες
λειτουργίες.

50

Kidspiration

Είναι λογισμικό
εννοιολογικής
χαρτογράφησης, με
κατάλληλα
προσαρμοσμένη
διεπιφάνεια χρήσης για
παιδιά μικρής ηλικίας.
που δίνει τη δυνατότητα
για συνεργασία στο
Διαδίκτυο, ενσωμάτωση
νέων εικόνων, δημιουργία
νέων βιβλιοθηκών με
αντικείμενα, προσθήκη
ήχου, δυνατότητα
σχεδίασης ιστοσελίδων.

51

Inspiration

Είναι λογισμικό
εννοιολογικής
χαρτογράφησης που
δίνει τη δυνατότητα για
συνεργασία στο
Διαδίκτυο, ενσωμάτωση

Ανάπτυξη
δημιουργικότη
τας

Απευθύ
νεται σε
παιδιά
προσχο
λικής
και
πρώτης
σχολική
ς
ηλικίας

Ελεύθερο
λογισμικό από
τον Mark
Overmars

http://www.cs.uu.
nl/people/markov/
kids/draw.html

Όλα

Εννοιολογική
Χαρτογράφη
ση

Απευθύ
νεται σε
παιδιά
ηλικίας
4 έως 8
ετών

Inspiration
Software, Inc

http://www.kidspir
ation.com/

Όλα

Εννοιολογική
Χαρτογράφη
ση

Όλες

Inspiration
Software, Inc

http://www.inspirat
ion.com/
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νέων εικόνων, δημιουργία
νέων βιβλιοθηκών με
αντικείμενα, προσθήκη
ήχου, δυνατότητα
σχεδίασης ιστοσελίδων.

52

MindmapperJr

Είναι λογισμικό
εννοιολογικής
χαρτογράφησης, με
κατάλληλα
προσαρμοσμένη
διεπιφάνεια χρήσης για
παιδιά μικρής ηλικίας.

Όλα

Εννοιολογική
Χαρτογράφη
ση

53

Time Liner

Για δημιουργία γραμμών
χρόνου στη μελέτη της
Ιστορίας

Ιστορία

Χρονική
αναπαράστα
ση

Ε’ & ΣΤ’

54

Λογισμικά
επεξεργασίας
κειμένου

Τα λογισμικά
επεξεργασίας κειμένου
μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για
ανάγνωση και γραφή,
για παραγωγή γραπτού
λόγου, για επικοινωνία,
για εκμάθηση
ορθογραφίας και
σύνταξης, για μελέτη
γραμματικών κανόνων,
κλπ.

Γλώσσα

Συμβολική
έκφραση

Όλες

55

Λογισμικό
παρουσίασης

Με τα προγράμματα
όπως Microsoft Power

Όλα τα
γνωστικά

Συμβολική
έκφραση και

Όλες
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SimTech

http://www.mindm
apper.com/

Tom Snyder
Productions

http://www.tomsn
yder.com/

51

52

Εισαγωγή

Point ή Lotus Freelance
Graphics δίνεται η
δυνατότητα για
δημιουργία
εξειδικευμένων
παρουσιάσεων που
μπορούν να εμφανιστούν
σε μια παρουσίαση
διαφανειών στην οθόνη ή
να τυπωθούν. Στις
διαφάνειες μπορούν να
προστεθούν λογότυπα,
εικόνες, γραφήματα και
κείμενα μαζί με κίνηση.

αντικείμενα

επικοινωνία

56

Λογιστικό
φύλλο

Είναι εφαρμογές
λογισμικού που έχουν ως
αντικείμενο την
οργάνωση, την
επεξεργασία, την
παρουσίαση
αριθμητικών δεδομένων.

Μαθηματικά

Συμβολική
έκφραση

Δ’ – ΣΤ’

57

Λογισμικό
επεξεργασίας
γραφικών

Είναι λογισμικά γενικής
χρήσης που επιτρέπουν
τη συμβολική έκφραση
και οικοδόμηση εννοιών
και ιδεών. Αποτελούν
μέσο που βοηθούν τους
μαθητές να εκφράσουν
τις ιδέες και τις αντιλήψεις
τους, να κατακτήσουν
έννοιες και να

Όλα τα
γνωστικά
αντικείμενα

Συμβολική
έκφραση και
επικοινωνία

Όλες
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Εισαγωγή
οικοδομήσουν γνώσεις
και δεξιότητες σε διάφορα
γνωστικά αντικείμενα.

58

Βάσεις
δεδομένων

Είναι μια κατηγορία
λογισμικών που
χρησιμοποιείται ευρέως
σήμερα για την
οργάνωση και διαχείριση
της πληροφορίας.

Γλώσσα,
Μαθηματικά

Συμβολική
έκφραση

Δ’ – ΣΤ’

59

Google Earth

Είναι ένα δωρεάν προϊόν
το οποίο δίνει τη
δυνατότητα
προσπέλασης όλου του
πλανήτη, Γης μέσω
οπτικοποίσης.

Μελέτη
περιβάλλοντ
ος

Οπτικοποίηση
– Διερεύνηση

Δ’ – ΣΤ’

http://earth.googl
e.com/

60

Google Maps

Είναι αλληλεπιδραστικοί
χάρτες που παρέχουν
πληροφορίες και οδηγίες
για δρόμους, υπηρεσίες
κλπ.

Μελέτη
περιβάλλοντ
ος

Οπτικοποίηση
– Διερεύνηση

Δ’ – ΣΤ’

http://maps.googl
e.com/

61

Ψηφιακοί
άτλαντες

Είναι εφαρμογές που
οδηγούν στην ανάπτυξη
και υιοθέτηση ενός νέου
προτύπου για την
καταγραφή της
χαρτογραφικής
πληροφορίας σε
περιβάλλον πολυμέσων
και λογισμικού που θα

Μελέτη
περιβάλλοντ
ος

Οπτικοποίηση
– Διερεύνηση

Δ’ – ΣΤ’
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Εισαγωγή

επιτρέπει την
αποτελεσματική
επικοινωνία με τους επί
μέρους χάρτες σε
κατάσταση
αλληλεπίδρασης
62

Celestia

Είναι εφαρμογή που
διατίθεται δωρεάν. Είναι
ένα λογισμικό
προσομοίωσης
διαστήματος που
επιτρέπει την εξερεύνηση
του.

Μελέτη
περιβάλλοντ
ος

Οπτικοποίηση
, διερεύνηση

Ε’ & ΣΤ’

http://www.shatter
s.net/celestia

63

Μηχανές
αναζήτησης

Είναι υπολογιστές
εξυπηρέτησης (servers),
που διαθέτουν ευρετήρια
για τα περιεχόμενα
εκατομμυρίων σελίδων
δικτύου και είναι
προσβάσιμη μέσα από
μια διαδικτυακή
διεύθυνση.

Όλα τα
γνωστικά
αντικείμενα

Διερεύνηση

Όλες

Yahoo:
http://www.yahoo
.com

Πρόκειται για ψηφιακές
εγκυκλοπαίδειες, που
απευθύνονται σε όλο τον
κόσμο. Υπάρχουν online
και όπου είναι
απαραίτητο είναι

Όλα τα
γνωστικά
αντικείμενα

64

Ψηφιακές
εγκυκλοπαίδειε
ς (π.χ.
ελληνική
WikiPedia ή
Encarta Kids)

Google:
http://www.googl
e.com
Altavista:
http://www.altavist
a.com
Πολυμεσικό
περιεχόμενο –
Διερεύνηση

Όλες
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http://encarta.msn
.com
http://wikipedia.or
g
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Εισαγωγή
προσαρμοσμένο στις
ανάγκες των παιδιών.

65

Εκπαιδευτικές
πύλες (π.χ. eyliko, Πύλη για
την ελληνική
γλώσσα)

Εκπαιδευτικές πύλες με
ποικίλο υλικό,
ταξινομημένο ανά
γνωστικό αντικείμενο,
κλπ.

Όλα τα
γνωστικά
αντικείμενα

Διερεύνηση Επικοινωνία

www.e-yliko.gr
www.epyna.gr
www.greeklanguage.gr
www.komvos.edu.
gr

66

WebQuests,
Blogs, Wikis,
Forums

Είναι ελεύθερα λογισμικά
που επιτρέπουν την από
κοινού δημιουργία
κειμένων ενισχύοντας τη
συνεργασία.

Όλα τα
γνωστικά
αντικείμενα

67

Αβάκιο

Περιβάλλον ανάπτυξης
εφαρμογών

Όλα τα
γνωστικά
αντικείμενα

68

Revelation
Natural Art

Περιβάλλον ζωγραφικής
και ανάπτυξης
δημιουργικότητας

Όλα τα
γνωστικά
αντικείμενα

Συμβολική
Έκφραση Επικοινωνία

69

The Jolly Post
Office

Περιβάλλον εξάσκησης
και πρακτικής με
παιγνιώδη χαρακτήρα

Όλα τα
γνωστικά
αντικείμενα

Δημιουργία –
Έκφραση

Συμβολική
Έκφραση Επικοινωνία

www.cti.gr/
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Ναι

ΥΠΕΠΘ

Ναι

ΥΠΕΠΘ
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Εισαγωγή
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