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Ποικίλα έχουν ακουστεί και γραφτεί για το τι είναι το εκπαιδευτικό 
λογισµικό και ποιο είναι το καλό εκπαιδευτικό λογισµικό.  

Υπάρχει το λογισµικό που υποστηρίζει τον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας, τη µετάδοση δηλαδή της γνώσης από το δάσκαλο στο µαθητή 
µε στόχο την αποµνηµόνευσή της. Υπάρχει και το λογισµικό που υποστηρίζει 
νέους τρόπους διδασκαλίας και µάθησης, βοηθά τους µαθητές να 
αποκτήσουν  νέες δεξιοτήτων, να οξύνουν την αντίληψη τους, να αποκτήσουν 
κριτική σκέψη και αυτενέργεια. Το λογισµικό αυτού του είδους ονοµάζεται 
διερευνητικό και είναι το ζητούµενο ως ΄΄καλό΄΄ εκπαιδευτικό λογισµικό. 

Το λογισµικό αυτό δίνει έµφαση στα εργαλεία που θα 
χρησιµοποιήσουν οι µαθητές κατά τη διδασκαλία. Τέτοια εργαλεία είναι τα 
περιβάλλοντα προσοµοιώσεων για µοντελοποίηση συστηµάτων, τα εργαλεία 
διαχείρισης πληροφορίας µε δυνατότητες εύρεσης των επιθυµητών 
πληροφοριών, τα εργαλεία διαχείρισης µαθηµατικών συναρτήσεων, 
εξισώσεων και γραφηµάτων µε συµβολικό τρόπο, στατιστικής ανάλυσης 
δεδοµένων, οπτικοποίησης πληροφοριών, υποστήριξης της οµαδικής 
εργασίας.     

Τα χαρακτηριστικά, λοιπόν, του εκπαιδευτικού λογισµικού µπορούν αν 
συνοψιστούν στα εξής: 
 
Το εκπαιδευτικό λογισµικό 

11))  παρέχει τη δυνατότητα χειρισµού εργαλείων για οπτικοποίηση και 

διαχείριση δεδοµένων π.χ. χάρτες που απεικονίζουν δυναµικά τα 

χαρακτηριστικά µιας εποχής σε διαφορετικές χρονικές περιόδους µε 

βάση τα κριτήρια που επιλέγει ο χρήστης, 

22))  επιτρέπει τη συνδυαστική χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων 

φαινοµένων µε δυνατότητα αµφίδροµου χειρισµού τους, 

33))  διαθέτει ενσωµατωµένα εργαλεία διατύπωσης δοµηµένων 

ερωτήσεων και αναζήτησης, 

44))  συνοδεύεται από σενάρια διδασκαλίας και οδηγίες παιδαγωγικής 

αξιοποίησης, 

55))  παρέχει τη δυνατότητα να ενσωµατωθούν προσωπικές σηµειώσεις 

που µπορούν να µοιραστούν µε άλλους, 



66))  επιτρέπει την αλλαγή ή επέκταση του πολυµεσικού υλικού του 

ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη, 

77))  παρέχει τη δυνατότητα προγραµµατισµού ενεργειών µε τη χρήση 

κατάλληλων εντολών, 

88))  προσφέρει τη δυνατότητα δοκιµής υποθετικών σεναρίων που 

οδηγούν στη διάψευση ή επαλήθευσή τους, 

99))  δίνει τη δυνατότητα άντλησης δεδοµένων από πηγές του ∆ιαδικτύου 

για άµεση χρήση και 

1100))  προσφέρει µηχανισµούς υποστήριξης συµµετοχικών δραστηριοτήτων 

µέσω του ∆ιαδικτύου.  

Με το εκπαιδευτικό λογισµικό επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που προσφέρουν οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(διασύνδεση της πληροφορίας, πολλαπλή αναπάρασταση της πληροφορίας, 
διερεύνηση, πειραµατισµός, κτλ.) για τη δηµιουργία ενός πλούσιου, 
ελκυστικού και προκλητικού µαθησιακού περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη 
διερευνητική, την ενεργητική και τη δηµιουργική µάθηση καθώς και τη 
διαθεµατική προσέγγιση των αντικειµένων. Επιδιώκεται δηλαδή, το 
Εκπαιδευτικό Λογισµικό να αποτελέσει ένα επιπλέον µέσο για την επίτευξη 
των στόχων που θέτουν τα Προγράµµατα Σπουδών και για την ποιοτική 
βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης.   
 
Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό λογισµικό αναµένεται να συµβάλει: 
 

  στη φιλικότερη, ελκυστικότερη, πλουσιότερη και πολύπλευρη 
παρουσίαση της ύλης, 

  στη βιωµατική προσέγγιση της γνώσης,  

  στην ενεργοποίηση του µαθητή (δρων µαθητής) µέσα από δηµιουργικές 

δραστηριότητες, πειραµατισµό και διερεύνηση, 

  στη συµπύκνωση πολλών µακροσκελών κειµένων σε οπτικοακουστικά 

µηνύµατα µε µεγάλη περιεκτικότητα πληροφορίας, 

  στη µείωση του χρόνου που αφιερώνει ο µαθητής και του κόπου που 

καταβάλλει για την αφοµοίωση της ύλης-περιεχοµένου, 

  στην προώθηση της συνεργατικής αλλά και της εξατοµικευµένης 
µάθησης (οι µαθητές στο πλαίσιο κοινών δραστηριοτήτων µαθαίνουν να 

συνεργάζονται αλλά και ο κάθε µαθητής ξεχωριστά µπορεί να 

ακολουθήσει τους δικούς του ρυθµούς µάθησης). 
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