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Τίτλος εισήγησης 

“Τα εκπαιδευτικά λογισμικά του διαδικτύου στην υπηρεσία της Ειδικής Αγωγής” 
Ονοματεπώνυμο-Ιδιότητα συγγραφέα 

Αμπεριάδης Απόστολος 

Φυσικός ΠΕ04.01.50 

Σύντομο βιογραφικό: Εργάζομαι στην Ειδική Αγωγή και συγκεκριμένα στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση τα πέντε τελευταία σχολικά έτη. Ξεκινώντας το σχολικό έτος 2006-2007 και μέχρι 

σήμερα εργάστηκα σε Τμήματα Ένταξης Γυμνασίων και Λυκείων, σε κατ’ οίκον διδασκαλία και 

σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Αμπεριάδης Απόστολος 

Αγγελικής Μεταλλινού 13 

Νέα Ελβετία 

Θεσσαλονίκη 

τ.κ. 54249  

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

σταθερό:2310308871 

κινητό: 6976352049 

e-mail: a_aberiadis@yahoo.gr

 

Περίληψη της εισήγησης 

Με μια πρόχειρη επισκόπηση στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να δει ένα πλήθος από εκπαιδευτικά 

λογισμικά. Γνωστές ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν εκπαιδευτικά λογισμικά ή παραπέμπουν σε 

άλλες ιστοσελίδες με ανάλογο περιεχόμενο είναι οι www.yliko.gr, www.sxoleio.eu, 

www.alfavita.gr, οι  πάνω από σαράντα διαφορετικές ιστοσελίδες των ΕΚΦΕ και πολλές άλλες.  

Ο ερευνητής που θα επιχειρήσει να δοκιμάσει και να αξιοποιήσει τα λογισμικά που θα εντοπίσει 

στο διαδίκτυο, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα εξής ζητήματα αναζήτησης και αξιολόγησης:  

α) Χρηματικό κόστος λογισμικών: Ποια πωλούνται, ποια προσφέρονται δωρεάν (freeware) και 

ποια προσφέρονται με δοκιμαστική περίοδο ή περιορισμένες δυνατότητες (shareware); 

β) Γλώσσα: Τα λογισμικά είναι ελληνόγλωσσα ή ξενόγλωσσα; 

γ) Διαδικασία κατεβάσματος και φόρτωσης των λογισμικών: Η διαδικασία κατεβάσματος και 

φόρτωσης του λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι απλή ή σύνθετη, σύντομη ή 

χρονοβόρα; 

δ) Ασφάλεια: Το λογισμικό είναι απαλλαγμένο από ιούς και διαφημιστικά banners; 

ε) Οργάνωση υλικού: Πώς θα ταξινομηθούν και θα κατηγοριοποιηθούν τα λογισμικά; 

mailto:a_aberiadis@yahoo.gr
http://www.yliko.gr/
http://www.sxoleio.eu/
http://www.alfavita.gr/
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στ) Αξιολόγηση: Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της έρευνας στο 

διαδίκτυο (πρώτη αξιολόγηση) και ποια μετά τη χρήση του λογισμικού (τελική αξιολόγηση); 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικό λογισμικό, ηλεκτρονική μάθηση, διαδίκτυο 
 

Το κείμενο της εισήγησης 

α. Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα τελευταία χρόνια τα εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν εισβάλει στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. 

Δημιουργούνται όλο και περισσότερες ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο από 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η επιτυχία τους οφείλεται στο ότι προσφέρουν ένα ευχάριστο 

περιβάλλον μάθησης, στο οποίο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν τη γνώση 

μέσα από ευκαιρίες προβληματισμού και πειραματισμού. Μέσα από την εμπειρία του 

διδάσκοντα στην ειδική τάξη έχει καταδειχτεί η μεγάλη ευχέρεια που έχουν οι μαθητές στη 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και το ενδιαφέρον τους για τη χρήση διαδραστικών 

λογισμικών. Με κινητήριο μοχλό το ενδιαφέρον αυτό αλλά και με τη μεθοδική χρήση 

κατάλληλων λογισμικών ο μαθητής της ειδικής τάξης μπορεί να κατακτήσει γνώσεις και 

δεξιότητες. Αξιοποιώντας στοχευμένα φύλλα εργασίας και με κατάλληλες παρεμβάσεις του 

διδάσκοντα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, ο μαθητής μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και να απαντά 

στις γραπτές ή προφορικές ερωτήσεις που του τίθενται. 

Στη συγκεκριμένη εισήγηση θα παρουσιαστούν δύο εκπαιδευτικά λογισμικά, τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν σε Τμήματα Ένταξης, ένα λογισμικό φυσικής και ένα χημείας. Το πρώτο 

λογισμικό προσομοιάζει ηλεκτρικά κυκλώματα και το δεύτερο προσομοιάζει χημικά στοιχεία 

και συνδυάζει το εκπαιδευτικό παιχνίδι. Η διδακτική μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η 

μαθητοκεντρική διερεύνηση και η οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή, μέσω της 

καθοδηγούμενης ανακάλυψης και της διερεύνησης του περιβάλλοντος, με τη βοήθεια φύλλων 

εργασίας.  

β. Στόχοι 

Πρωτογενής και κύριος στόχος της εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές 

της ειδικής τάξης καλύτερα τις έννοιες των φυσικών επιστημών με τη χρήση εκπαιδευτικών 

λογισμικών. Εν συνεχεία, όμως, και πολύ σύντομα προέκυψε και μια δευτερογενής αλλά επίσης 

αναγκαία πρόκληση. Να οργανωθεί και να αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό λογισμικό.   

γ. Εφαρμογή του προγράμματος 

Η εφαρμογή του προγράμματος θα παρουσιαστεί σε δύο επίπεδα. Αυτό της οργάνωσης και 

αξιοποίησης του υλικού των λογισμικών και αυτό της εφαρμογής δύο συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών λογισμικών, ενός λογισμικού φυσικής και ενός λογισμικού χημείας. 
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Επίπεδο Α 

Επιχειρήθηκε να εντοπισθεί μια σειρά ζητημάτων που αφορά την διαδικασία κατεβάσματος του 

υλικού και ένα σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης και οργάνωσής του.  

Χρηματικό κόστος: Ποια από αυτά τα προγράμματα είναι προς πώληση; Ποια είναι δοκιμαστικά 

με ημερομηνία λήξης ή έχουν περιορισμένες δυνατότητες (shareware); Ποια είναι απολύτως 

δωρεάν (freeware); Το λογισμικό που ψάχνουμε είναι με δωρεάν άδεια χρήσης (νόμιμο) ή είναι 

“σπασμένο” (παράνομο). Ποια λογισμικά δικαιούμαστε, με βάση τον νόμο, να χρησιμοποιούμε 

μέσα στην τάξη; 

Γλώσσα λογισμικού: Τα λογισμικά είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα ή είναι ξενόγλωσσα;  

Διαδικασία κατεβάσματος και εκτέλεσης λογισμικού: Σε ποια, από το μεγάλο πλήθος των 

διαδικτυακών πηγών, θα προστρέξουμε; Θα μπορέσουμε να κατεβάσουμε ευθύς αμέσως το 

λογισμικό ή θα παραπεμφθούμε σε κάποιο άλλη ιστοσελίδα που λειτουργεί με 

χρονοκαθυστέρηση (πχ rapidshare); Μήπως για να κατεβάσουμε το συγκεκριμένο λογισμικό θα 

πρέπει πρώτα να συμπληρώσουμε κάποια φόρμα εγγραφής; Θα μπορέσουμε να κατεβάσουμε το 

λογισμικό μας με το κλασικό τρόπο ή μήπως θα απαιτηθεί να έχουμε εγκατεστημένο στον ΗΥ 

κάποιο download manager (πχ κάποια μηχανή torrent); Αφού κατεβάσουμε το λογισμικό στον 

υπολογιστή μας θα χρειαστεί κάποιο επιπλέον πρόγραμμα για να “τρέξουν” τα λογισμικά στον 

υπολογιστή μας (πχ κάποιο λογισμικό Java ή Flash Player);  

Ασφάλεια: Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι ασφαλής; Μήπως το λογισμικό κρύβει κάποιο ιό ή 

διαφημιστικά banners; Μήπως είναι κατεστραμμένο;  

Οργάνωση υλικού: Σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης απευθύνονται τα συγκεκριμένα 

προγράμματα; Ποια είναι η θεματική ενότητα στην οποία μπορούμε να τα εντάξουμε; Πως 

μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε το υλικό μας; 

Αξιολόγηση: Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της έρευνας στο διαδίκτυο 

(πρώτη αξιολόγηση) και ποια μετά τη χρήση του λογισμικού (τελική αξιολόγηση); 

Σε μία προσπάθεια ανταπόκρισης στις ανωτέρω προκλήσεις επιχειρήθηκε να οργανωθούν τα 

εκπαιδευτικά λογισμικά με την ακόλουθη διαδικασία: 

Σε ένα μικρό εξωτερικό δίσκο πέντε δημιουργήθηκαν πέντε διαφορετικοί φάκελοι με τα πέντε 

διαφορετικά αντικείμενα της θετικής κατεύθυνσης (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, 

Γεωγραφία). Σε κάθε ένα από αυτούς δημιουργήθηκαν υποφάκελοι με την ονομασία των 

κεφαλαίων των σχολικών βιβλίων.   

Σε κάθε φάκελο-κεφάλαιο τοποθετήθηκαν τα αντίστοιχα λογισμικά (αλλά και βίντεο),  τα οποία 

είναι κατάλληλα για μαθητές με  μαθησιακές δυσκολίες.  Επίσης, στους ίδιους φακέλους 

εντάχθηκε έντυπο υλικό προσαρμοσμένο, έτσι ώστε να είναι καταληπτό από την πλειοψηφία των 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.  



 
Εικόνα 1. Οργάνωση υλικού 

 4



Με αυτήν την οργάνωση του υλικού, επιχειρήθηκε να προσπελαστεί η σχολική ύλη καθώς αυτή 

παραδίδεται και στη γενική τάξη. Προβάλλοντας, λοιπόν, και παραθέτοντας ένα υλικό το οποίο 

ανταποκρίνεται στις μαθησιακές δυσκολίες που εμφανίζουν οι μαθητές της ειδικής τάξης, έγινε 

προσπάθεια να διατηρηθεί μια παράλληλη πορεία με αυτήν της γενικής τάξης κατά την 

προσπέλαση της ύλης. 

Επίπεδο Β 

Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής εκπαιδευτικών λογισμικών 

και εφαρμογή τους μέσα στην ειδική τάξη αναδείχθηκαν δύο λογισμικά τα οποία διατίθενται 

δωρεάν στο διαδίκτυο και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία στους μαθητές. Όλοι οι μαθητές 

ανταποκρίθηκαν σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό ανεξάρτητα από το γνωστικό τους δυναμικό.  

Το πρώτο λογισμικό είναι το «Circuit Construction Kit (AC+DC) Virtual Lab (3.19)» το οποίο 

είναι ένα .jar αρχείο και ανοίγει με τη Java(TM) Platform SE binary ή με κάποια αντίστοιχη 

πλατφόρμα.  Είναι ένα προσεγμένο πρόγραμμα κατασκευής ηλεκτρικών κυκλωμάτων, με το 

οποίο μπορούν οι μαθητές να κατασκευάσουν απλά κυκλώματα, κυκλώματα με συνδέσεις σε 

σειρά και παράλληλα κυκλώματα. Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου (Φυσική, 1 Ενότητα: 

ηλεκτρισμός, 2ο Κεφάλαιο: ηλεκτρικό ρεύμα). Προσομοιάζει με πολύ ωραίο τρόπο κάποιο 

πραγματικό κύκλωμα, είναι πολύ απλό στη χρήση και οι μαθητές το χρησιμοποιούν με ευκολία 

και ευχάριστα Το παραπάνω πρόγραμμα, όπως και όλα τα υπόλοιπα, είναι καλό να 

χρησιμοποιούνται με φύλλα εργασίας, ώστε οι μαθητές να ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα 

και να μην αναλώνονται με παιχνιδίσματα χωρίς κάποιο συμπέρασμα.  

 
Εικόνα 2. Λογισμικό «Circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_el» 

 5



 

 
Εικόνα 3. Φύλλο εργασίας για το λογισμικό «Circuit-construction-kit-ac-virtual-lab_el» 

                 Πηγή: Κυπριωτάκης Νίκος, Φυσικός 1ου Γυμνασίου Μακρόπουλου 
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Το δεύτερο  είναι το «Κατασκεύασε ένα άτομο(2.01)» το οποίο είναι και αυτό ένα .jar αρχείο 

και ανοίγει με τη Java(TM) Platform SE binary ή με κάποια αντίστοιχη πλατφόρμα. Απευθύνεται 

σε μαθητές Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου για το μάθημα της Χημείας. Χρησιμοποιώντας το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί κάποιος μαθητής να μάθει με πολύ απλό και ευχάριστο τρόπο 

τις παρακάτω έννοιες: δομή ατόμου, χημικά στοιχεία, ατομικός αριθμός, μαζικός αριθμός, φορτία 

στοιχειωδών σωματιδίων (πρωτονίων, νετρονίων, ηλεκτρονίων) , φορτίο ατόμου (ουδέτερο ή ιόν), 

συμβολισμός χημικών στοιχείων, μάζα χημικών στοιχείων και άλλα.  

Εικόνα 4. Λογισμικό «Κατασκεύασε ένα άτομο» 
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Εικόνα 5. Φύλλο εργασίας για το λογισμικό «Κατασκεύασε ένα άτομο» 
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δ. Αποτελέσματα-αξιολόγηση-προτάσεις: 

Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης μέσα στην τάξη ήταν ιδιαίτερα θετικά. Οι 

μαθητές άρχισαν να αυτενεργούν, να αποκτούν πολύ γρήγορα ευχέρεια με τα συγκεκριμένα 

λογισμικά και να κατανοούν σε ένα ικανοποιητικό βαθμό τις έννοιες που αυτά πραγματεύονται. 

Όσον αφορά σκέλος της οργάνωσης του υλικού, και εκεί έγιναν κάποια σημαντικά βήματα. Το 

υλικό άρχισε να ταξινομείται και να αξιολογείται.  

Με την εσωτερική παρόρμηση, λοιπόν, της θετικής εμπειρίας και των καλών αποτελεσμάτων 

προτείνεται να υπάρξει ένα ευρύτερο και πιο οργανωμένο σχέδιο δράσης για κατηγοριοποίηση, 

ταξινόμηση αλλά και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών λογισμικών που υπάρχουν στο διαδίκτυο 

από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς και η ανάρτηση τους σε κάποια δημόσια ιστοσελίδα. 

Προτείνεται να υπάρχουν έτοιμα φύλλα εργασίας που να συνοδεύουν το λογισμικό, οδηγίες 

χρήσης και ίσως κάποιο σύντομο βίντεο παρουσίασης με τις δυνατότητες της εφαρμογής και 

των βασικών ενεργειών χρήσης. Υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο αρκετές ιστοσελίδες οι οποίες 

μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο. Ενδεικτικά προτείνεται η μορφή και η οργάνωση του 

ιστότοπου www.download.com. Ακολουθούν δύο φωτογραφίες από τη συγκεκριμένη 

ιστοσελίδα. Σύμφωνα με τους κινέζους είναι δυο χιλιάδες λέξεις.. 
 

 9

 

Εικόνα 6. Ιστότοπος «www.download.com» 

http://www.download.com/


 

 

Εικόνα 7. Ιστότοπος «www.download.com» 
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