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Θζμα: «Αποθετήρια εγκεκριμζνων εκπαιδευτικών λογιςμικών» 
 

Η επιχειρθματολογία που ςυνοδεφει τισ προςπάκειεσ ζνταξθσ των ΣΠΕ ςτθν 
εκπαίδευςθ, εκτόσ από τθν καλλιζργεια του πλθροφορικοφ γραμματιςμοφ ςτο 
πλαίςιο των απαιτιςεων τθσ «κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ», επικεντρϊνεται ςε 
παιδαγωγικά ηθτιματα κακϊσ τα ψθφιακά μζςα αφενόσ εμπλουτίηουν τθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία με ανεξάντλθτεσ πθγζσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και εργαλεία 
επικοινωνίασ και αφετζρου μποροφν να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα τθσ διδακτικισ 
και μακθςιακισ διαδικαςίασ. Η επιςτθμονικι ζρευνα επιβεβαιϊνει τθ κετικι 
επίδραςθ των ΣΠΕ ςτθν κατανόθςθ βαςικϊν εννοιϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων όπωσ 
είναι θ Γλϊςςα, τα Μακθματικά και οι Φυςικζσ Επιςτιμεσ κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ 
ανϊτερων γνωςτικϊν δεξιοτιτων μζςα από τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν οικοδόμθςθσ 
τθσ νζασ γνϊςθσ από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ.  

Παρατίκενται αποκετιρια εγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν, 
προκειμζνου να αξιοποιθκοφν ςτθ διδακτικι πράξθ από το διδακτικό προςωπικό 
τθσ 8θσ Περιφζρειασ ΠΕ Ν. Ηρακλείου: 

 
 
Α) Εγκεκριμζνα εκπαιδευτικά λογιςμικά που ζχουν χρθςιμοποιθκεί κατά τθ διάρκεια 
ςεμιναρίων τθσ 8θσ Περιφζρειασ ΠΕ Ν. Ηρακλείου  
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALFrXNLiG5g6fHU&id=2A9F078B59562F77%
213519&cid=2A9F078B59562F77 
 
Β) Ενδεικτικά  εκπαιδευτικά λογιςμικά: 
1. Πιςτοποιθμζνο Εκπαιδευτικό Λογιςμικό Δθμοτικοφ http://www.pi-
schools.gr/software/dimotiko/ 
2. Dschool.edu.gr. 
3. Photodentro.edu.gr/lor/ 
4. Εκπαιδευτικι Πφλθ του ΤΠΔΒΜΘ http://www.e-
yliko.gr/resource/teach_Prot.aspx. 
5. Σίτλοι Σίτλοι Εκπαιδευτικϊν Λογιςμικϊν που ζχει προμθκευτεί το ΤΠΑΙΘ ςτο 
πλαίςιο διάφορων 
ζργων: http://www.eyliko.gr/resource/supportmaterial/EduAll.aspx 
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Γ) Σα εκπαιδευτικά λογιςμικά ΕΝ ΠΛΩ (εξάγουμε τα αρχεία από το zip φάκελο και 
πατάμε το SHIPWIN) &CΕΝΣΕΝΝΙΑ (Πατάμε το αρχείο Centennia όπωσ ςτθν 
επιςυναπτόμενθ εικόνα) μπορείτε να τα εγκαταςτιςετε από τον παρακάτω 
υπερςφνδεςμο: 
 
http://1drv.ms/1o0wZhr 
 
Δ) Σο λογιςμικό των μακθματικϊν ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ από τον παρακάτω 
ςφνδεςμο: 
 
Σο υλικό προζρχεται από αυτι τθν ιςτοςελίδα: http://ts.sch.gr/repo/online-
packages/dim-mathimatika-e-st/d06-web/ 
 
Αξίηει να παρουςιαςτοφν τα: 
Γεωπίνακασ: http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-st/d06-
web/classE/programs/SGridDrawApplet.html 
Αρικμογραμμι: http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-st/d06-
web/classE/programs/Arithmogrammh.html 
τατιςτικι: http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-st/d06-
web/classE/programs/Statistics.html 
Σετράγωνο πλζγμα: http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-e-
st/d06-web/classE/programs/klasmata2.html 
 
Να ςθμειϊςω ότι πρζπει για να μπορείτε να «δείτε» τα παραπάνω, να επιτρζψετε 
ςτισ ρυκμίςεισ του υπολογιςτι ςασ να «τρζξουν» τθ γλϊςςα java (Ζναρξθ-Πίνακασ 
Ελζγχου- Java-Ρυκμίςεισ java-Βακμόσ αςφαλείασ και επιλζγετε  medium) 
 
 Σο παρόν ζγγραφο ζχει αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα: http://ebagiati.weebly.com, 
ςτην ενότητα Επιμόρφωςη – Τποςτηρικτικό Επιμορφωτικό Τλικό – Εκπαιδευτικά 
Λογιςμικά.  
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