Α/Α Τύπος

Εκφώνηση
Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί
Α) Στην ιστορία.

Απαντήσεις
2
3

1

4

Σωστό το Α) Σωστό το Β) Σωστό το Γ) Σωστό το ∆)

Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος.
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Απλή
Γ) Στις φυσικές επιστήµες.
∆) Σε όλα τα παραπάνω.

Είστε εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και διαθέτετε µια
σειρά από λογισµικά κλειστού τύπου (λογισµικά εξάσκησης και
πρακτικής ή λογισµικά καθοδήγησης) τα οποία θέλετε να
χρησιµοποιήσετε στην εκπαιδευτική σας πρακτική. Ένα από τα
βασικά θέµατα που σας αφορούν σχετίζεται µε την παροχή
κινήτρων στο µαθητή από λογισµικά του εν λόγω τύπου. Σε ποια
από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα δώσετε έµφαση και θα
απαιτήσετε να υπάρχουν στο λογισµικό πριν το χρησιµοποιήσετε;

2

Σύνθετη

1. Το λογισµικό παρέχει κίνητρα στο µαθητή και δίνει
έµφαση στην εσωτερική παρότρυνση (στην παρότρυνση
δηλαδή που εκπορεύεται από τις ανάγκες και τις επιθυµίες
του ίδιου του µαθητή)
2. Το λογισµικό εστιάζει στη διέγερση και την ανάκληση
πρότερων γνώσεων, είτε από τις εµπειρίες των παιδιών,
είτε από προηγούµενες διδακτικές παρεµβάσεις
3. Το λογισµικό έχει παιγνιώδη µορφή, ενθαρρύνει δηλαδή
την άµιλλα µε τους άλλους ή τον συναγωνισµό µε τον ίδιο
του τον εαυτό, µε τους άλλους ή µε τον υπολογιστή
4. Το λογισµικό µεριµνεί για την παρουσίαση ερεθισµάτων
µε διακριτά χαρακτηριστικά, παρέχει δηλαδή ένα
κατάλληλο επίπεδο «προκλήσεων» και αφυπνίζει διατηρεί την περιέργεια των µαθητών

1
Σε όλα από τα
παραπάνω

2
Στα έξι
πρώτα

3
Σε κανένα από τα
παραπάνω

5. Το λογισµικό, όταν περιέχει επίπεδα δυσκολίας, επιτρέπει
στους χρήστες να αλλάζουν εύκολα επίπεδα ή και
δραστηριότητες
6. Το λογισµικό προσφέρει τη δυνατότητα στους µαθητές να
εργάζονται ανεξάρτητα και να µην χρειάζονται υποστήριξη
– καθοδήγηση (εκτός ίσως από τις αρχικές δραστηριότητες
εκµάθησής του)
7. Το λογισµικό συνδέει την παρεχόµενη πληροφορία µε
άλλες πληροφορίες είτε του ίδιου λογισµικού είτε µε άλλες
πληροφορίες στο διαδίκτυο µέσω υπερσυνδέσµων

Είστε εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και διαθέτετε µια
σειρά από λογισµικά µε διαφορετικού τύπου χαρακτηριστικά. Για
τη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειµένων, όπως η µελέτη
περιβάλλοντος και η ιστορία χρειάζεστε λογισµικά που να
διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
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Σύνθετη

1. Το σύστηµα παρέχει ταυτόχρονη εικονική παρουσίαση
µεγάλου όγκου δεδοµένων ώστε να καθιστά εφικτή την
ερµηνεία και την κατανόησή τους.
2. Το σύστηµα παρέχει την προβολή νέων µη αναµενόµενων
δεδοµένων, πληροφοριών, ιδιοτήτων και ερωτηµάτων τα
οποία είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για ανακάλυψη,
κατανόηση και επικοινωνία.
3. Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα κατάλληλων
αναπαραστάσεων σχετικών µε προβλήµατα που δεν
γίνονται εύκολα αντιληπτά όταν χρησιµοποιούνται απλώς
αριθµητικά ή συµβολικά δεδοµένα.
4. Το σύστηµα παρέχει την παρουσίαση φαινοµένων και
χαρακτηριστικών που συµβαίνουν σε πολύ µικρές ή πολύ
µεγάλες χωρικές ή χρονικές κλίµακες.
5. Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα δυναµικών και
πολλαπλών αναπαραστάσεων για άµεσο χειρισµό των
δεδοµένων.

1
λογισµικό
παρουσίασης

2
λογισµικό
καθοδήγησης

3
λογισµικό
οπτικοποίησης

Το λογισµικό που χρειάζεστε είναι:

1
Παρατίθεται η ακόλουθη άποψη εκπαιδευτικού πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης:
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«∆ε νοµίζω ότι ο υπολογιστής είναι απαραίτητος στη διδασκαλία
της γλώσσας. Γιατί το παιδί να γράφει µε τον υπολογιστή και όχι
µε το χέρι; Σηµασία έχει να ξέρει να γράφει και όχι το µέσο που
Σύνθετη
χρησιµοποιεί, αφού τα µέσα δεν διαφέρουν µεταξύ τους».
Λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση γλώσσας –τεχνολογίας –
γραµµατισµού επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
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3

Η άποψη του
Η άποψη του
Η άποψη του
εκπαιδευτικού είναι
εκπαιδευτικού εκπαιδευτικού
λαθεµένη, γιατί δεν
είναι λαθεµένη,
είναι ορθή.
λαµβάνει υπόψη
γιατί δεν λαµβάνει
σύγχρονες απόψεις για υπόψη του τις
το γραµµατισµό και τη δυνατότητες των
διδασκαλία, σύµφωνα πολυµέσων στη
µε τις οποίες οι ΤΠΕ διδασκαλία της
θεωρούνται µέσα
γλώσσας.
πρακτικής
γραµµατισµού µε τις
δικές τους
ιδιαιτερότητες.

∆ύο εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης συζητούν για
τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση της γλώσσας
και υποστηρίζουν τα ακόλουθα:
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και οι
Η άποψη του
η άποψη του
δύο
εκπαιδευτικού Α
εκπαιδευτικού Β είναι
Εκπαιδευτικός Α: «για να υποστηρίξω την ανάπτυξη πρακτικών
απόψεις
είναι ορθή σύµφωνα
ορθή αφού οι ΤΠΕ
γραµµατισµού και για την ενίσχυση της επικοινωνιακής
µε τις πρόσφατες συνεπικουρούν απλώς το είναι
λειτουργίας της γλώσσας χρησιµοποιώ λογισµικό επεξεργασίας
ορθές.
θεωρήσεις στις
υπάρχον Αναλυτικό
Σύνθετη κειµένου, σώµατα κειµένων, ψηφιακά λεξικά και το ∆ιαδίκτυο».
επιστήµες της
Πρόγραµµα και
εκπαίδευσης και τη χρησιµοποιούνται κυρίως
Εκπαιδευτικός Β: «για να διδάξω ανάγνωση και γραφή
µε τη λογική του
διδακτική των
χρησιµοποιώ λογισµικό επεξεργασίας κειµένου και καθοδηγητικό
γλωσσικών
συνοδευτικού υλικού
λογισµικό διδασκαλίας της γλώσσας µε ασκήσεις σωστού –
µαθηµάτων
λάθους ή πολλαπλής επιλογής».

Απλή Τα λογισµικά ανοικτού τύπου

1

2

3

είναι πιο συµβατά
είναι πιο
δεν είναι συµβατά
µε
συµβατά µε
ούτε µε
συµπεριφοριστικές εποικοδοµητικές εποικοδοµητικές
ούτε και
προσεγγίσεις της προσεγγίσεις της
µάθησης
µάθησης
συµπεριφοριστικές
προσεγγίσεις της
µάθησης
Η χρήση της επεξεργασίας κειµένου σε µία διδακτική κατάσταση
προσφέρει
Α) Λειτουργίες σύνθεσης κειµένων (εισαγωγή, αντιγραφήεπικόλληση, έρευνα λέξεων, λεξικό, συνώνυµα, κλπ.)

1

2

3

4

5

Σωστό το Σωστό το Σωστό το Σωστό το Σωστό το
Α)
Β)
Γ)
∆)
Ε)

Β) Λειτουργίες χειρισµού (µετακίνηση µέσα στο κείµενο, επιλογή
µέρους κειµένου, αναίρεση, αποθήκευση, εκτύπωση, κλπ.)
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Απλή

Γ) Λειτουργίες δόµησης και µορφοποίησης (Μορφοποίηση
χαρακτήρων, εισαγωγή εικόνων, πινάκων, περιεχοµένων, κλπ.)
∆) Μετακειµενικές λειτουργίες (Σχόλια, στατιστικά,
ορθογραφικός έλεγχος, κλπ.)
Ε) όλα τα παραπάνω

Επιλέξτε τη µοναδική σωστή απάντηση
Κοινωνικογνωστικές συγκρούσεις µπορούν να δηµιουργηθούν:
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Απλή

Α) µε χρήση λογισµικών εξάσκησης και πρακτικής
Β) µε χρήση λογισµικών συνεργατικής µάθησης
Γ) µε όλα τα προηγούµενα

1
Σωστό το Α)

2
Σωστό το Β)

3
Σωστό το Γ)

Τα λογισµικά Google Earth & Google Maps µπορούν να
χρησιµοποιηθούν

1

2

3

4

Σωστό το Α) Σωστό το Β) Σωστό το Γ) Σωστό το ∆)
Α) Στη µελέτη περιβάλλοντος και τις φυσικές επιστήµες.
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Απλή

Β) Στη γλώσσα.
Γ) Στον προγραµµατισµό.
∆) Σε όλα τα παραπάνω.

Επιλέξτε τη µοναδική σωστή απάντηση
Α) Το λογισµικό παρουσίασης χρησιµοποιείται για την
επεξεργασία, αναπαράσταση και επικοινωνία πολυτροπικών
πληροφοριών (κείµενο, εικόνα, ήχος, βίντεο).
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Απλή

1

2

Σωστό
το Α)

3

Σωστό
το Β)

4

5

Σωστό Σωστά το Α) Σωστά τα Α),
το Γ)
και το Β)
Β) και Γ)

Β) Το λογισµικό παρουσίασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον
εκπαιδευτικό ως εποπτικό µέσο.
Γ) Το λογισµικό παρουσίασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους
µαθητές για την οργάνωση πληροφοριών και την οικοδόµηση
γνώσεων.

Σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ του δηµοτικού σχολείου, οι ΤΠΕ
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως
11

Απλή α) διερευνητικό εργαλείο,
β) εποπτικό µέσο διδασκαλίας,

1

2

3

άξονες α και άξονες α και άξονες α και
γ
β
δ

4
όλοι οι
άξονες

γ) εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφορίας,
δ) πληροφορικός αλφαβητισµός
Ποιοι από τους άξονες αυτούς αντιλαµβάνονται τον υπολογιστή
ως γνωστικό εργαλείο;

Τα συστήµατα καθοδηγούµενης διδασκαλίας στηρίζονται κυρίως
(α) σε συµπεριφοριστικές θεωρίες µάθησης
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Απλή (β) σε εποικοδοµιστικές θεωρίες µάθησης
(γ) και τα δύο

1
Σωστό το (α)

2
Σωστό το (β)

3
Σωστό το (γ)

