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Μέθοδοι
Διδασκαλίας:

Διάλεξη
Παρακολούθηση διαλέξεων - Παρουσίαση προγραμμάτων
Ατομικές και ομοδοσυνεργατικές δραστηριότητες
Διάλογος – Συζήτηση - Ιδεοθύελλα
Σχέδια εργασίας
Μικρό-διδασκαλία
Πρακτική εξάσκηση σε εργαστήριο

Προ-απαιτούμενα:
Περιεχόμενο
μαθήματος:

/

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:
Περιγράφουν τη λειτουργία του Διαδικτύου, των διαδικτυακών εκπαιδευτικών
λογισμικών, τα χαρακτηριστικά τους και τις ποικίλες εφαρμογές τους στην
εκπαίδευση,
Αναλύουν την εκπαιδευτική αξία και οφέλη από την ενσωμάτωση του
Διαδικτύου στην εκπαίδευση,
Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης ποικιλίας εκπαιδευτικών
λογισμικών για: οργάνωση, προετοιμασία και ως εκπαιδευτικό-μαθησιακό
εργαλείο,
Επεξηγούν και να αντιπαραβάλλουν τις κατηγορίες των διαδικτυακών
εκπαιδευτικών λογισμικών όπως: επικοινωνίας, επεξεργασίας εικόνας, ήχου,
βίντεο, ανάπτυξης διαδικτυακών ιστοριών, κόμικς, εκπαιδευτικά παιχνίδια, κλπ.
Επεξηγούν και να αντιπαραβάλλουν τα χαρακτηριστικά, τις διάφορες
λειτουργίες και δυνατότητες των διαδικτυακών εκπαιδευτικών λογισμικών που
θα διδαχθούν στο μάθημα,
Επεξηγούν και να αναλύουν τη διαδικασία ενσωμάτωσης των εκπαιδευτικών
διαδικτυακών λογισμικών στην εκπαιδευτική πράξη μέσω εκπαιδευτικών
εφαρμογών και μαθησιακών σεναρίων,
Επεξηγούν την εκπαιδευτική αξία και τα οφέλη των διαδικτυακών
εκπαιδευτικών λογισμικών και να επιχειρηματολογούν για τη χρησιμότητά τους
στην εκπαίδευση,
Σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές ενσωμάτωσης των διαδικτυακών
εκπαιδευτικών λογισμικών ως νοητικά-γνωστικά εργαλεία στην εκπαιδευτική
πράξη με απώτερο σκοπό την επίτευξη μαθησιακών στόχων.

-

Συν-απαιτούμενα:
/
Ορισμός, χαρακτηριστικά, χρησιμότητα, αναγκαιότητα Διαδικτύου

-

Εφαρμογές και Χρήσεις του Διαδικτύου στην εκπαίδευση

-

Ορισμός,
χαρακτηριστικά,
εκπαιδευτικών λογισμικών

χρησιμότητα,

αναγκαιότητα

διαδικτυακών

-

Εκπαιδευτική αξία και οφέλη από την ενσωμάτωση του Διαδικτύου στην
εκπαίδευση,
Εκπαιδευτική αξία, οφέλη και χρησιμότητα διαδικτυακών εκπαιδευτικών
λογισμικών στην εκπαίδευση,
Διαδικτυακά εκπαιδευτικά λογισμικά για σκοπούς: οργάνωσης, προετοιμασίας και
ως εκπαιδευτικό-μαθησιακό εργαλείο,
Κατηγορίες διαδικτυακών εκπαιδευτικών λογισμικών όπως: επικοινωνίας,
επεξεργασίας εικόνας, ήχου, βίντεο, ανάπτυξης διαδικτυακών ιστοριών, κόμικς,
εκπαιδευτικά παιχνίδια, κλπ.
Χαρακτηριστικά, λειτουργίες και δυνατότητες διαδικτυακών εκπαιδευτικών
λογισμικών,
Ενσωμάτωση εκπαιδευτικών διαδικτυακών λογισμικών στην εκπαιδευτική πράξη
μέσω εκπαιδευτικών εφαρμογών και μαθησιακών σεναρίων,
Σχεδιασμός
και
ανάπτυξη
εφαρμογών
ενσωμάτωσης
διαδικτυακών
εκπαιδευτικών λογισμικών ως νοητικά-γνωστικά εργαλεία στην εκπαιδευτική
πράξη με απώτερο σκοπό την επίτευξη μαθησιακών στόχων.
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Προγραμματισμένες
δραστηριότητες και
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Τρόποι και κρτήρια
αξιολόγησης:

Γλώσσα
διδασκαλίας:
Πρακτική
επαγγελματική
άσκηση:

Διάλεξη/ Σημειώσεις
Παρουσίαση και επεξήγηση εκπαιδευτικών τεχνολογικών εφαρμογών
Μελέτη περιπτώσεων
Πρακτική εξάσκηση σε εργαστήριο
1. Διάφορες δραστηριότητες (ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού) με τη χρήση
ποικίλων τεχνολογικών εργαλείων
a. Εργασία 1 (30%)
b. Εργασία 2 (25%)
2. Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη (10%)
3. Τελική Εξέταση (35%)
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