ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΤΛΟΥ
Τίτλος

ΑΣΕΠ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Πλατφόρμα

PC

Κατηγορία

Εκπαιδευτικό

Κοινό

Ενήλικες

Έτος κυκλοφορίας

2007

ISBN
Λιανική Τιμή

€ 34,00 (με το ΦΠΑ) για έναν χρήστη
€ 70,00 (με το ΦΠΑ) για δίκτυο υπολογιστών

Ύλη που περιλαμβάνει
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ερωτήσεις που καλύπτουν την εξεταστέα ύλη των Παιδαγωγικών.
Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις αναφέρονται στον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική
αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης (μεθοδολογία διδασκαλίας, προγραμματισμός, διεξαγωγή και
αξιολόγηση), καθώς και στα βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (αντιμετώπιση προβλημάτων
συμπεριφοράς, παραβατικότητα, αμοιβές ποινές, κίνητρα, επικοινωνία, ρόλος εκπαιδευτικού, σχέση
σχολείου – κοινωνίας)
Για την καλύτερη παρουσίαση της ύλης, το λογισμικό χωρίζεται σε έξι ενότητες:
1. Μάθηση και αγωγή
2. Προγραμματισμός και οργάνωση διδασκαλίας
3. Κίνητρα μάθησης και αξιολόγηση διδασκαλίας
4. Μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον
5. Εκπαιδευτικός – μαθητής- σχολικό περιβάλλον
6. Σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Χαρακτηριστικά προγράμματος


Έλεγχος ροής ερωτήσεων και ρυθμού μάθησης από τον Εκπαιδευόμενο



Χρονομέτρηση κάθε τεστ



Άμεση βαθμολόγηση



Φιλικό περιβάλλον



Εύκολη πλοήγηση



Διαδραστικό Περιβάλλον

Εκπαιδευτικά σημεία


Περιλαμβάνει 1200 ερωτήσεις για τη θεματική ενότητα «Γενική Διδακτική μεθοδολογίαΠαιδαγωγικά θέματα».
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Η άμεση βαθμολόγηση από το πρόγραμμα βοηθά το χρήστη να εντοπίσει τα λάθη του και να
κατανοήσει τις σωστές απαντήσεις.



Ερωτήσεις κατάλληλες για όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών



Αρχείο χρήστη με ημερομηνία, χρόνο και βαθμολόγηση ανά άσκηση και ανά τεστ.



Εμφάνιση αριθμού ερώτησης ώστε ο χρήστης να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή σε ποια ερώτηση
βρίσκεται.



Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ακριβώς όπως στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.



Προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη να επεξεργαστεί
o

10, 20, 40, 200 ερωτήσεις ανά ενότητα

o

Τις ερωτήσεις που έχει απαντήσει λάθος ανά ενότητα

o

Τις ερωτήσεις με τις οποίες δεν έχει ασχοληθεί ακόμα

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές
 Pentium IV
 512 ΜΒ RAM
 Κάρτα ήχου
 SVGA κάρτα γραφικών, ανάλυση οθόνης 1024 X 768 στα εκατομμύρια χρώματα
 Windows XP ή νεότερα
 CD-ROM drive
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