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μικτή κατηγοριοποίηση. Περιλαμβάνονται έτσι κατηγορίες με 

διάφορα κριτήρια και όχι μόνο τα εκπαιδευτικά λογισμικά και 

περιβάλλοντα, αλλά και τα πιο διαδεδομένα περιβάλλοντα που 

χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκπαίδευση (διδασκαλία-

μάθηση). Το βασικό κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για τη 

συγκρότηση, θεώρηση και παρουσίαση μιας κατηγορίας είναι η 

ύπαρξη ενός αριθμού λογισμικών ή περιβαλλόντων με μια κοινή 

προβληματική ή ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο να είναι 

σημαντικό από διδακτική / μαθησιακή άποψη. Οι παρατιθέμενοι 

υπερδεσμοί παραπέμπουν συνήθως στην αρχική ιστοσελίδα του 

αντίστοιχου λογισμικού ή περιβάλλοντος και όχι σε 

δευτερεύουσες (όπως για παράδειγμα ιστοσελίδες του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου – αυτές αναφέρονται πλήρως σε 

άλλη υποενότητα). Δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα σε λογισμικά 

που λειτουργούν σε μεμονωμένους Η.Υ. (stand alone), σε 

εφαρμογές που λειτουργούν δικτυακά και σε εφαρμογές που 

λειτουργούν online. Μερικές από τις πλέον συνήθεις κατηγορίες 

λογισμικού είναι οι εξής: 

 

Λογισμικά και 

περιβάλλοντα 

που 

λειτουργούν ως 

απλές  πηγές 

πληροφόρησης 

Το ίδιο το Διαδίκτυο μπορεί να θεωρηθεί ως μια πηγή 

πληροφοριών. Ωστόσο υφίστανται και ειδικότερες πηγές 

πληροφόρησης στο Διαδίκτυο, οργανωμένες με μορφή 

«εγκυκλοπαίδειας», λεξικών, ευρετηρίων, «θησαυρών» (με 

πλέον γνωστή τη wikipedia, http://www.wikipedia.org), βάσεων 

δεδομένων (για παράδειγμα, http://www.eric.ed.gov/), 

ψηφιακών βιβλιοθηκών, εξειδικευμένων πυλών ή ακόμη και με 

τη μορφή θεματικών ή εξειδικευμένων ιστοχώρων (για 

παράδειγμα: http://www.aace.org  και http://www.iste.org ). 

Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός αριθμός σχετικών πηγών 

πληροφοριών και πληροφόρησης στην ελληνική γλώσσα (στην 

Ελλάδα και την Κύπρο). Παρόμοιες είναι και οι online υπηρεσίες 

συστηματικής ή περιστασιακής αποδελτίωσης εκπαιδευτικών 

νέων (πχ: http://www.apo.gr/oldsite/showrecords.php). 

Σημαντικά στοιχεία σε αυτές τις πηγές αποτελούν η ευκολία 

πρόσβασης, η «στόχευση» της πληροφορίας (όπως για 

παράδειγμα portals με αποκλειστικά εκπαιδευτικό περιεχόμενο), 

η οργάνωση, η «δόμηση» της πληροφορίας και η «διδακτική 

πρόθεση» της, η ευκολία αναζήτησης και εντοπισμού 
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πληροφοριών, το κόστος (οικονομικό) πρόσβασης και χρήσης 

της πληροφορίας, το εύρος και το βάθος της πληροφορίας, η 

εγκυρότητα της πληροφορίας και η δυνατότητα επικαιροποίησης 

και ανανέωσης της πληροφορίας. 

Λογισμικά για 

διδασκαλία 

(Tutorials, 

διδακτισμικά) 

Αποτελούν μια πολύ διαδεδομένη κατηγορία λογισμικού. Πολλές 

φορές δεν έχουν αποκλειστικά σχολική χρήση και έτσι υπάρχουν 

πολλά στο ελεύθερο εμπόριο (για παράδειγμα προοριζόμενα για 

παιδιά προσχολικής ηλικίας ή με περιεχόμενο καλλιτεχνικό, 

αφιερωμένο σε μεγάλα μουσεία ή σε συγκεκριμένους 

καλλιτέχνες). Τυπικό παράδειγμα αποτελεί το online «σχολείο» 

για τον προγραμματισμό του Διαδικτύου με δεκάδες 

διαφορετικών μαθημάτων (http://www.w3schools.com). 

 

Περιβάλλοντα 
πρακτικής και 
εκγύμνασης 
(Drill and 
practice)  

Πρόκειται για τα πιο δημοφιλή και διαδεδομένα εκπαιδευτικά 

προγράμματα – ίσως γιατί είναι τα απλούστερα στην κατασκευή 

τους ή γιατί εύκολα μπορούν να παρουσιάσουν κάποιου είδους 

«αποτελέσματα» (βελτίωσης συγκεκριμένων δεξιοτήτων). Θα 

μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ένα μεγάλο μέρος των 

εμπορικών εκπαιδευτικών λογισμικών υπάγονται στην κατηγορία 

αυτή (πχ http://www.superkids.com/aweb/tools/math/). Σε 

ορισμένες μάλιστα γνωστικές περιοχές, στις οποίες η 

απομνημόνευση παίζει σημαντικό ρόλο (όπως η Βιολογία ή η 

Ιστορία), σε πολλές περιπτώσεις οι ασκήσεις πρακτικής και 

εκγύμνασης περιλαμβάνουν κυρίως ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής – για παράδειγμα υπάρχουν συστήματα επιλογής και 

διαμόρφωσης ερωτήσεων που στηρίζονται σε μεγάλες βάσεις 

δεδομένων και δημιουργούν τεστ ελέγχου γνώσεων για 

φοιτητές ιατρικής και υποψηφίους ιατρικών σχολών – πολλές 

από τις οποίες είναι online 

(http://score95.com/screenshots.html#). Συνήθως υπάρχει 

καταγραφή της προόδου των σπουδαστών, εξάσκηση για 

βελτίωση των χρόνων και μια σειρά πρόσθετων δυνατοτήτων 

για την καλύτερη προγύμναση και εξάσκηση των σπουδαστών. 

Σε ορισμένα από τα πιο προηγμένα συστήματα της κατηγορίας 

αυτής η εξάσκηση και προγύμναση μπορεί να είναι 

«καθοδηγούμενη» από το σύστημα (το οποίο παίζει ένα ρόλο e-


