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Ενότητα 4.1 

 
Βασικές κατηγορίες 

λογισµικού  

 1. Εισαγωγή 

Στο παρόν µάθηµα παρουσιάζονται ορισµένες γενικές 
κατηγορίες λογισµικού και γίνονται επίσης σχετικές παραποµπές 
για περαιτέρω ανάλυση.  
Παρουσιάζεται ακόµη η γενικότερη προβληµατική που αφορά 
στις κατηγοριοποιήσεις αυτές και στον όρο ακόµη «εκπαιδευτικό 
λογισµικό», ο οποίο βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση, 
 

∆ιδακτικοί 
Στόχοι 

• H γνώση µερικών βασικών κατηγοριών εκπαιδευτικού 
λογισµικού και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων γενικότερα 
και κριτήρια για την κατηγοριοποίηση αυτή. 

• Γνωριµία µε το γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 
εντάσσεται η κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού 
λογισµικού 

 

 2.  Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού 
λογισµικού 

 
Όσον αφορά στην κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού 

λογισµικού δεν υφίσταται µια και µόνη αποδεκτή 

κατηγοριοποίηση, αλλά περισσότερες, οι οποίες σε µεγάλο 

βαθµό συναρτώνται, όπως είναι φυσικό, µε τα κριτήρια που 

θέτει κανείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµη και ο όρος 

«εκπαιδευτικό λογισµικό» είναι σήµερα υπό κριτική 

αναθεώρηση, καθώς  

(α) γίνεται αναφορά µάλλον σε «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» 

(οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών 

λογισµικών) παρά σε µεµονωµένα λογισµικά  

(β) υπάρχει συνεχής εξέλιξη και εµφάνιση νέου είδους 

υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία δύσκολα µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν – να ενταχθούν δηλαδή στις υφιστάµενες 

ήδη κατηγορίες και  

(γ) ένας µεγάλος όγκος υλικού, λογισµικού και περιβαλλόντων 

(από τα λογιστικά φύλλα ως τα wikis και από τις web κάµερες 
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ως το Skype) τα οποία δε µπορούν να χαρακτηριστούν ως 

«εκπαιδευτικά», δηλαδή δε σχεδιάστηκαν αρχικά για 

εκπαιδευτική χρήση, αλλά, παρόλα αυτά, χρησιµοποιούνται για 

εκπαιδευτικούς-διδακτικούς λόγους 

Πριν από την αναλυτικότερη παρουσίαση των κατηγοριών 

εκπαιδευτικού λογισµικού και εκπαιδευτικών παραγόντων, θα 

πρέπει λοιπόν να υπογραµµίσουµε το γεγονός ότι η σχετική 

πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού λογισµικού δεν επιτρέπει 

πάντοτε ούτε την µονοσήµαντη κατηγοριοποίηση, ούτε την 

απόλυτη αξιολόγηση. Τα όρια ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες 

και στα κριτήρια αξιολόγησης µερικές φορές δεν είναι 

αρκούντως σαφή και είναι ενδεχόµενο η αξιολόγηση ενός 

λογισµικού να µην είναι απολύτως ακριβής και η 

κατηγοριοποίησή του τελείως ασαφής (για παράδειγµα ένα 

λογισµικό να χρησιµοποιείται µε τελείως διαφορετικούς τρόπους 

και έτσι να υπάγεται ταυτοχρόνως σε περισσότερες από µια 

κατηγορίες). Άρα η κατηγοριοποίηση του λογισµικού δεν πρέπει 

να θεωρηθεί ως µια διαίρεση σε αµοιβαία αποκλειόµενες οµάδες, 

αλλά µάλλον ως µια περιγραφή κλάσεων δυνατοτήτων. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, ένα λογισµικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

κατά πολλούς διαφορετικούς τρόπους θα θεωρείται αντίστοιχα 

ότι αντιστοιχεί σε περισσότερες από µια κατηγορίες – η θεώρηση 

αυτή φαίνεται να είναι πιο ρεαλιστική – πιο κοντά στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα – και πιο λειτουργική. Το βασικό ερώτηµα στην 

κατηγοριοποίηση του Εκπαιδευτικού λογισµικού είναι η οµάδα 

των κριτηρίων που θα χρησιµοποιηθούν ακριβώς για την 

κατηγοριοποίηση. Για  παράδειγµα, θα µπορούσαν να υπάρχουν 

κριτήρια που σχετίζονται µε το ποιος (ο µαθητής ή ο διδάσκων) 

έχει τον έλεγχο στη χρήσης ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 

(αν είναι µαθητοκεντρικό ή δασκαλοκεντρικό). Σε ορισµένες 

περιπτώσεις επίσης, τα χαρακτηριστικά της διεπαφής ή τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως κριτήρια κατηγοριοποίησης, αλλά 

θεωρητικά πλαίσια όπως η θεωρία των Mindτools (νοητικών 

εργαλείων) τoυ D. Jonassen (2000), κεντρικό σηµείο αποτελεί η 

υπόθεση ότι τα λογισµικά µπορούν και πρέπει να λειτουργούν 

ως εργαλεία στην υπηρεσία του µαθητή προκειµένου αυτός να 

αναπτύξει κριτική σκέψη, όπως και δεξιότητες και γνώσεις 
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υψηλού επιπέδου (σχετικά sites: 

http://members.aol.com/Mind2Ls/mindtool.htm  ή ακόµη  

http://www.quasar.ualberta.ca/edpy485/edtech/mindtool.htm). 

Είναι φανερό ότι στην κατηγορία αυτών των λογισµικών 

µπορούν να περιληφθούν λογισµικά για διάφορα γνωστικά 

αντικείµενα, για διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθµίδες και µε 

διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά ή διεπαφή. Εποµένως 

υπάρχουν δυο διαφορετικά πλαίσια, δυο διαφορετικά σύνολα 

κριτηρίων και έτσι η κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων θα είναι τελείως διαφορετική στις δυο αυτές 

περιπτώσεις. 

Έχουν προταθεί λοιπόν διάφορες οµάδες κριτηρίων. ∆υο από τις 

πλέον διαδεδοµένες (για παράδειγµα, Β. Κόµης, 2004, σελίδες 

112-134) είναι η κατηγοριοποίηση µε βάσεις τις υποκείµενες 

θεωρίες µάθησης και τις συνεπαγόµενες διδακτικές πρακτικές 

και η κατηγοριοποίηση µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και 

τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Στην πρώτη διακρίνουµε τα 

εκπαιδευτικά λογισµικά στις εξής κατηγορίες: 

Καθοδηγούµενης (από το σύστηµα) διδασκαλίας – διδασκαλίας 

(tutorials) – πρακτικής και εκγύµνασης (drill and practice, που 

στηρίζονται κυρίως σε θεωρίες µάθησης συµπεριφορικές και 

γνωστικές) 

Καθοδηγούµενης ανακάλυψης και διερεύνησης (που στηρίζονται 

κυρίως σε θεωρίες µάθησης γνωστικές και κονστρουκτιβιστικές) 

Έκφρασης, επικοινωνίας, Συνεργασίας, ∆ηµιουργίας (που 

στηρίζονται κυρίως σε θεωρίες µάθησης κονστρουκτιβιστικές και 

κοινωνικοπολιτιστικές). 

 

Στη δεύτερη διακρίνουµε τα εκπαιδευτικά λογισµικά στις εξής 

κατηγορίες: 

 

Λογισµικά στα οποία το πληροφορικό σύστηµα λειτουργεί ως 

«δάσκαλος» 

Λογισµικά στα οποία το πληροφορικό σύστηµα λειτουργεί ως 

«µαθητής» 

Λογισµικά στα οποία το πληροφορικό σύστηµα λειτουργεί ως 

«συνεργάτης» του µαθητή ή ως εργαλείο µάθησης. 
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Στις κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω, ακολουθείται µια 

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). ∆ε 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 ∆ιαδίκτυο, µπορεί να θεωρηθεί ως µια πηγή 

πληροφοριών. Ωστόσο υφίστανται και ειδικότερες άλλες πηγές 

πληροφόρησης είτε στο ∆ιαδίκτυο 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 ). 

Υπάρχουν 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, 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 ∆ιαδικτύου 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-

µέντορα ή ψηφιακού ειδικού). 
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Περιβάλλοντα 

διαχείρισης 

πολυµεσικού 

υλικού και 

δηµιουργίας 

απλών εφαρµογών 

παρουσίασης 

 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται απλά περιβάλλοντα 
παρουσίασης, όπως το Impress ή το PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

Περιβάλλοντα 

προσοµοίωσης 

Τα περιβάλλοντα αυτά έχουν γνωρίσει πολύ µεγάλη ανάπτυξη 

καθώς οι προσοµοιώσεις είναι πλέον πολύ ρεαλιστικές. Σε 

πολλές περιπτώσεις (για παράδειγµα: εξοµοιωτές πτήσεως) η 

προσοµοίωση περιλαµβάνει και ειδική υποδοµή, αλλά σε άλλες 

περιπτώσεις η προσοµοίωση πραγµατοποιείται εξ ολοκλήρου 

στην οθόνη του Η.Υ. (ιατρικές επεµβάσεις στο: 

http://www.patentstorm.us/patents/6283763/claims.html και 

virtual τοµή βατράχου για το µάθηµα της Βιολογίας 

http://www.digitalfrog.com/demo/index.html ελεύθερο demo. 

Tα περιβάλλοντα εικονικής πραγµατικότητας (Virtual reality), 

επιτρέπουν την προσοµοίωση περιβαλλόντων µε πιστότητα 

υψηλού βαθµού (χάρη σε ειδικό εξοπλισµό). Επιτρέπουν ακόµη 

και την προσοµοίωση περιβαλλόντων που δεν υφίστανται – των 

οποίων όµως είναι διαθέσιµη η περιγραφή ή οι «προδιαγραφές». 

Τα περιβάλλοντα προσοµοίωσης επιτρέπουν συχνά την 

ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβληµάτων (problem 

solving) και υποστηρίζουν, κατά κανόνα, τις διερευνητικές 

δραστηριότητες. Στην ίδια κατεύθυνση µε τις προσοµοιώσεις 

(ένα βήµα πιο πέρα ίσως) αποτελούν τα λογισµικά και 

περιβάλλοντα διαχείριση πραγµατικών εργαστηρίων ή 

επεξεργασίας πραγµατικών δεδοµένων (για παράδειγµα 

http://passporttoknowledge.com/hst/video/video3s.html ή 

συστήµατα εξ αποστάσεως διαχείρισης ροµποτικών βραχιόνων ή 

άλλων οντοτήτων). 

 

 

 

Εργαλεία γενικής 

χρήσης 

Εκτός από τις εκπαιδευτικές χρήσεις των λεγοµένων «γενικών 

εφαρµογών» (εφαρµογών γραφείου), υπάρχουν λογισµικά 

απλοποιηµένα, τα οποία εκτελούν ανάλογες εργασίες. Για 

παράδειγµα, υπάρχουν λογισµικά που λειτουργούν µε τη λογική 

των βάσεων δεδοµένων (λογισµικό Τabletop και Tabletop Jr. 

http://www.smartkidssoftware.com/lcdlec3.htm ), ή ακόµη και 

λογισµικά για την οργάνωση ιδεών, projects 
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(http://cmap.ihmc.us/ και 

http://www.smartdraw.com/specials/concept-

map.htm?id=201189  ή http://www.inspiration.com/  για 

αντίστοιχα εµπορικά προϊόντα) 

 

 

 

 

Προγράµµατα 

προσωπικής 

έκφρασης, 

δηµιουργικότητας 

και φαντασίας 

Περιλαµβάνονται προγράµµατα τα οποία υποστηρίζουν τη 

δηµιουργικότητα των παιδιών – ή και των ενηλίκων. Η 

δηµιουργικότητα αυτή µπορεί να σχετίζεται µε όλες τις µορφές 

γραπτού λόγου (αφήγηση, ποίηση ή άλλη), την καλλιτεχνική 

δηµιουργία (ζωγραφική, µουσική, βίντεο,..). Τυπικά 

προγράµµατα αυτής της κατηγορίας είναι το KidPix (λογισµικό 

για τη ζωγραφική http://www.kidpix.com , αλλά και στη 

wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Kid_Pix) , το ελληνικό 

πακέτο «Πήγασος» 

(http://www.cc.uoa.gr/~araptis/Home.html), το HyperStudio 

(http://www.mackiev.com/hyperstudio/index.html) και, σε 

κάποιο µέτρο, το ανάλογο του (αλλά πιο σύνθετο) Microworlds 

(http://www.microworlds.com/solutions/mwex.html ). Τα δυο 

αυτά τελευταία λογισµικά (εκ των οποίων το Microworlds έχει 

ήδη εξελληνιστεί και προωθήθηκε στα σχολεία), µπορούν να 

θεωρηθούν επίσης ότι ανήκουν και στην κατηγορία των 

περιβαλλόντων δηµιουργίας πολυµεσικών εφαρµογών. Είναι 

σαφές όµως ότι πρόθεση των κατασκευαστών είναι να βάλουν 

το µαθητή στη θέση του δηµιουργού (και όχι µόνο του χρήστη) 

και για το λόγο αυτό συµπεριελήφθησαν στην κατηγορία αυτή. 

 

 

 

Ανοιχτοί 

µικρόκοσµοι 

Αποτελούν την κατηγορία λογισµικών που είναι οι πλέον 

διερευνηµένοι και θεωρούνται, από πολλούς ερευνητές, ως τα 

πλέον σηµαντικά εκπαιδευτικά λογισµικά. Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται µερικά γνωστά λογισµικά ∆υναµικής Γεωµετρίας 

(Cabri, Geometer’s Sketchpad), Άλγεβρας και Αριθµητικής 

(FunctionProbe και Excel), Φυσικής (Interactive Physics), 

µοντελοποίησης (Modellus), όπως και η γλώσσα Logo και οι 

κλάδοι της. Τα λογισµικά αυτή της κατηγορίας είναι τα πλέον 

διαδεδοµένα διεθνώς (ως κατηγορία λογισµικών). Οι 

µικρόκοσµοι αποτελούν ανοιχτά περιβάλλοντα στα οποία 

υφίστανται µερικές βασικές οντότητες (όπως η χελώνα της Logo 

ή το «Ευκλείδειο» επίπεδο της Γεωµετρίας) και ο χρήστης µπορεί 

να δηµιουργήσει εκ του µηδενός ή συνδυαστικά, συνθετικά, 

νέες οντότητες, νέα «αντικείµενα», σχέσεις µεταξύ των 
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αντικειµένων και να µελετήσει τις αλληλεπιδράσεις τους. 

Υπάρχει µια εκτεταµένη βιβλιογραφία γύρω από τα σχετικά 

θέµατα. Στην ίδια ίσως κατηγορία θα πρέπει να εντάξουµε και τα 

προϊόντα (λογισµικού αλλά και υλικού – hardware) της 

εκπαιδευτικής ροµποτικής, ενός κλάδου ο οποίος έχει γνωρίσει 

µεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια (για παράδειγµα: 

http://mindstorms.lego.com/. Η εκπαιδευτική ροµποτική, 

ιδιαιτέρως εκείνη που συνδυάζει κατασκευή και προγραµµατισµό 

αυτόµατων µηχανισµών και ροµπότ (σε αντιδιαστολή µε τα 

προσοµοιούµενα ροµπότ στην οθόνη του Η.Υ., µέσω 

εξειδικευµένου λογισµικού), εξ αιτίας της φύσης της αποτελεί 

έναν πολύ ιδιαίτερο κλάδο εφαρµογής των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, καθώς συνδυάζει πολλές επιστηµονικές περιοχές 

(µαθηµατικά, προγραµµατισµό, µηχανολογία, φυσική,…) και 

γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 

 

 

 

 

 

Λογισµικά και 

εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα 

επικοινωνίας 

Τα προγράµµατα επικοινωνίας µέσω του ∆ιαδικτύου σε διάφορες 

µορφές (e-mail, πλοήγηση µε φυλλοµετρητές, εικόνες, βίντεο 

και ήχος µέσω ∆ιαδικτύου) αποτελούν τις πιο δηµοφιλείς από τις 

εφαρµογές των ΤΠΕ – αυτό ισχύει και για την Εκπαίδευση. Στη 

γενική αυτή κατηγορία εντάσσονται λογισµικά και περιβάλλοντα 

πολλών υποκατηγοριών. Αναφέρονται ενδεικτικά 2 κατηγορίες, 

ιδιαίτερα σηµαντικές:  

Λογισµικά επικοινωνίας και πρόσβασης σε κατανεµηµένους 

ψηφιακούς πόρους. Υπάρχει µια ανεξάντλητη ποικιλία 

λογισµικών για πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, η οποία έχει διεξοδικώς 

αναλυθεί σε άλλη ενότητα. Οι εκπαιδευτικές χρήσεις όλων των 

σύγχρονων συστηµάτων επικοινωνίας (από το Video On demand 

και το Skype, ως το e-mail και τα συστήµατα online 

“συζητήσεων”) είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και απαιτούν µια  

ιδιαίτερη µελέτη. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολύ 

οι εκπαιδευτικές εφαρµογές που σχετίζονται µε το λεγόµενο 

Web2.0 – όπως sites της ονοµαζόµενης «κοινωνικής 

δικτύωσης» (social networking) που σχετίζονται µε wikis, blogs 

και µια σειρά υπηρεσιών νέας γενιάς (ενδεικτικά αναφέρονται τα 

sites: http://del.icio.us για social bookmarking, 

http://www.imbee.com/ για νεαρούς µαθητές και 

http://kathyschrock.net/web20/ για τους εκπαιδευτικούς, αλλά 

και τα ευρέως χρησιµοποιούµενα sites ΥouTube και MySpace: 
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http://www.youtube.com/  και http://www.myspace.com/). 

Λογισµικά διευκόλυνσης της πρόσβασης: στην κατηγορία αυτή 

υπάγονται ειδικά λογισµικά, εργαλεία και περιβάλλοντα τα οποία 

διευκολύνουν την πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους σε άτοµα µε 

ιδιαίτερες ανάγκες. Ως απλό παράδειγµα αναφέρονται τα 

λογισµικά τα οποία επιτρέπουν την αυτόµατη µεγέθυνση των 

χαρακτήρων που εµφανίζονται στην οθόνη (ανεξάρτητα από την 

εσωτερική τους αναπαράσταση) προκειµένου να διευκολυνθούν 

άτοµα µε ελαττωµένη όραση. Στην ίδια ίσως κατηγορία πρέπει 

να περιληφθούν και οι αυτόµατοι µεταγλωττιστές ιστοσελίδων, 

οι οποίοι µετατρέπουν τα περιεχόµενα ιστοχώρων από ένα 

γλωσσικό περιβάλλον σε ένα άλλο, επιτρέποντας έτσι την 

πρόσβαση στην πληροφορίας σε άτοµα µε διαφορετικές 

γλωσσικές καταβολές και δυνατότητες. 

 

 

Περιβάλλοντα 

ανάπτυξης 

εφαρµογών – 

Προγραµµατισµός 

µε γλώσσες 

προγραµµατισµού 

H κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα περιβάλλοντα ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών εφαρµογών, όπως οι «τυπικές» γλώσσες 

προγραµµατισµού (όπως η C++ ή η γλώσσα Java), αλλά και 

περιβάλλοντα ανάπτυξης όπως το Flash 

(http://www.adobe.com/products/flash/). Όπως είναι 

αναµενόµενο, φαίνεται να υπάρχει ένα «συνεχές φάσµα», από 

τις γλώσσες προγραµµατισµού, σε περιβάλλοντα ανάπτυξης 

όπως το Flash, αλλά και το Αβάκιο, ή περιβάλλοντα όπως το 

HyperStudio και το Microworlds. Aκόµη και λογισµικά 

παρουσιάσεων, όπως το Impress ή το PowerPoint έχουν µια 

υβριδική µορφή, αφού επιτρέπουν τη δηµιουργία scripts και 

επέκταση των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος (για παράδειγµα, 

το PowerPoint επιτρέπει τη χρήση της VBA, Visual Basic for 

Application). 

 

 

Λοιπές κατηγορίες 

Περιλαµβάνονται τέλος όλα τα είδη εκπαιδευτικού λογισµικού ή 

κατηγοριών εκπαιδευτικών εφαρµογών και περιβαλλόντων, τα 

οποία δεν έχουν αναφερθεί στις προηγούµενες κατηγορίες 

καθώς είναι πολύ σύγχρονα και δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί ένα 

επαρκές σώµα κριτηρίων για την κατηγοριοποίηση τους. Σε αυτή 

την άτυπη κατηγορία εντάσσονται τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 

και παίγνια καθώς και οι εφαρµογές e-learning (που είναι 

ιδιαιτέρως σηµαντικές και απαιτούν µια ιδιαίτερη και πολύ 

αναλυτική προσέγγιση σε συνδυασµό µε την εξ αποστάσεως 
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εκπαίδευση) και m-learning (οι οποίες είναι επαρκώς 

ανεπτυγµένες αλλά δεν έχουν ακόµη ευρύ φάσµα εφαρµογών 

στην Ελλάδα). Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί µια σειρά  

περιβαλλόντων και εργαλείων που προορίζονται για 

εκπαιδευτική χρήση και προσφέρουν πολλές νέες δυνατότητες.  

Τυπική περίπτωση περιβάλλοντος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

στην εκπαίδευση είναι µια σειρά σχετικών εργαλείων της 

εταιρείας Google: Google Apps for Education 

http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html 

Ανάλογες χρήσεις βρίσκουν και περιβάλλοντα που 
αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια – όχι κατ’ ανάγκη 
δηµιουργηµένα για εκπαιδευτικές χρήσεις, όπως το Google Earth 
(http://earth.google.com/) ή ακόµη και πιο εξειδικευµένα 
εργαλεία – πάντοτε µε ελεύθερη πρόσβαση και χρήση – όπως το 
Celestia (http://www.shatters.net/celestia/), οι εννοιολογικοί 
χάρτες (http://cmap.ihmc.us/) κ.ά. Aκόµη, τα τελευταία χρόνια 
έχουν επίσης αναπτυχθεί ψηφιακά παιχνίδια που 
χρησιµοποιούνται στην Εκπαίδευση. Πολλά από αυτά 
προορίζονται για την Εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών 
επιχειρήσεων και ονοµάζονται σοβαρά παιχνίδια (serious 
games), ενώ άλλα προορίζονται για µαθητές και σπουδαστές 
(educational games), όπως για παράδειγµα ένα παιχνίδι που 
δηµιούργησε ο ΟΗΕ: http://www.food-force.com/. Νέα 
περιβάλλοντα δηµιουργούνται επίσης επειδή υπάρχουν 
σηµαντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Εκτός από συσκευές που 
ευνοούν τη δικτύωση και τη διαµοίραση πληροφορικών (που 
εξετάζονται στην ενότητα για τη δικτύωση) υπάρχουν και 
συσκευές άλλων κατηγοριών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
γι αδιδακτικούς σκοπούες, όπως οι διαδραστικοί πίνακες 
(http://el.wikipedia.org/wiki/∆ιαδραστικός_πίνακας). Η 
πραγµατική διδακτική αξία αυτών των νέων περιβαλλόντων και 
συσκευών δεν έχει ακόµη εξεταστεί.  

 

 

3.  Προτεινόµενες δραστηριότητες 

∆ραστηριότητα 1η 

Εντοπίστε ιστοχώρους που σχετίζονται µε τις διάφορες οµάδες 

κριτηρίων και τις κατηγορίες του εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Επισκεφτείτε επίσης τους ιστοχώρους που ήδη αναφέρονται 

µέσα στο κείµενο.  

∆ραστηριότητα 2η 

Προσδιορίστε εκπαιδευτικά λογισµικά ή περιβάλλοντα σύµφωνα 

µε τη θεωρία των νοητικών εργαλείων (Mind Tools, Jonassen 

2000) και αναλύστε τα χαρακτηριστικά τους χάρη στα οποία 

εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Η θεωρία αυτή, κατά τη 

γνώµη σας, προσδιορίζει µια κατηγορία λογισµικών ή µια 
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κατηγορία χρήσεων των λογισµικών για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς; 

∆ραστηριότητα 3η 

Υπάρχουν διάφορες οµάδες κριτηρίων για την κατηγοριοποίηση 

του εκπαιδευτικού λογισµικού και των εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων, όπως οι θεωρίες µάθησης και οι διδακτικές 

πρακτικές ή οι τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά 

ρεύµατα. Με βάση τις διάφορες οµάδες κριτηρίων για την 

κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού επιχειρήστε µια 

(µερική) ταξινόµηση ορισµένων λογισµικών 

 4. Ερωτήσεις 

 

1) Θεωρείτε ότι τα λογισµικά που αποκαλούνται «διδακτικά» 

(tutorials) έχουν κάποια σηµαντική θέση στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα; Σε ποιες περιπτώσεις; 

 

2) Σε ποιες κατηγορίες λογισµικών υφίστανται µερικές βασικές 

οντότητες και ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει νέες 

οντότητες, νέα «αντικείµενα», και να δηµιουργήσει σχέσεις 

µεταξύ των αντικειµένων; Εκτιµάτε ότι η δυνατότητα αυτή είναι 

σηµαντική για τη διδασκαλία και αν «ΝΑΙ» σε ποιες περιπτώσεις;  

 5. Ασκήσεις 

 

∆ηµιουργείστε περιγραφές διδασκαλιών ενός θέµατος, που 

χρησιµοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις, µε χρήση ωστόσο 

του ιδίου λογισµικού. 

 6. Βιβλιογραφία - ∆ικτυογραφία  

 

 

http://www.ncte.ie/SpecialNeedsICT/ResourcesAdvice/Software

Categories/ Σελίδα µε αναφορά σε διάφορες κατηγορίες 

εκπαιδευτικού λογισµικού  

http://www.sun-associates.com/resources/categories.html 

Σελίδα µε αναφορά σε διάφορες κατηγορίες εκπαιδευτικού 

λογισµικού  

http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_software  Σελίδα µε 

αναφορά σε διάφορες κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού  
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Ενότητα 4.2 

 
Αξιολόγηση εκπαιδευτικού 

λογισµικού  

 1. Εισαγωγή 

Στο παρόν µάθηµα παρουσιάζονται, µε συνοπτικό τρόπο, τα 
κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισµικού και των 
εκπαιδευτικών περιβαλλόντων γενικότερα. Εκτός από τα 
κριτήρια αυτά καθαυτά, παρουσιάζεται επίσης, πάντοτε µε 
συνοπτικό τρόπο, η γενικότερη προβληµατική της αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού λογισµικού, οι διάφορες δηλαδή παράµετροι 
(όπως µεθοδολογικές, οικονοµικές, τεχνικές, παιδαγωγικές ή 
διεπαφής) οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την 
δηµιουργία και εφαρµογή των κριτηρίων αξιολόγησης.  
 

∆ιδακτικοί 

Στόχοι 

• Γνωριµία µε τα κριτήρια για την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού λογισµικού. 

• Εξοικείωση µε τα προβλήµατα και το γενικότερο 
θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού λογισµικού. 


