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Εφαρμογές Υπερμέσων – υπερμεσικές εγκυκλοπαίδειες  

Οι εφαρμογές υπερμέσων (στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι 
ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο) είναι από τις ποιο 
διαδεδομένες σήμερα υπολογιστικές εφαρμογές που είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Οι εφαρμογές υπερμέσων διακρίνονται από τις εφαρμογές πολυμέσων 
στο επίπεδο οργάνωσης της πληροφορίας. Ενώ στις απλές εφαρμογές 
πολυμέσων (συνοπτική αναφορά έγινε στην προηγούμενη ενότητα), η 
πληροφορία οργανώνεται γραμμικά (γεγονός που μπορεί να είναι 
παιδαγωγικά χρήσιμο στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία 
αλλά όχι ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες), στις εφαρμογές υπερμέσων 
η πληροφορία οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτή η 
προσπέλασή της με διάφορες μεθόδους πλοήγησης (συνήθως με τη 
μορφή κόμβων και συνδέσμων), που συνιστούν την κατ’ εξοχήν 
πρακτική χρήσης ενός υπερμέσου (εικόνα 6).  

Η μη γραμμική συνεπώς οργάνωση της πληροφορίας σε μία 
υπερμεσική εφαρμογή τής προσδίδει ένα από τα πιο βασικά 
χαρακτηριστικά των πετυχημένων εκπαιδευτικών υπολογιστικών 
συστημάτων: τη δυνατότητά τους να εμπλέκουν το χρήστη σε ωφέλιμες 
δραστηριότητες μέσω πολλαπλών μορφών αλληλεπίδρασης. Οι 
μορφές αυτές περιλαμβάνουν δυνατότητα για επιλογή και λήψη 
αποφάσεων, για σύνθεση και κράτηση σημειώσεων, για αξιολόγηση και 
κρίση, για οικοδόμηση, σχεδίαση και έλεγχο. Η αλληλεπιδραστικότητα 
υπονοεί πάνω απ’ όλα την ιδέα μιας πραγματικής δραστηριότητας 
ανάμεσα στο χρήστη και τη μηχανή. Η δραστηριότητα αυτή δεν μπορεί 
να περιοριστεί σε ένα σύνολο επιλογών που με μεγάλη προσοχή έχουν 
εκχωρηθεί στο χρήστη. 
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Εικόνα 6: Κόμβοι και σύνδεσμοι σε υπερμεσική εφαρμογή (Οι Μηχανές 
από το Α ως το Ω, Ερευνητές) 

Σε πρώτο επίπεδο, αλληλεπιδραστικότητα σημαίνει τρόπους πρόσβασης 
σε πολλαπλές αναπαραστάσεις (κείμενα, ήχοι, εικόνες) που το σύστημα 
διαθέτει και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κατά βούληση. Σε δεύτερο 
επίπεδο, το σύστημα είναι σε θέση να μας πληροφορήσει για τις 
ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, η αλληλεπιδραστικότητα συνεπώς 
γίνεται μια διμελής σχέση. Η ουσιαστική αλληλεπιδραστικότητα όμως 
εμφανίζεται μόνο όταν ο μαθητής είναι σε θέση να μετασχηματίσει και 
να δράσει πάνω στις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεσή του από το 
υπολογιστικό περιβάλλον.   

Μια άλλη σημαντική έννοια κατά την παιδαγωγική χρήση ενός 
υπερμέσου είναι η έννοια της πλοήγησης. O χρήστης καλείται να 
εξερευνήσει, να ξεφυλλίσει (browsing), με λίγα λόγια να πλοηγηθεί μέσα 
στις προτεινόμενες από το μέσο πληροφορίες από διάφορα σημεία 
πρόσβασης με ελεύθερη επιλογή του.  

H προσέγγιση αυτή καθορίζει ουσιαστικά τρεις βασικές προδιαγραφές 
μιας εκπαιδευτικής εφαρμογής υπερμέσων.  
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α) Προσφορά ποικιλίας δυνατών δρομολογίων: o μαθητευόμενος 
ξεκινώντας από ένα προτεινόμενο θέμα έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει 
σε σημεία που επιθυμεί, να προχωρήσει γρηγορότερα στα επόμενα, να 
αποκτήσει πληροφορίες που του είναι απαραίτητες για τη συνέχιση της 
πλοήγησης.  

β) Υποστήριξη ελευθερίας διαδρομής: ο μαθητευόμενος δεν 
υποχρεώνεται από το σύστημα να εξερευνήσει όλες τις διαδρομές αλλά 
μόνο αυτές που ο ίδιος κρίνει απαραίτητες.  

γ) Δυνατότητα ελέγχου από το μαθητευόμενο: η διαδρομή μπορεί να 
ελέγχεται απόλυτα από το χρήστη του συστήματος. Αποφασίζει ο ίδιος 
να προχωρήσει ή να γυρίσει πίσω ώστε να εξερευνήσει και άλλες 
διαδρομές που προηγουμένως είχε προσπεράσει, κατασκευάζοντας, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, το δικό του παιδαγωγικό σενάριο, 
εξατομικεύοντας τις μαθησιακές του διαδρομές.  

H πλοήγηση, προτείνοντας στο μαθητευόμενο ένα αυτόνομο (και 
συνεπώς εξατομικευμένο) τρόπο εργασίας, μπορεί να πάρει διάφορες 
μορφές που είναι συνάρτηση κάποιων ειδικών προδιαγραφών: 

α) Ελεύθερη πλοήγηση σε μια βάση δεδομένων που ισοδυναμεί με το 
ξεφύλλισμα μιας εγκυκλοπαίδειας ή των αρχείων μιας βιβλιοθήκης.  

β) Δυνατότητες εμβάθυνσης που εξαρτώνται από τον τρόπο 
δημιουργίας της βάσης δεδομένων (διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης 
στις πληροφορίες ξεκινώντας από το ίδιο σημείο) και επιτρέπουν έτσι να 
προστεθεί μια παιδαγωγική διάσταση στο σύστημα.  

γ) Προσθήκη ελέγχου των γνώσεων μέσω ενός συστήματος “τεστ” που 
επιτρέπει στο μαθητευόμενο να ελέγχει τις δυνατότητές του και να 
καθορίζει ανάλογα με τις επιδόσεις του τη διαδρομή που θα 
ακολουθήσει.  

δ) Βοήθεια στην πλοήγηση μέσω υποδείξεων τις οποίες ο χρήστης 
μπορεί να λάβει αν θέλει υπόψη του.  

ε) Πλοήγηση με προσομοίωση μέσω ενσωματωμένων στο σύστημα 
παιδαγωγικών σεναρίων ανάλογα με την ακολουθούμενη διαδρομή.  

Ψηφιακές Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά & Ψηφιακές βιβλιοθήκες 

Οι ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (εικόνα 7), τα ηλεκτρονικά λεξικά (εικόνα 
8) και οι βιβλιοθήκες στην ψηφιακή τους μορφή προσφέρουν ποικίλες 
εκπαιδευτικές δυνατότητες, πολύ περισσότερες, και προφανώς ποιοτικά 
διαφορετικές, από αυτές των συμβατικών ομολόγων τους. Έχοντας, 
κατά κανόνα, δομή υπερμέσου, επιτρέπουν πλοήγηση και ευνοούν 
δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυψης. Με τους μηχανισμούς 




