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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 
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αναζήτησης της πληροφορίας που ενσωματώνουν επιτρέπουν επίσης 
την εύκολη αναζήτηση και διαχείριση της πληροφορίας.  

Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες επιτρέπουν την πρόσβαση (ελεύθερη ή επί 
πληρωμή συνήθως μέσω κάποιας συνδρομής) σε πληθώρα ψηφιακών 
εντύπων, κυρίως επιστημονικών περιοδικών καθώς επίσης και βιβλίων. 
Οι βιβλιοθήκες αυτές μπορούν κυρίως να χρησιμοποιηθούν από τους 
εκπαιδευτικούς αλλά η πρόσβαση σε περιεχόμενο βιβλίων είναι επίσης 
εφικτή και από τους μαθητές. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος της 
πληροφορίας που προσφέρουν οι βιβλιοθήκες δεν προσφέρεται στην 
ελληνική γλώσσα.  

Κλασικό παράδειγμα ψηφιακής βιβλιοθήκης που προσφέρει πρόσβαση 
σε ψηφιοποιημένα βιβλία είναι το http://books.google.com/.   

Πολύ ενδιαφέρον έχει ο ΠΕΡΣΕΑΣ, http://www.perseus.tufts.edu/ που 
προσφέρει πρόσβαση στο σύνολο πρακτικά των αρχαίων κειμένων 
(ελληνική γλώσσα και γραμματεία, λατινικά, κλπ.) στην πρωτογενή τους 
μορφή και σε μετάφραση. Πρόκειται ίσως για την πληρέστερη συλλογή 
«σωμάτων κειμένων» που διατίθενται για μελέτη.  

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας παρέχει επίσης μια πλήρη συλλογή από 
«σώματα κειμένων» της Αρχαίας Ελληνικής στην πύλη του: 
http://www.greek-language.gr.    

 

Εικόνα 7: Η αρχική σελίδα της ελεύθερης ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας 
Βικιπαίδεια (http://el.wikipedia.org)  

Η Βικιπαίδεια είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ψηφιακής 
εγκυκλοπαίδειας με ελεύθερη πρόσβαση. Βασικό της χαρακτηριστικό 
είναι η διαρκής ενημέρωση από τους χρήστες της. Παρά τα πιθανά 
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προβλήματα που μπορεί να ενέχει αυτό το χαρακτηριστικό (π.χ. για την 
εγκυρότητα ή την πληρότητα της παρεχόμενης πληροφορίας), ο 
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να την χρησιμοποιήσει μέσω 
καθοδηγούμενων δραστηριοτήτων σε ποικίλες διδακτικές καταστάσεις.  

 

Εικόνα 8: Η αρχική σελίδα του ψηφιακού λεξικού της κοινής ελληνικής 
(Τριανταφυλλίδη) από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 

(http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/inde

x.html)   

 

Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (αναφέρεται για λόγους 
πληρότητας) 

Με τον όρο «εικονική πραγματικότητα» περιγράφονται τα περιβάλλοντα 
υπολογιστών που αναπαριστούν ιδεατούς χώρους, βασισμένους σε 
ένα πληροφορικό μοντέλο, οι οποίοι κάνουν χρήση τρισδιάστατων 
γραφικών και συσκευών αλληλεπίδρασης και προσφέρουν έτσι στο 
χρήστη τη δυνατότητα να «εισχωρεί» σε αυτούς και να χειρίζεται απ’ 
ευθείας τα αντικείμενά τους. Ως συνώνυμος όρος για την περιγραφή 
του χώρου αυτού χρησιμοποιείται συχνά και ο όρος εικονικό περιβάλλον 
(virtual environment). Πρόκειται για ισχυρά αλληλεπιδραστικά 
περιβάλλοντα στα οποία ο χρήστης γίνεται συμμέτοχος σε έναν 
«εικονικά πραγματικό» κόσμο. 

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας εξαρτάται 
άμεσα από την τεχνολογική και από την εννοιολογική της διάσταση. 
Είναι εφικτή η δημιουργία διαφόρων ειδών περιβαλλόντων, ανάλογα με 




