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Σχεδίαση εκπαιδευτικού  
λογισμικού υπερμέσων 

 σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών πρέπει να εκμεταλλεύ-

εται και να αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτή-

ματα των πολυμεσικών στοιχείων και των υπερμεσικών δο-

μών δίχως να αποπροσανατολίζει το χρήστη και να τον αποσπά από 

το περιεχόμενο. Η σχεδίαση αφορά σε πολλά θέματα τόσο παιδαγωγι-

κά, όσο και τεχνικά [Stemler, 1997]. Τα θέματα αυτά κατηγοριο-

ποιούνται στις επόμενες ενότητες και δίνονται κατευθυντήριες γραμ-

μές για το καθένα, που μπορούν να λειτουργήσουν ως προδιαγραφές 

για τη σχεδίαση αλλά και την αξιολόγηση υπερμεσικών εκπαιδευτι-

κών εφαρμογών. 

 Οι προδιαγραφές που προτείνονται αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά 

των υπερμέσων και δεν υιοθετούν μια συγκεκριμένη θεωρητική προ-

σέγγιση. Το μοντέλο που ακολουθείται κατά τη σχεδίαση του εκπαι-

δευτικού λογισμικού αποφασίζεται από τη διεπιστημονική ομάδα α-

νάπτυξης.   
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 Τα παραδείγματα που αναφέρονται αφορούν στην πιλοτική εφαρ-

μογή ΕΙΚΩΝ που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΣΕΙ-

ΡΗΝΕΣ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το 

ΕΙΚΩΝ είναι μια εκπαιδευτική εφαρμογή με αντικείμενο μελέτης τη 

γεωργική τεχνολογία η οποία παρουσιάζεται διαχρονικά από τους 

προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Το λογισμικό συνδυάζει τις 

τεχνολογίες της εικονικής πραγματικότητας για την αναπαράσταση 

και δράση στις εποχές, υπερμέσων και πολυμέσων για παροχή πλη-

ροφοριών, δικτύου για συνεργασία μεταξύ χρηστών, και βάσεων δε-

δομένων για τη διαχείριση της τάξης και των εκπαιδευτικών σεναρίων 

[Μικρόπουλος κ. α., 1999, Πιντέλας κ. α., 1999]. Στα αριστερά της 

οθόνης υπάρχει πάντα ο εικονικός μικρόκοσμος της εποχής που έχει 

επιλέξει ο εκπαιδευτικός και επιτρέπει ελεύθερη πλοήγηση, αλληλε-

πιδράσεις με εικονικά αντικείμενα και ολοκλήρωση διεργασιών από 

το χρήστη. Δεξιά εμφανίζεται η πολυμεσική πληροφορία με υπερμε-

σική δομή που αφορά σε θέματα σχετικά με τον εικονικό μικρόκοσμο. 

Σ' αυτόν το χώρο εμφανίζεται και η βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει γε-

νικότερες πληροφορίες σχετικές με το θέμα. Η μπάρα των εργαλείων 

περιλαμβάνει εργαλεία όπως το τετράδιο του μαθητή, διαχείριση εκ-

παιδευτικών σεναρίων και διαχείριση τάξης. 

8.1 Διδακτική σχεδίαση (Instructional Design) 

Ξεφεύγοντας από γενικές προδιαγραφές για αλληλεπίδραση και παρο-

χή κινήτρων από τα πολυμεσικά περιβάλλοντα, προτείνονται στρατη-

γικές που παρέχουν αποδοτικότερες κατευθυντήριες γραμμές. Μια 

στρατηγική είναι η προσέγγιση του Gagné (1985) που περιλαμβάνει 

εννέα ‘γεγονότα’ μάθησης. 

• Προσέλκυση προσοχής 

• Πληροφόρηση του μαθητή για τους στόχους του μαθήματος και 

παροχή κινήτρων 

• Ανάκληση προηγούμενης γνώσης 

• Παρουσίαση του περιεχομένου  
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• Παροχή καθοδήγησης 

• Εξαγωγή συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων 

• Παροχή ανατροφοδότησης 

• Αξιολόγηση συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων 

• Ανάπτυξη της μνήμης και μεταφορά μάθησης. 

 Στη εικόνα 15 η προσέλκυση της προσοχής του χρήστη επιτυγχά-

νεται μέσα από την ανακάλυψη στοιχείων από την ελεύθερη πλοήγη-

ση στο εικονικό τοπίο. Η ανάκληση της προηγούμενης γνώσης σχετί-

ζεται με τη σύνδεση των εικονικών αντικειμένων που αναπαριστούν 

γεωργικά εργαλεία με εργαλεία γνωστά στο μαθητή. Η ανάπτυξη της 

μνήμης και η μεταφορά μάθησης επιτυγχάνεται μέσα από τη μελέτη 

του τοπίου και τη σύγκρισή του με τα αντίστοιχα άλλων εποχών σε 

περιπτώσεις μελέτης της μεταβολής του τοπίου εξαιτίας των ανθρω-

πογενών παρεμβάσεων. 

 

Εικόνα 15. Οθόνη του ΕΙΚΩΝ από την προϊστορική εποχή. 
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8.2 Σχεδίαση οθονών (Screen Design) 

Η σχεδίαση οθονών (κόμβων ή παραθύρων) έχει τον ίδιο ρόλο με την 

προσέλκυση προσοχής στο διδακτικό μοντέλο του Gagné. Προσανα-

τολίζει το χρήστη στους διδακτικούς στόχους και τον παρακινεί στην 

ανάκληση πληροφοριών, αλλά και στην αναζήτηση νέων. Ενώ το πε-

ριεχόμενο κάθε οθόνης μπορεί να διαφέρει από των άλλων, πρέπει να 

υπάρχει μια ομοιογένεια  και να παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία 

αλληλεπίδρασης και πλοήγησης στο περιβάλλον (πλήκτρα ενερ-

γειών). Οι οθόνες πρέπει να βοηθούν το χρήστη στην πολύπλοκη δια-

δικασία συγκέντρωσης πληροφοριών και ενσωμάτωσής τους στη βά-

ση γνώσης του, αναπτύσσοντας τη δεξιότητα να αντιλαμβάνεται, να 

οργανώνει και να χρησιμοποιεί την πληροφορία. Οι οθόνες πρέπει να 

είναι απλές, κατανοητές και να μη παρουσιάζουν μεγάλο όγκο πλη-

ροφοριών. Όπως προκύπτει και από εμπειρικές μελέτες [Szabo and 

Kanuka, 1998], η σχεδίαση οθονών που ακολουθεί μόνο προδιαγρα-

φές των εφαρμοσμένων τεχνών δε συνεισφέρει ουσιαστικά στα μαθη-

σιακά αποτελέσματα. Αυτό που επιφέρουν οι κακοσχεδιασμένες οθό-

νες είναι ο περισσότερος χρόνος που καταναλώνει ο χρήστης ανά ο-

θόνη για την αναζήτηση πληροφοριών και εκτέλεση ενεργειών, που 

μπορεί να έχει ως συνέπεια την αύξηση του γνωστικού φόρτου. Η 

σχεδίαση των οθονών εντοπίζεται σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστι-

κά που προτείνονται ως προδιαγραφές. 

• Να προσελκύουν την προσοχή του χρήστη 

• Να διατηρούν και να αναπτύσσουν το ενδιαφέρον του 

• Να προωθούν την αναζήτηση, οργάνωση και επεξεργασία πληρο-

φοριών 

• Να προωθούν την εμπλοκή του χρήστη με το διδακτικό περιεχόμε-

νο 

• Να διευκολύνουν την πλοήγηση χωρίς αποπροσανατολισμό του 

χρήστη. 

 Αυτά είναι ουσιαστικά και τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη 

κατά τη σχεδίαση του interface της εφαρμογής. 
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Εικόνα 16. Ο μικρόκοσμος της αρχαίας εποχής με εικονικό χυτήριο και τη σχετική 

πολυμεσική πληροφορία στα δεξιά. 

 Στο μικρόκοσμο της αρχαίας εποχής (εικόνα 16) η αναζήτηση, ορ-

γάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών αφορούν στη συλλογή και 

συνδυασμό δεδομένων σχετικά με τη διαδικασία της χύτευσης. Η ά-

μεση εμπλοκή του χρήστη με το διδακτικό περιεχόμενο αφορά στην 

ολοκλήρωση της χύτευσης στο εικονικό περιβάλλον που κάνει ο ίδιος 

ο χρήστης. 

8.3 Αλληλεπίδραση και ανάδραση  
(Interaction and Feedback) 

Τα αλληλεπιδραστικά συστήματα υπερμέσων διακρίνονται από τα 

παραδοσιακά μέσα, όπως το βιβλίο και το βίντεο, από τη δυνατότητα 

που παρέχουν στο χρήστη να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον εργασίας 

και να έχει τον έλεγχο ροής της πληροφορίας. Η αλληλεπίδραση πρέ-

πει να περιλαμβάνει στρατηγικές που ωθούν το χρήστη να κωδικο-

ποιεί, να οργανώνει, να ολοκληρώνει, να επεξεργάζεται και να μετα-
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σχηματίζει τις πληροφορίες. Για την αλληλεπίδραση προτείνονται ο-

ρισμένες κατευθυντήριες γραμμές. 

• Να μη παρουσιάζονται οι πληροφορίες σε γραμμική μορφή αλλά 

να αποκτούνται μέσα από εξερεύνηση 

• Να τμηματοποιείται το περιεχόμενο και να υπάρχουν ερωτήσεις με 

άμεση ανάδραση και ανακεφαλαιώσεις 

• Να υπάρχει δυνατότητα αλληλεπίδρασης τουλάχιστον ανά τρεις ή 

τέσσερις οθόνες ή διαφορετικά ανά ένα λεπτό. 

 Η ανάδραση (ανατροφοδότηση) παρουσιάζει την απόκριση του 

συστήματος σε δράσεις του χρήστη. Σχεδιαστικά προτείνονται τα πα-

ρακάτω σχετικά με την ανάδραση. 

• Να παρουσιάζεται στην ίδια οθόνη με το ερώτημα και την απάντη-

ση του χρήστη 

• Να παρέχεται προς επιβεβαίωση της ορθότητας των απαντήσεων 

του μαθητή 

• Να παρέχεται με ενθαρρυντικά για το χρήστη στοιχεία. 

 

Εικόνα 17. Εκπαιδευτικό σενάριο του ΕΙΚΩΝ που αφορά στο Μεσαίωνα. 
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 Στο λογισμικό ΕΙΚΩΝ οι πληροφορίες δεν παρουσιάζονται με 

γραμμικό τρόπο, αλλά τις ανακαλύπτει ο μαθητής μέσα από αναζήτη-

ση στον εικονικό μικρόκοσμο. Έτσι για να πάρει πληροφορίες για το 

νερόμυλο (εικόνα 17), ενεργεί όπως και στον πραγματικό κόσμο περ-

πατώντας μέχρι αυτόν, μπαίνοντας μέσα, μελετώντας τον. Με αυτόν 

τον τρόπο ο ίδιος ο χρήστης θέτει στόχους, τους εκπληρώνει και λαμ-

βάνει τις πληροφορίες που συνδέονται με το συγκεκριμένο θέμα που 

τον απασχολεί.   

8.4 Πλοήγηση (Navigation) 

Οι χρήστες συνήθως συγχέονται και αποπροσανατολίζονται κατά την 

πλοήγησή τους στα περιβάλλοντα υπερμέσων  [Castelli et al, 1996]. 

Τέσσερα είναι τα βασικά προβλήματα που εμφανίζονται κατά την ε-

ξερεύνηση υπερμεσικών χώρων. 

1. Αποπροσανατολισμός στο υπερδιάστημα (hyperspace) 

2. Δυσκολία στην απόκτηση ολοκληρωμένης άποψης του υλικού της 

βάσης γνώσης 

3. Δυσκολία στην εύρεση συγκεκριμένης πληροφορίας 

4. Περιπλάνηση στη βάση γνώσης χωρίς κίνητρα και με ανεπαρκή 

διδακτικά τρόπο.   

 Το interface των εφαρμογών πρέπει επομένως να σχεδιάζεται κα-

τάλληλα ώστε να επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση χωρίς αποπροσανα-

τολισμό ιδιαίτερα σε μεγάλες πολυμεσικές βάσεις δεδομένων. Γι' αυ-

τόν το σκοπό προτείνεται η χρήση αλληγοριών πλοήγησης (navigation 

metaphors) που βοηθούν το χρήστη να κατανοήσει το σκοπό και τη 

λειτουργία των δομών πρόσβασης στις πληροφορίες, και να δημιουρ-

γήσει ένα δικό του  μοντέλο για το σύστημα. Μια συνηθισμένη αλλη-

γορία είναι η χωρική που βοηθά το χρήστη να βρει τη σωστή διαδρο-

μή για την επιθυμητή πληροφορία και να ακολουθήσει νέες κατά την 

έρευνά του στο σύστημα. Η χωρική αναλογία είναι ευρέως αποδεκτή 

για δύο κυρίως λόγους. Ο μεγαλύτερος όγκος πληροφοριακού υλικού 
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υπάρχει σε έντυπη μορφή, βρίσκεται δηλαδή σε συγκεκριμένο χώρο 

και χρησιμοποιείται ορολογία κοινή με το λογισμικό όπως της αντι-

γραφής ή της μεταφοράς κειμένου από ένα μέρος σε άλλο. Επίσης 

θεωρείται ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί εύκολα με χωρι-

κούς όρους [Dias et al., 1999]. Συνήθως για την υλοποίηση της αλλη-

γορίας προτείνεται η ύπαρξη χάρτη πλοήγησης ο οποίος δηλώνει τη 

θέση του χρήστη στην εφαρμογή και επιτρέπει τη μετάβασή του σε 

άλλο συγκεκριμένο σημείο. 

 Μια καλή σχεδίαση όσον αφορά στην πλοήγηση οφείλει να περιέ-

χει τη συντομότερη και απλούστερη διαδρομή μεταξύ δύο σημείων 

της εφαρμογής, να έχει το ελάχιστο δυνατό βάθος με τα λιγότερα ιε-

ραρχικά επίπεδα, και να αποφεύγει τις περιττές επαναλήψεις χωρίς να 

περιλαμβάνει πολλαπλές διαδρομές προς το ίδιο σημείο από την ίδια 

οθόνη. Στοιχεία της πλοήγησης που αφορούν στην εφαρμογή περιέ-

χονται σε εικονίδια - πλήκτρα που συνήθως παρέχουν τις παρακάτω 

διεργασίες. 

• Βοήθεια στο χρήστη 

• Απάντηση σε ερωτήματα του χρήστη 

• Γλωσσάριο όρων 

• Περιγραφή διδακτικών στόχων 

• Πίνακα περιεχομένων 

• Αναπαράσταση της δομής της εφαρμογής 

• Δυνατότητες ελέγχου στο περιβάλλον εργασίας 

• Καταγραφή σχολίων του χρήστη 

• Δυνατότητα ανάστροφης πορείας πλοήγησης 

• Προκαθορισμένες πλοηγήσεις ξενάγησης  

• Σελιδοδείκτες 

• Καταγραφή ιστορικού πλοήγησης και ενεργειών. 
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Εικόνα 18. Ο μικρόκοσμος της σύγχρονης εποχής του ΕΙΚΩΝ με τα αντίστοιχα γεωργικά 

μηχανήματα και το χάρτη πλοήγησης της εφαρμογής κάτω δεξιά. 

 Για τη διευκόλυνση στην ελεύθερη πλοήγηση του χρήστη στο ει-

κονικό περιβάλλον του παραδείγματος της εικόνας 18 και τον προσα-

νατολισμό του σε κάθε στιγμή, εμφανίζεται ο χάρτης πλοήγησης. Σ' 

αυτήν την περίπτωση αποτελεί μια κάτοψη του εικονικού τοπίου, με 

τη θέση και την κατεύθυνση του χρήστη να σημειώνεται με το κόκκι-

νο βέλος. Ο χάρτης συνδέεται άμεσα με τη θέση του χρήστη, ο οποίος 

πλοηγούμενος αναζητώντας πληροφορίες, βλέπει τη θέση του στο συ-

νολικό τοπίο. 

8.5 Δομή εφαρμογής και έλεγχος από  
το χρήστη (Learner Control) 

Η σχεδίαση της εφαρμογής συνδέεται με τους επιθυμητούς διδακτι-

κούς στόχους και τη γνωστική ταξινομία, αλλά και το επίπεδο των 

χρηστών. Για μαθητές μικρής ηλικίας ή χωρίς γνώση του αντικειμέ-

νου που πραγματεύεται η εφαρμογή προτιμώνται αυστηρά δομημένες 

σχεδιάσεις ώστε να αποφεύγεται ο αποπροσανατολισμός τους και να 
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προσεγγίζονται εύκολα και χωρίς γνωστικό φόρτο οι διδακτικοί στό-

χοι. Μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας ή έμπειροι χρήστες αισθάνονται 

άνετα σε πολυπλοκότερες δομές όπως αυτές του δικτύου ή της λεω-

φόρου για πλήρη επιλογή στην πλοήγηση, αναζήτηση πληροφοριών 

και προσέγγιση του θέματος. 

Τα παρακάτω σημεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδία-

ση της δομής της εφαρμογής. 

• Ο εισαγωγικός κόμβος 

• Ο υπεύθυνος για τον καθορισμό του εισαγωγικού κόμβου, που 

μπορεί να είναι ο χρήστης ή η ίδια η εφαρμογή 

• Ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης αναζητά πληροφορίες. 

 Ο έλεγχος της εφαρμογής από το χρήστη του επιτρέπει να κατευ-

θύνει ο ίδιος την πορεία της διδασκαλίας και να αισθάνεται ότι ελέγ-

χει το εργαλείο που χρησιμοποιεί. Ο μαθητής γνωρίζει τις ανάγκες 

του και όταν ελέγχει τη διαδικασία της διδασκαλίας, επενδύει περισ-

σότερο σε νοητικές διεργασίες. 

 Τα παρακάτω σημεία σχετίζονται με τον έλεγχο από το χρήστη σε 

μια εκπαιδευτική εφαρμογή και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 

τη σχεδίασή της.  

• Το είδος του ελέγχου 

• Η δυνατότητα της εφαρμογής να διακρίνει πότε ο χρήστης ωφελεί-

ται από τη διαδικασία ελέγχου 

• Ποιος αποφασίζει το βαθμό ελέγχου που μπορεί να έχει ο χρήστης. 

 Στην εικόνα 19 παρουσιάζεται ο έλεγχος της εφαρμογής ΕΙΚΩΝ 

από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγει ή δημιουργεί το δικό του σε-

νάριο για χρήση από το μαθητή. Η διαδικασία μπορεί να γίνεται και 

από το μαθητή, ανάλογα με τους στόχους του εκπαιδευτικού. Η εφαρ-

μογή είναι ευέλικτη, δίνοντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

υλοποιεί τους διδακτικούς του στόχους, λαμβάνοντας υπόψη του και 

το επίπεδο των χρηστών. Αριστερά της οθόνης παρουσιάζονται τα 

σενάρια και δεξιά η περιγραφή του επιλεγμένου σεναρίου. 
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Εικόνα 19. Το τμήμα της διαχείρισης σεναρίων του ΕΙΚΩΝ στο οποίο έχει πρόσβαση  

ο εκπαιδευτικός. 

8.6 Περιεχόμενο 

Το σημαντικότερο ζήτημα σε μια εκπαιδευτική εφαρμογή είναι η α-

πόκτηση των απαιτούμενων πληροφοριών και η δημιουργία των κα-

τάλληλων νοητικών αναπαραστάσεων από το χρήστη ώστε να ενσω-

ματώσει νέα γνώση στις γνωστικές του δομές [Jonassen & Grabinger, 

1990]. Προτάσεις που σχετίζονται με τη βάση γνώσης και τη δομή της 

εφαρμογής και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίασή της, 

είναι οι παρακάτω: 

• Ο τρόπος πλοήγησης του χρήστη να ανακλά τις γνωστικές του δομές 

• Η επιλογή ενός κόμβου να σχετίζεται με την προηγούμενη γνώση 

του χρήστη  

• Η εφαρμογή να περιλαμβάνει στρατηγικές ώστε ο χρήστης να εν-

σωματώνει πληροφορίες στις γνωστικές του δομές. 
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 Επόμενο στάδιο από την ενσωμάτωση των γνώσεων στις γνωστι-

κές δομές του μαθητή, αποτελεί η σύνθεση των πληροφοριών που α-

νακτά. Προτάσεις για τη σχεδίαση εφαρμογών περιλαμβάνουν τα α-

κόλουθα: 

• Η δομή της εφαρμογής να διευκολύνει τη σύνθεση νέων δομών 

γνώσης 

• Οι υποδείξεις που παρέχει το λογισμικό να διευκολύνουν στη σύν-

θεση πληροφοριών 

• Οι ασκήσεις και τα προβλήματα να διευκολύνουν στη σύνθεση 

πληροφοριών. 

 Τέλος, ιδιαίτερης προσοχής είναι ο γνωστικός φόρτος του μαθητή 

κατά την αλληλεπίδρασή του με την εφαρμογή. Το λογισμικό είναι 

καλό να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το χρήστη, να ελέγχει 

την κατανόηση των θεμάτων, να περιλαμβάνει στρατηγικές διόρθω-

σης παρανοήσεων και αναζήτησης πληροφοριών για την ολοκλήρωση 

και σύνθεση πληροφοριών. Προτάσεις για τέτοιου είδους θέματα που 

πρέπει να αναζητώνται κατά τη σχεδίαση του εκπαιδευτικού λογισμι-

κού περιλαμβάνουν: 

• Τεχνικές για τη μείωση του γνωστικού φόρτου 

• Στρατηγικές και τεχνικές που υποβάλλονται απευθείας στο χρήστη 

• Βιβλιοθήκη στρατηγικών και μοντέλων μαθητών, που απαιτεί τε-

χνικές τεχνητής νοημοσύνης 

• Δραστηριότητες για έλεγχο της προόδου του μαθητή από τον ίδιο. 

8.7 Τεχνικά θέματα 

Τα τεχνικά θέματα αφορούν τόσο στην αισθητική παρουσίαση της 

εφαρμογής, όσο και στη λειτουργικότητά της. 

 Το κείμενο γενικά είναι λιγότερο ευανάγνωστό στην οθόνη από ότι 

στο χαρτί. Προτείνονται γραμματοσειρές σε τύπους και μεγέθη που 

έλκουν την προσοχή του χρήστη. 
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 Το χρώμα επιδρά συναισθηματικά στο χρήστη. Προτείνεται να 

χρησιμοποιείται με μέτρο και να αποφεύγονται τα έντονα χρώματα 

και οι μεγάλες αντιθέσεις. Συνήθως χρησιμοποιείται για να προσελ-

κύσει την προσοχή του χρήστη σε σημαντικά σημεία ή συσχετίσεις. 

 Τα γραφικά υποστηρίζουν συνήθως το κείμενο, διευκολύνουν την 

κατανόησή του και παρέχουν επιπλέον πληροφορίες. Τα γραφικά 

(σύμβολα, διαγράμματα, εικόνες) πρέπει να ακολουθούν μια φόρμα 

σε όλη την εφαρμογή και να συμβαδίζουν με το επίπεδο του χρήστη 

που ακολουθεί κυρίως την ηλικία του. 

 Τα κινούμενα σχέδια (animation) παρουσιάζουν διεργασίες, επεξη-

γούν αρχές. Ενδείκνυνται για προσομοιώσεις φαινομένων και κατα-

στάσεων που δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες και υπάρχουν αδυναμίες 

σχηματισμού αναπαραστάσεων από τους μαθητές. 

 Ο ήχος συνήθως συνοδεύει το κείμενο και τα γραφικά. Συχνά χρη-

σιμοποιούνται μουσικά θέματα στην εισαγωγή της εφαρμογής ή των 

ενοτήτων της, αλλά παρέχει και πληροφορία όπου απαιτείται. Σε μα-

θητές μικρής ηλικίας η ανάγνωση κειμένου με την ταυτόχρονη εμφά-

νισή του στην οθόνη βοηθά στην παρακολούθηση της ροής, ιδιαίτερα 

σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη γλώσσα. 

 Το βίντεο επιδρά συναισθηματικά στο χρήστη και όταν συγχρονί-

ζεται με το περιεχόμενο της διδασκαλίας ενισχύει τους παιδαγωγικούς 

στόχους της εφαρμογής. 

 Η χρήση όλων των πολυμεσικών στοιχείων, η θέση τους στην οθό-

νη, ακόμη και οι γραμματοσειρές του κειμένου, συνυπάρχουν στην 

εφαρμογή με τρόπο ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο που προσ-

διορίζει αισθητικά και λειτουργικά το ύφος της. Αυτή η φιλοσοφία 

ακολουθείται και κατά τη σχεδίαση του interface της εφαρμογής που 

αποτελεί το σημείο έναρξης για την ολοκλήρωση του πλαισίου της. 
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 Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές πολυμέσων προτείνεται να μην περι-

λαμβάνουν μεγάλο όγκο από διαφορετικά συστήματα συμβόλων επει-

δή απλά το επιτρέπει η τεχνολογία. Η απλότητα στη σχεδίαση πρέπει 

να κυριαρχεί στις εφαρμογές με τα τεχνικά μέσα να συμβαδίζουν με 

το διδακτικό περιεχόμενο και το πλαίσιο της εκάστοτε εφαρμογής. 

Σχετικά με το πολυμεσικό υλικό των εφαρμογών, πρέπει να λαμβάνο-

νται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

• Να μην αποσπά την προσοχή από το κύριο περιεχόμενο 

• Να μην προκαλεί σύγχυση  

• Να μην επιβραδύνεται η πρόοδος του μαθητή από μη απαραίτητα 

εφφέ. 


