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Περίληψη 

 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πρόγραµµα eTwinning, το οποίο 

υλοποιήθηκε από µία τάξη Β΄Δηµοτικού. Περιγράφονται οι δραστηριότητες του έργου και οι 

στόχοι της καθεµίας βάσει του αναλυτικού προγράµµατος. Η εργασία ερευνά  κατά πόσον 

αυτό το πρόγραµµα βοήθησε τους µαθητές να αφοµοιώσουν τις γνώσεις που αποκόµισαν 

αλλά και αν υπήρχαν κάποια κίνητρα που τους ώθησαν να αφοµοιώσουν τις γνώσεις αυτές. 

Στη συνέχεια, εξετάζεται µία συγκεκριµένη δραστηριότητα του προγράµµατος, της οποίας το 

αποτέλεσµα είναι δύο ψηφιακές ιστορίες που δηµιουργήθηκαν από τους µαθητές των δύο 

σχολείων που συνεργάστηκαν στο πρόγραµµα, όπου περιγράφεται ένα ταξίδι στη χώρα των 

εταίρων τους. Ερευνώνται τα πολιτισµικά στοιχεία που εντοπίζονται σε αυτές τις ιστορίες 

καθώς και διαφορές και οµοιότητες µεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται ένα 

εργαλείο από την επιστήµη της Σηµειωτικής. 

 Πρόκειται για µία µελέτη περίπτωσης η οποία, µέσω συνεντεύξεων, παρατήρησης και 

δοκιµασιών, φτάνει στο συµπέρασµα πως η συµµετοχή σε ένα έργο eTwinning βοηθά τους 

µαθητές να αφοµοιώσουν καλύτερα την καινούρια γνώση και δίνει κίνητρα στους µαθητές 

για να την κατακτήσουν. Συµπεραίνει επίσης πως στις ψηφιακές ιστορίες που 

δηµιουργήθηκαν, οι µαθητές αναδεικνύουν στοιχεία του πολιτισµού της χώρας-εταίρου, 

επηρεαζόµενοι µάλιστα από τη δική τους κουλτούρα και µε εµφανείς πολλές οµοιότητες 

µεταξύ των δύο παρουσιάσεων. 

 

Λέξεις κλειδιά: eTwinning, µάθηση, σηµειωτική, πολιτισµός 

Abstract 

In this paper an eTwinning project is presented, implemented by a  2nd grade class of a 

primary school. The project activities are described as well as the objectives of the project, 

based on the curriculum for primary schools. The paper investigates whether this program 

helped students to assimilate the knowledge acquired and if there were any motives for them 

to assimilate this knowledge as well.	  Furthermore, a particular project activity is investigated, 

the product of which is two digital stories created by the students of both schools collaborated 

in the project. These stories describe a journey to the countries of the partner schools. The 

research continues with the identification of the cultural elements appearing in these stories as 
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well as differences and similarities between them. For this purpose, the tool that is used 

comes from the Semiotics field. 

This is a case study which, through interviews, observation and tests, reaches the 

conclusion that participation in an eTwinning project helps students to better assimilate the 

new knowledge and motivates them to conquer it. It also concludes that through the digital 

stories created, students highlight several elements of the partner country’s culture, affected 

even by their own culture. Last but not least, several similarities are observed between the two 

presentations. 

 

Key words: eTwinning, learning, semiotics, culture 
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Εισαγωγή 

	  
Τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία και υπεισέρχεται σε όλους 

τους τοµείς της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν και τον 

τοµέα της εκπαίδευσης, επιδρώντας στον τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουν και συνεργάζονται οι 

µαθητές. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση πιο µαθητοκεντρικών µεθόδων 

διδασκαλίας ώστε οι µαθητές να έχουν περισσότερα κίνητρα και να εµπεδώνουν καλύτερα τη 

νέα γνώση. Γίνεται στροφή προς νέες µορφές συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των 

µαθητών έτσι ώστε οι τελευταίοι να οικοδοµούν οι ίδιοι την καινούρια γνώση. Σε όλα τα 

παραπάνω σηµαντική είναι η συµβολή του διαδικτύου και των εργαλείων Web 2.0. Πλέον, το 

διαδίκτυο υποστηρίζει διαδραστικές εφαρµογές για να προωθήσει τη συνεργασία και την 

επικοινωνία µεταξύ των χρηστών του. Σε µια προσπάθεια να γίνει µία συστηµατική 

αξιοποίηση αυτών των εργαλείων από την εκπαιδευτική κοινότητα, το 2005 δηµιουργήθηκε η 

διαδικτυακή πλατφόρµα eTwinning µέσω της οποίας σχολεία απ’ όλη την Ευρώπη 

συνεργάζονται µεταξύ τους µαθαίνοντας µαζί και αποκοµίζοντας παιδαγωγικά, κοινωνικά και 

πολιτισµικά οφέλη κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µελέτη περίπτωσης της συµµετοχής µίας τάξης 

Β΄Δηµοτικού σε µία eTwinning συνεργασία µε ένα σχολείο της Άγκυρας. Συγκεκριµένα, 

εξετάζει κατά πόσο η συµµετοχή σε ένα έργο eTwinning επιδρά στο κίνητρο για µάθηση και 

αν ναι, µε ποιον τρόπο. Ακόµη, ερευνά αν οι µαθητές αφοµοιώνουν καλύτερα γνώσεις που 

σχετίζονται µε ένα έργο eTwinning. Μέρος της έρευνας αφορά συγκεκριµένα σε µία από τις 

δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν, κατά την οποία οι Έλληνες µαθητές, συλλέγοντας 

µόνοι τους πληροφορίες, δηµιουργούν µία ψηφιακή ιστορία, αφηγούµενοι ένα ταξίδι στην 

πόλη των εταίρων τους. Το ίδιο κάνουν και οι Τούρκοι µαθητές για την ιδιαίτερη πατρίδα 

των Ελλήνων µαθητών. Εξετάζεται ποια είναι τα στοιχεία της άλλης χώρας στα οποία 

εστιάζουν οι Έλληνες µαθητές όταν καλούνται να την περιγράψουν µέσα από ένα «ταξίδι». 

Επιπλέον, ερευνάται κατά πόσον η τοπική τους κουλτούρα επηρεάζει το τι προσέχουν στις 

πληροφορίες που συλλέγουν για την άλλη πόλη. Τέλος, εντοπίζονται διαφορές και 

οµοιότητες ανάµεσα στις παρουσιάσεις του «ταξιδιού» της κούκλας των δύο σχολείων. 

Η εργασία δοµείται σε τέσσερα βασικά µέρη. Το πρώτο µέρος εξετάζει το θεωρητικό 

πλαίσιο κάτω από το οποίο διεξάγεται η παρούσα έρευνα, παρουσιάζοντας τις θεωρίες 

µάθησης στις οποίες αυτή βασίστηκε, τη δράση eTwinning, τα κύρια χαρακτηριστικά των 
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εργαλείων Web 2.0 και τις βασικές αρχές της επιστήµης της Σηµειωτικής, βάσει των οποίων 

απαντήθηκαν κάποια από τα ερευνητικά ερωτήµατα. Στο δεύτερο µέρος της εργασίας 

αναλύεται ο σχεδιασµός της έρευνας, η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε και ο τρόπος 

συλλογής των δεδοµένων. Στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα ερευνητικά 

αποτελέσµατα της εργασίας. Στο τελευταίο µέρος γίνεται συζήτηση πάνω στην έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε ενώ παρουσιάζεται και η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε. 
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Μέρος 1ο: Θεωρητικό πλαίσιο 

	  
Εισαγωγή 

Σε αυτό το µέρος της εργασίας παρουσιάζονται οι θεωρητικοί όροι που στηρίζουν την 

παρούσα έρευνα. Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της ευέλικτης ζώνης, 

εν ώρα διδασκαλίας κατά την οποία τα παιδιά µαθαίνουν. Συνεπώς, αποσαφηνίζεται ο όρος 

«µάθηση» και πώς αυτή συνδέεται µε τη διδασκαλία. Γίνεται αναφορά στις θεωρίες µάθησης 

που εφαρµόστηκαν, όπως τον εποικοδοµητισµό, τις κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες για τη 

γνώση, τη διερευνητική ή ανακαλυπτική µάθηση αλλά και τη συνεργατική µάθηση. 

Η έρευνα έγινε κατά τη διεξαγωγή µιας δραστηριότητας ενός προγράµµατος 

eTwinning. Δίνονται κάποιες πληροφορίες για τη δράση eTwinning, τις βασικές αρχές που 

διέπουν το πρόγραµµα, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την υλοποίηση ενός 

έργου και ποιες είναι οι ικανότητες που καλλιεργούνται µέσα από αυτό. 

Μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να θεωρηθεί ένα έργο 

eTwinning επιτυχηµένο, είναι η χρήση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. 

Γι΄αυτό το λόγο, χρησιµοποιήθηκαν ορισµένα Web 2.0 εργαλεία κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνας. Έτσι, κρίθηκε σκόπιµο να γίνει αναφορά στη χρήση τους και στο πώς αυτά 

επηρεάζουν τον εκπαιδευτικό, το µαθητή και τη φύση της διαδικασίας µάθησης. Επίσης, 

σηµειώνονται και επεξηγούνται τα οφέλη της συνεργατικής µάθησης σε συνδυασµό µε τις 

νέες τεχνολογίες. 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να απαντήσει σε πέντε ερευνητικά ερωτήµατα. Τα δύο 

από αυτά απαντώνται µε τη βοήθεια ενός εργαλείου από το χώρο της Σηµειωτικής. Ως εκ 

τούτου, αναλύεται ο όρος «σηµειωτική» και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Ακόµη, 

περιγράφεται το εργαλείο που χρησιµοποιείται για να απαντηθούν τα δύο από τα πέντε 

ερευνητικά ερωτήµατα. 

 

Μάθηση και διδασκαλία 

Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει 

µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία, 

ιατρική, βιολογία και άλλοι. Οι διαδικασίες της µάθησης είναι τόσο ποικιλόµορφες και 
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διαφορετικές, ώστε η ένταξή τους σε µία και µοναδική κατηγορία δεν µπορεί να είναι βάσιµη 

και πλήρης. Όπως παρατηρεί ο Φλουρής (2003), παρότι έχει διεξαχθεί πληθώρα σχετικών 

µελετών, η µάθηση παραµένει µια διαδικασία η οποία δεν έχει ερµηνευτεί και κατανοηθεί 

πλήρως και κατά τρόπο παραδεκτό από όλους, όσους ασχολούνται µε αυτή. Στην ουσία τα 

όσα γράφονται και λέγονται για τη µάθηση αποτελούν επιστηµονικές υποθέσεις που 

εξάγονται από την παρατήρηση και τη µελέτη των αποτελεσµάτων της. 

Ο άνθρωπος χωρίς συστηµατική βοήθεια δεν µπορεί στη διάρκεια της ζωής του να 

ανταποκριθεί στο περιβάλλον του κατά τρόπο ικανοποιητικό και να αντεπεξέλθει στις 

αυξηµένες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Η συστηµατική βοήθεια παρέχεται σε µεγάλο 

βαθµό µε τη διδασκαλία, η οποία αποσκοπεί στο να µεταδώσει στο µαθητή την πείρα των 

προγόνων του και να τον καταστήσει ικανό όχι µόνο να τη χρησιµοποιήσει, αλλά και να τη 

βελτιώσει ή να την προσαρµόσει καλύτερα στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες του 

περιβάλλοντος. 

Η µάθηση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη διδασκαλία. Σύµφωνα µε τις νέες 

αντιλήψεις στο χώρο της παιδαγωγικής ψυχολογίας (Καψάλης, 1990) ο µαθητής δεν αποτελεί 

ένα παθητικό ον που αντιδρά µηχανικά και χωρίς συµµετοχή στα ερεθίσµατα του 

περιβάλλοντος, αλλά αποτελεί µια ενεργητική ύπαρξη, έναν παραγωγό, ένα µετασχηµατιστή 

των πληροφοριών που προσφέρονται από το δάσκαλο. Η µάθηση που επιτυγχάνεται από το 

µαθητή είναι ένα ζωντανό προϊόν που χρησιµεύει σ’ αυτόν να ικανοποιήσει τις ανάγκες του 

και να λύσει τα προβλήµατα της ζωής του. 

Επειδή στόχος της διδασκαλίας είναι να προκαλέσει και να ενισχύσει τη µάθηση, 

είναι απαραίτητο για τον εκπαιδευτικό να γνωρίζει τις βασικές θεωρίες της µάθησης, τη 

διαφορετική τους φιλοσοφία, τις αρχές και τη µεθοδολογία τους, ώστε αυτό που κάνει να έχει 

νόηµα και να µπορεί να το αξιολογήσει. Άλλωστε, όπως αναφέρεται (Ράπτης & Ράπτη, 

2001), κάθε είδους διδασκαλία σχετίζεται µε ορισµένες παραδοχές για το τι πρέπει να µάθει ο 

µαθητευόµενος καθώς και το πώς είναι καλύτερο να το µάθει, δηλαδή τους στόχους, το 

περιεχόµενο και τη διαδικασία της µάθησης. Κάθε δάσκαλος, λοιπόν, είτε το γνωρίζει είτε 

όχι, υιοθετεί στην πράξη µια θεωρία µάθησης. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά ορισµένες θεωρίες της µάθησης, όπως η 

προσέγγιση του συµπεριφορισµού, η θεωρία του εποικοδοµητισµού, οι 

κοινωνικοπολιτισµικές θεωρήσεις για τη γνώση, η διερευνητική και η συνεργατική µάθηση, 

οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν και κατά τη διεξαγωγή της έρευνας της παρούσας εργασίας. 
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Εποικοδοµητισµός 

Ο εποικοδοµητισµός (constructivism), έχοντας ως αρχικό και κύριο πεδίο έρευνας και 

εφαρµογής τις φυσικές επιστήµες, ρίχνει φως και δίνει βαρύτητα στις υπάρχουσες 

αντιλήψεις, ιδέες και αναπαραστάσεις των εκπαιδευόµενων σε σχέση µε το θέµα που 

διδάσκονται κάθε φορά.  

Σύµφωνα µε την εποικοδοµητική άποψη, η νόηση είναι µια λειτουργία κατασκευής 

νοηµάτων βασιζόµενη πάνω στην όλη εµπειρία του ατόµου. Η δόµηση της γνώσης είναι 

εποµένως µια λειτουργία που βασίζεται στις προϋπάρχουσες εµπειρίες, τις νοητικές 

κατασκευές, τις πεποιθήσεις, τις «θεωρίες» που ο καθένας χρησιµοποιεί, προκειµένου να 

ερµηνεύσει αντικείµενα ή γεγονότα και τις οποίες δεν µπορεί να υποτιµά ο δάσκαλoς κατά τις 

διδακτικές του επιδιώξεις (Ράπτης & Ράπτη, 2001). 

Οι βασικές παραδοχές της εποικοδοµητικής θεωρίας έχουν διαµορφωθεί µε βάση ένα 

σηµαντικό αριθµό ερευνητικών δεδοµένων και τις έχει συνοψίσει µια εξέχουσα µορφή της 

διδακτικής των φυσικών επιστηµών, η Rosalind Driver (Σολοµωνίδου, 1999): 

• Οι µαθητές δεν θεωρούνται πλέον παθητικοί δέκτες, αλλά τελικοί υπεύθυνοι της δικής 

τους µάθησης. Σε κάθε µαθησιακή διαδικασία φέρνουν τις δικές τους προηγούµενες 

αντιλήψεις και απόψεις. 

• Η µάθηση θεωρείται ότι εµπλέκει το µαθητή µε ενεργό τρόπο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η µάθηση προϋποθέτει την οικοδόµηση νοήµατος και συµβαίνει συχνά µέσα από 

προσωπική διαπραγµάτευση. 

• Η γνώση δεν είναι «κάπου εκεί έξω», αλλά οικοδοµείται µε προσωπικό και κοινωνικό 

τρόπο. Το καθεστώς της γνώσης είναι λίγο προβληµατικό. Μπορεί να αξιολογείται από το 

µαθητή ως προς το βαθµό που ταιριάζει µε την υπάρχουσα εµπειρία του και είναι συνεπής µε 

άλλες πλευρές της γνώσης του. 

• Οι διδάσκοντες φέρνουν επίσης στις µαθησιακές καταστάσεις τις δικές τους ιδέες και 

αντιλήψεις. Φέρνουν όχι µόνο τη γνώση που έχουν για το αντικείµενο, αλλά και τις απόψεις 

τους για τη διδασκαλία και τη µάθηση και όλα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης µε 

τα παιδιά µέσα στην τάξη. 

• Η διδασκαλία δεν είναι η µετάδοση της γνώσης, αλλά προϋποθέτει την οργάνωση των 

καταστάσεων µέσα στην τάξη και το σχεδιασµό των δραστηριοτήτων µε τρόπο που να προωθούν 

την οικοδόµηση της επιστηµονικής γνώσης. 

• Το αναλυτικό πρόγραµµα αποτελεί ένα πρόγραµµα από µαθησιακές δραστηριότητες, 
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υλικά, πηγές, µέσα από τα οποία οι µαθητές οικοδοµούν τη γνώση. 

 

Κοινωνικοπολιτισµικές θεωρήσεις για τη γνώση 

Άλλοι επιστήµονες, µε πρωτοπόρο το Ρώσο Vygotsky, έχουν υποστηρίξει µια 

κοινωνικοκεντρική θεώρηση της ανάπτυξης, µε βάση την οποία τονίζεται ο ρόλος που 

παίζουν οι κοινωνικο-πολιτιστικοί παράγοντες στη γένεση της γνώσης και την πορεία 

µάθησης και ανάπτυξης του ατόµου. Πρόκειται για µια σύγχρονη κατεύθυνση που είναι 

γνωστή ως κοινωνικο-πολιτιστική προσέγγιση, κατά την οποία η προσωπική σκέψη 

οικοδοµείται µε βάση την κοινωνική αλληλεπικοινωνία. 

Σύµφωνα µε τον Vygotsky, η νοητική ανάπτυξη είναι µια διαδικασία άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε την ιστορικοκοινωνική διάσταση και το πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

συντελείται. Η ανάπτυξη επιτυγχάνεται όχι µόνο χάρις στον έµφυτο νοητικό εξοπλισµό του 

κάθε ατόµου, αλλά και εξαιτίας της διαµεσολάβησης των κοινωνικών γεγονότων και των 

πολιτιστικών εργαλείων (όπως είναι η γλώσσα), καθώς και της εσωτερίκευσης των σηµασιών 

µε τις οποίες είναι φορτισµένα αυτά τα πολιτισµικά µέσα και εργαλεία. Τα εργαλεία αυτά και 

οι κοινωνικές σηµασίες τους όχι µόνο διαµεσολαβούν για την πραγµατοποίηση των 

γνωστικών διεργασιών, αλλά εµπεριέχουν νοήµατα και τρόπους σκέψης που διαµορφώνουν 

διαλεκτικά τις ίδιες τις νοητικές διεργασίες (Ράπτης & Ράπτη 2001). 

 

Διερευνητική ή ανακαλυπτική µάθηση 

Στη σύγχρονη εποχή η προσπάθεια του µαθητή για ανακάλυψη ή διερεύνηση των 

γνώσεων συστηµατοποιήθηκε, οργανώθηκε και τεκµηριώθηκε κυρίως µέσα από τις θέσεις 

του Jerome Bruner. Οι Ράπτης και Ράπτη (2001) αναφέρουν ότι ο Bruner ανήκει στην 

κατηγορία των γνωστικών ψυχολόγων της µάθησης, που δίνει έµφαση στη διευκόλυνση της 

µάθησης µέσα από την κατανόηση των δοµών και των επιστηµονικών αρχών ενός 

αντικειµένου και των τρόπων του σκέπτεσθαι του µαθητευόµενου, καθώς και στην υιοθέτηση 

της ανακαλυπτικής µεθόδου, ή της καθοδηγούµενης ανακάλυψης µε την ανάπτυξη 

εσωτερικών κινήτρων µάθησης από µέρους του µαθητευόµενου. Οι τρόποι σκέψης ή τα 

συστήµατα, τα οποία χρησιµοποιεί ο µαθητευόµενος για να κατανοεί τις πληροφορίες και να 

αναπτύσσεται γνωστικά (που αντιστοιχούν και στα ιστορικά στάδια της ανθρώπινης 
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εξέλιξης) είναι κατά τον Bruner (1966): 

• Το σύστηµα της πραξιακής αναπαράστασης (enactive representation), στο οποίο η 

γνώση σχετίζεται µε την κίνηση και τη δεξιότητα που προέρχεται από την άµεση επαφή του 

ατόµου µε τα πράγµατα (π.χ. το παιδί µετράει τα µολύβια) 

• Το σύστηµα της εικονικής αναπαράστασης στο οποίο οι γνώσεις αναπαριστώνται µέσω 

εσωτερικών πνευµατικών εικόνων, χωρίς όµως το στοιχείο του αφηρηµένου συσχετισµού 

(π.χ. η εικόνα του παιδιού που µετράει τα µολύβια) 

• Το σύστηµα της συµβολικής αναπαράστασης, που είναι και το ανώτερο, στο οποίο οι 

γνώσεις παρουσιάζονται µε σύµβολα (αναπαράσταση σχέσεων µε αφηρηµένα σύµβολα, µε 

δυνατότητα διαφόρων συσχετισµών και διατύπωσης θεωριών, ακόµη και χωρίς να στηρίζεται 

ο µαθητευόµενος σε συγκεκριµένα στοιχεία της εµπειρίας). 

 

Συνεργατική µάθηση 

Με την ευρύτερή της έννοια, η συνεργατική µάθηση µπορεί να οριστεί ως η από 

κοινού εργασία πάνω σε ένα συγκεκριµένο θέµα µε τρόπο τέτοιο ώστε να προωθείται η 

ατοµική µάθηση µέσω των συνεργατικών διεργασιών. Η συνεργατική µάθηση αποφέρει 

κέρδος σε κάθε άτοµο µε χρήση των πόρων της οµάδας και αποτελεί πηγή πολύτιµων 

αποτελεσµάτων που δεν έχουν ακόµα διαπιστωθεί στην ακαδηµαϊκή και στη συνεχιζόµενη 

εκπαίδευση: αυξηµένη ικανότητα στην οµαδική εργασία, αυτοπεποίθηση, κ.λπ. Επιπλέον, η 

συνεργατική µάθηση µπορεί να προσφέρει καλύτερη κατανόηση της µαθησιακής διαδικασίας 

καθώς έχει διαπιστωθεί ότι όταν κάποιος δηµοσιοποιεί τη γνώση του αποκτά καλύτερη 

αντίληψη σχετικά µε ένα αντικείµενο (Sharan, 1990). 

Επιπλέον των ακαδηµαϊκών επιχειρηµάτων, η χρήση της συνεργατικής µάθησης 

παρουσιάζει αρκετά σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής 

(Sharan, 1990): 

• προώθηση των διαπολιτισµικών σχέσεων και της επαφής µε διαφορετικές κουλτούρες, 

ιδεολογίες, κ.λπ. 

• αύξηση αυτοεκτίµησης: στο πλαίσιο της κοινότητας µάθησης τα µέλη της εργάζονται 

µε κοινό στόχο και συµφωνηµένους ρόλους. Αυτό συµβάλλει στην ανάπτυξη αισθήµατος 

κοινής ευθύνης, αλληλοϋποστήριξης και καλλιέργειας ενός φιλικού κλίµατος που ενθαρρύνει 

τη µάθηση. Ένα τέτοιο πλαίσιο ευνοεί την κοινωνικοποίηση των ατόµων και µπορεί να έχει 
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ιδιαίτερα ευεργετικές επιδράσεις στα µέλη εκείνα που για διάφορους λόγους (π.χ. µειωµένη 

αυτοεκτίµηση) διστάζουν να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

• επιπλέον κίνητρα µάθησης: είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να 

ζουν σε κοινωνικές οµάδες. Παιδιά και έφηβοι σχηµατίζουν µικρές οµάδες µε κοινούς 

στόχους (παιχνίδι, διασκέδαση) και από αυτή τη συνύπαρξη αντλούν µεγάλη συναισθηµατική 

ικανοποίηση. Η οργάνωση, εποµένως, των µαθητών ή/και επαγγελµατιών σε κοινότητες 

µάθησης µε στόχο τη συνεργασία για την επίτευξη κοινών γνωσιακών στόχων είναι απόλυτα 

προσαρµοσµένη στη φύση και στις ανάγκες τους, ενώ αντίθετα η αποµόνωσή τους 

παραβιάζει τις έµφυτες τάσεις τους για επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Για τους παραπάνω 

λόγους η εργασία των ατόµων στο πλαίσιο µιας κοινότητας µάθησης µπορεί από µόνη της να 

αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για µάθηση. 

• προώθηση των δεξιοτήτων που σχετίζονται µε την οργάνωση και την εργασία στο 

πλαίσιο οµάδων. 

 

Η δράση eTwinning 

Σύµφωνα µε την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning, το eTwinning είναι µια 

Eυρωπαϊκή δράση µέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας 

χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε 

να αποκοµίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισµικά οφέλη. Μέσα από τη δράση αυτή 

δίνεται η ευκαιρία στα σχολεία να µάθουν µαζί, να µοιραστούν τις απόψεις τους και να 

δηµιουργήσουν καινούργιες φιλίες.  

Η δράση ξεκίνησε επίσηµα τον Ιανουάριο του 2005 ως µέρος του προγράµµατος 

eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 2007 ενσωµατώθηκε στο πρόγραµµα Δια Βίου 

Μάθησης σαν τµήµα του Comenius. Από το 2014 η ευρωπαϊκή δράση eTwinning ενισχύεται 

ως µέρος του προγράµµατος Erasmus+ (2014-2020), παίζοντας πλέον κεντρικό ρόλο στην 

υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης. 

Μέσω του eTwinning, περισσότεροι από 230.000 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη 

συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών σχολικών δραστηριοτήτων στις οποίες συµµετέχουν 

περισσότερα από 110.000 σχολικά ιδρύµατα από 32 ευρωπαϊκές χώρες. Tο πρόγραµµα 

eTwinning εξελίχθηκε από ένα εργαλείο εξεύρεσης εταίρων για τους εκπαιδευτικούς σε µία 

πλούσια, πανευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και µάθησης. Σήµερα το eTwinning είναι 
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ίσως το µεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης. 

Το eTwinning υποστηρίζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης 

(ΚΥΥ) και ένα δίκτυο από Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης (ΕΥΥ), όπως είναι η Ελληνική 

Υπηρεσία eTwinning που λειτουργεί από το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών . 

Όλοι οι Ευρωπαίοι µαθητές και µαθήτριες µέσω της δράσης eTwinning έχουν τη 

δυνατότητα µε την βοήθεια των εκπαιδευτικών τους να συµµετάσχουν σε κοινά παιδαγωγικά 

έργα µε κάποιο σχολείο από την ίδια ή άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. H δράση παροτρύνει τους 

νέους διαφορετικών κρατών να µάθουν οι µεν για τους δε καθώς και για τη σχολική και 

οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα εξασκούν τις ικανότητες τους στις 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Το eTwinning βελτιώνει την παιδαγωγική 

διαδικασία, ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην 

συµβατική µάθηση. Όµως αυτό δεν είναι ο µοναδικός στόχος του eTwinning, το οποίο 

ξεπερνά την στενή έννοια της θεµατικής συνεργασίας των σχολείων αλλά στοχεύει και σε µια 

πλήρη και συστηµατική συνεργασία των σχολείων σε όλα τα επίπεδα (µαθητές, δάσκαλοι, 

σχολικές τάξεις και σχολική Διεύθυνση). 

Το eTwinning µπορεί να οριστεί ως µία συνεργασία µακράς διάρκειας όπου 

τουλάχιστον δύο σχολεία από τουλάχιστον δύο Ευρωπαϊκές χώρες χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ 

για να φέρουν εις πέρας µαζί µία παιδαγωγική δραστηριότητα. Αυτό µπορεί να γίνει σε πολλά 

επίπεδα: µία ανταλλαγή µεταξύ δύο εκπαιδευτικών, δύο οµάδων εκπαιδευτικών ή τµήµατα 

θεµάτων, δύο βιβλιοθηκάριων ή δύο διευθυντών. Το eTwinning προσβλέπει σε εκπαιδευτικές 

συνεργασίες όπου ένας µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών, διευθυντών και προσωπικού 

υποστήριξης θα εµπλακεί σε µία πολυεπίπεδη δραστηριότητα. Ο σκοπός είναι να 

συνεργαστεί το προσωπικό δύο σχολείων για µακρύ χρονικό διάστηµα. Η συνεργασία µπορεί 

να συµπεριλαµβάνει ένα µεγάλο φάσµα θεµάτων, όπως διδακτέα ύλη ή ακόµα και θέµατα 

σχετικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη. 

Εκτός από την συνεργασία των εκπαιδευτικών σε έργα το eTwinning προσφέρει 

διαδικτυακά προγράµµατα επιµόρφωσης (elearning), σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό 

επίπεδο. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να επιµορφωθούν σε θέµατα που 

αφορούν στις εξελίξεις στον τοµέα της παιδαγωγικής και στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 

Επίσης έχουν δηµιουργηθεί ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές  κοινότητες (groups) για να ενισχυθεί η 

µάθηση µέσα από ένα περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης. Οι κοινότητες προσφέρουν υλικό 



	   19	  

για µελέτη, παραδείγµατα καλής πρακτικής από εκπαιδευτικούς που εφαρµόζουν καινοτόµες 

µεθόδους διδασκαλίας, εποπτικό υλικό για µελέτη και για χρήση σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναρτούν το δικό τους υλικό και 

ετοιµάζουν παρουσιάσεις µε ό,τι εφαρµόζουν στην τάξη και πιστεύουν ότι θα ενδιέφερε και 

τους άλλους εκπαιδευτικούς. 

Εφόσον ξεκινήσει συνεργασία µεταξύ δύο σχολείων, το έργο τους γίνεται ορατό στην 

πλατφόρµα του eTwinning Live. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα και σε άλλα σχολεία, τα οποία 

ενδιαφέρονται για την εκάστοτε θεµατολογία ενός έργου, να προσχωρήσουν σε αυτό, 

ζητώντας πάντα την άδεια από τους ιδρυτές του. Για να θεωρηθεί ένα έργο eTwinning 

επιτυχηµένο, πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 

• Να εµπεριέχει κάποιου βαθµού παιδαγωγική καινοτοµία. 

• Οι δραστηριότητες να είναι ενσωµατωµένες στη διδακτέα ύλη 

• Να υπάρχει επικοινωνία και ανταλλαγή µεταξύ των εταίρων. 

• Να γίνεται χρήση της τεχνολογίας. 

• Να τεκµηριώνεται ο θετικός αντίκτυπος στο τέλος του έργου. 

Η πορεία  και τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων ενός έργου αναρτώνται σε έναν 

κοινό χώρο συνεργασίας, το Twinspace, µέσω φωτογραφιών, βίντεο και web 2.0 εργαλείων. 

Όταν το έργο φτάσει στο τέλος του, το κάθε σχολείο – συνεργάτης µπορεί να υποβάλλει 

αίτηση για Εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Σε όσο µεγαλύτερο βαθµό πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να απονεµηθεί Εθνική Ετικέτα 

Ποιότητας σε ένα σχολείο. Εάν το σχολείο πάρει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας, τότε 

αυτοµάτως είναι υποψήφιο και για την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας, η οποία απονέµεται 

από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης. Αν ένα σχολείο είναι κάτοχος της Ευρωπαϊκής 

Ετικέτας Ποιότητας, µπορεί να κάνει αίτηση για Ευρωπαϊκό Βραβείο. 

Η δράση eTwinning υποστηρίζει πως τα έργα eTwinning µπορούν να αποτελέσουν 

ένα επιτυχηµένο µέσο για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των µαθητών (Gilleran & Kearney, 

2014). Συγκεκριµένα, χρησιµοποιεί τη σύλληψη των Βασικών Ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, «τις οποίες χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, 

την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση» (Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 2006), ως σηµείο αναφοράς για τα προγράµµατα αυτά: 

• Επικοινωνία στη µητρική γλώσσα 
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• Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες 

• Μαθηµατική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήµη και την τεχνολογία 

• Ψηφιακή ικανότητα 

• Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn) 

• Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται µε την ικανότητα του πολίτη 

• Πρωτοβουλία και επιχειρηµατικότητα 

• Πολιτισµική συνείδηση και έκφραση. 

Σύµφωνα µε την Gilleran, αποδεικνύεται και στην πράξη ότι είναι πολλά τα έργα 

eTwinning τα οποία φέρονται να αναπτύσσουν τις παραπάνω ικανότητες των µαθητών 

(Gilleran & Kearney, 2014; Cassels, Gilleran, Morvan & Scimeca, 2016). 

 

Χρήση Web 2.0 εργαλείων 

Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα σύστηµα νέων 

διαδικτυακών εφαρµογών, οι οποίες παρέχουν σηµαντικές δυνατότητες στους χρήστες τους 

να διαµοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται διαδικτυακά. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά αυτών των εφαρµογών είναι η πολύ-συµµετοχικότητα, ο διαµοιρασµός των 

πληροφοριών, η διαλειτουργικότητα, ο σχεδιασµός µε βάση τον χρήστη, η συνεργασία εντός 

του παγκόσµιου ιστού αλλά και η υψηλή τους ευχρηστία, έτσι ώστε και χρήστες µε ελάχιστες 

τεχνικές γνώσεις σε θέµατα υπολογιστών και δικτύων να µπορούν να τις αξιοποιήσουν σε 

µεγάλο βαθµό. Το διαδίκτυο εξελίσσεται, καθώς οι χρήστες του δε µελετούν απλώς 

διαδικτυακούς τόπους αλλά τους διαµορφώνουν ενεργά εισάγοντας περιεχόµενο σε διάφορες 

µορφές: βίντεο, κείµενο, εικόνες (Cormode & Krishnamurthy, 2008). 

Ο Anderson (2007) διατύπωσε ορισµένες αρχές που διέπουν και περιγράφουν την 

Web 2.0 εποχή. Οι αρχές αυτές είναι: 

• Το περιεχόµενο δηµιουργείται ατοµικά από τους χρήστες. 

• Εµπεριέχεται η εκµετάλλευση της δύναµης του πλήθους. 

• Τα δεδοµένα είναι πολύ µεγάλου µεγέθους. 

• Κυριαρχεί η συµµετοχικότητα. 

• Είναι εµφανής η δύναµη του δικτύου. 

• Βασίζεται στην αρχή της ειλικρίνειας. 
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Ο όρος τεχνολογία Web 2.0 παραπέµπει  σε οποιοδήποτε εργαλείο επιτρέπει στο 

χρήστη να παράγει περιεχόµενο. Φαινοµενικά, η χρήση τέτοιου είδους εργαλείων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία µόνο ωφέλιµη µπορεί να είναι για τους µαθητές αφού αυτοί δεν 

έχουν µόνο τη δυνατότητα να µελετούν διαδικτυακές πηγές, αλλά µπορούν και να 

προβάλλουν τις ιδέες τους, να σχολιάσουν τις ιδέες άλλων, διαµορφώνοντας έτσι ενεργές 

κοινότητες µάθησης και πρακτικής. Διατυπώνονται όµως και κάποιες επιφυλάξεις αναφορικά 

µε την άποψη πως η έκθεση στο διαδίκτυο ενισχύει την επιπόλαιη φυλλοµέτρηση της 

πληροφορίας και την αποσπασµατική σκέψη, ενώ την ίδια στιγµή αποθαρρύνεται η 

διαδικασία της ενδελεχούς, προσεκτικής µελέτης (Carr, 2010). Σε αυτό το σηµείο είναι που ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού οφείλει να παίξει καταλυτικό ρόλο. Η ελεύθερη φύση της 

τεχνολογίας καθιστά αναγκαίο το συντονισµό των µελών ώστε να βελτιστοποιείται η 

συνεργασία µε έµφαση στη µάθηση και όχι στο χειρισµό του περιβάλλοντος (Τσέλιος, 2011). 

Η επικρατούσα εκπαιδευτική πρακτική εστιάζει σε µία διαδικασία ως επί το πλείστον 

δασκαλοκεντρική. Όµως, οι δεξιότητες που απαιτούνται τον 21ο αιώνα, εστιάζουν σε 

νοητικές διαδικασίες υψηλότερου επιπέδου, δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας και 

προσαρµογή σε ένα περιβάλλον που µεταβάλλεται διαρκώς (Solomon & Schrum, 2007). 

Εποµένως, η ανακάλυψη διδακτικών πρακτικών µε τη χρήση σύγχρονων υπηρεσιών Web 2.0  

αποτελεί σήµερα πρόκληση για την εκπαίδευση. Τέτοιου είδους διδακτικές πρακτικές 

αυξάνουν τη συµµετοχή των µαθητών σε ένα πλαίσιο διάδρασης, συνεργασίας, επικοινωνίας 

και αναστοχασµού, µε αποτέλεσµα να οδηγούν σε βαθύτερη κατανόηση και µάθηση 

(Richardson 2006). Επίσης, αξίζει να γίνει αναφορά σε µια έκθεση της δράσης eTwinning 

(Crawley, Gerhard, Gilleran, & Joyce, 2010) και κυρίως στα θετικά των Web 2.0 εργαλείων. 

Εκεί συγκαταλέγονται τόσο η δεδοµένη εξοικείωση µε το περιβάλλον που έχουν οι µαθητές, 

όσο και το γεγονός πως αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών 

µεταξύ των δασκάλων. 

Με τη χρήση των Web 2.0 εργαλείων, ο εκπαιδευτικός βοηθά τους µαθητές να 

ενεργοποιήσουν την ανάπτυξη δυναµικών κοινοτήτων µάθησης µέσα από την επικοινωνία, τη 

συµµετοχή και τη συνδεσιµότητα. Με αυτό τον τρόπο δίνεται έµφαση στην έννοια του 

κονεκτιβισµού που οδηγεί την µάθηση µέσα από τη δηµιουργία περιεχοµένου και την 

ενεργητική συµµετοχή (McLoughlin & Lee, 2008). Ο κονεκτιβισµός ή συνδεσιασµός 

επιχειρεί να εξηγήσει ποιες είναι οι διαδικασίες µάθησης σε ένα τεχνολογικά 

διαµεσολαβούµενο δικτυωµένο περιβάλλον. Θεωρείται από τον Siemens (2005) ως η 

επέκταση των αρχών του κοινωνικού εποικοδοµισµού και της θεωρίας της δραστηριότητας, 
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συµπεριλαµβάνοντας συγχρόνως την τρέχουσα δικτυακή πραγµατικότητα. Υποστηρίζει ότι η 

µάθηση έγκειται στη διαδικασία σύνδεσης µε τη γνώση που εµπεριέχεται στη 

διασυνδεδεµένη ποικιλία προσεγγίσεων και απόψεων. Συνεπώς, η µάθηση δε λαµβάνει χώρα 

µόνο µέσω της κλασικής διδασκαλίας αλλά συµπεριλαµβάνεται και σε άλλες µορφές όπως η 

διαδικτυακή επικοινωνία, τα ιστολόγια, τα wiki κλπ. (Siemens, 2005).  

Σύµφωνα µε τον Tapscott (2008), οι µαθητές χρειάζονται αυτονοµία έκφρασης και 

επιλογών, δυνατότητα προσωποποίησης των αντικειµένων που χειρίζονται, κοινωνική 

αλληλεπίδραση, ψυχαγωγία και παιχνίδι, επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο και πρόσβαση σε 

πρωτόγνωρες και καινοτόµες εµπειρίες. Όλες οι παραπάνω ανάγκες  υποστηρίζονται σε 

σηµαντικό βαθµό από τις υπηρεσίες Web 2.0. 

Έρευνες έχουν δείξει πως τα Web 2.0 περιβάλλοντα ευνοούν την οικοδόµηση 

δραστηριοτήτων εργασιο-κεντρικής µάθησης (project-based learning) (Duffy & Kirkley, 

2004) και ενισχύουν την αποτελεσµατικότητα της µαθησιακής διαδικασίας (Katsanos, 

Tselios, Tsakoumis, & Avouris, 2011; Sulla, 2011; Ke, 2008; Papastergiou, 2009; Tuzun et 

al., 2008; Τσέλιος, Γεωργούτσου & Παναγιωτάκη, 2011). Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια 

είναι να υπάρχει πάντα ένα σαφώς καθορισµένο πλαίσιο µε ρητούς µαθησιακούς στόχους 

(West & West, 2009). Παράλληλα, θα πρέπει να γίνεται εστίαση στην κατασκευή της 

πληροφορίας µέσω της ανταλλαγής ιδεών και όχι στην απλή ανταλλαγή πληροφοριών 

(Angeli, 2009). Σηµαντικός παράγοντας επίσης, για την αποτελεσµατικότητα της διδακτικής 

παρέµβασης είναι το αυξηµένο κίνητρο των µαθητών αλλά και η ενεργή συµµετοχή τους 

(Cole, Fields, & Harris, 2004). Διαπιστώνεται λοιπόν πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

απόλυτα καθοριστικός, αφού πλέον δε δίνεται έµφαση στη µεταφορά της γνώσης αλλά στον 

καθορισµό του πλαισίου εργασίας και συνεργασίας, την αποτελεσµατική σχεδίαση της 

διδακτικής παρέµβασης και την προσπάθεια για ενίσχυση του αισθήµατος της κοινότητας 

µεταξύ των συµµετεχόντων (Greenhow et al., 2009; Cormode & Krishnamurthy, 2008; 

Ullrich et al., 2008; McGee & Diaz, 2007; Selwyn, 2008). 

 

Συνεργασία και χρήση των νέων τεχνολογιών 

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές έρευνες που καταδεικνύουν τα 

θετικά οφέλη της Συνεργατικής Μάθησης Υποστηριζόµενης από Υπολογιστή (ΣΜΥΥ) τόσο 

σε µαθητές προσχολικής αλλά και πρώτης σχολικής ηλικίας (Βύρλα κ.α., 2006; Inkpen 1997; 
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Virla et al. (2015); Yelland, 2002; 2005). Σε σχετική έρευνα των Johnson et al. (1990) και 

των Hymel et al. (1993) αναφέρεται ότι για να είναι αποτελεσµατική η συνεργατική µάθηση, 

πρέπει να υπάρχει κοινός στόχος και το µαθησιακό αποτέλεσµα να προκύπτει µέσα από 

οµαδική προσπάθεια και αλληλεπίδραση πρόσωπο µε πρόσωπο µε εµπλοκή των παιδιών σε 

άµεσες, λεκτικές αλληλεπιδράσεις η οποία εκδηλώνεται ως αµοιβαία βοήθεια, αµοιβαίος 

επηρεασµός ενίσχυση και ενθάρρυνση, προσφορά γνώσεων και πληροφοριών, ανταλλαγή 

υλικού, ανατροφοδότηση συµµαθητών. Η Yelland (2005; 2011), σε µια ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας σχετικά µε τη χρήση των υπολογιστών στην προσχολική και σχολική 

εκπαίδευση, υποστηρίζει ότι οι υπολογιστές παρέχουν ευκαιρίες στα µικρά παιδιά να 

χρησιµοποιούν δεξιότητες σκέψης υψηλού επιπέδου, να συµµετέχουν στη δηµιουργική και 

κριτική σκέψη, την ανάπτυξη στρατηγικών και µετα-στρατηγικών δεξιοτήτων αναφορικά µε 

την επίλυση προβληµάτων. Τον ισχυρισµό αυτό επιβεβαιώνουν και έρευνες (Cokhale, 1995; 

Oliver, 2001; Rumpagaporn & Darmawan, 2007), οι οποίες  έχουν δείξει πως η συνεργατική 

µάθηση µπορεί να έχει θετική επίδραση στην ενίσχυση της κριτικής ικανότητας. Επίσης, ο 

Wegerif (2002) υποστηρίζει ότι η κριτική σκέψη µπορεί να καλλιεργηθεί µέσω της χρήσης 

υπολογιστή. Επιπρόσθετα, η χρήση των νέων τεχνολογιών µπορεί να υποστηρίξει τα µικρά 

παιδιά στις διαδικασίες κοινωνικής ανάπτυξης και οικοδόµησης νέων γνώσεων. Στο πλαίσιο 

αυτό, προτείνεται ότι τα παιδιά θα πρέπει να εργαστούν από κοινού, σε ζεύγη ή οµάδες, 

δεδοµένου ότι αυτό ενθαρρύνει τη συνεργασία και τα παρακινεί να εργαστούν πιο 

αποτελεσµατικά (Yelland 2005; 2011). Για να επιτευχθεί όµως κάτι τέτοιο απαιτείται σωστός 

σχεδιασµός των µαθησιακών δραστηριοτήτων και κατάλληλος χειρισµός από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού (Wegerif, 2002; Hiltz, 1998). Ο Stahl (2006) αναφέρει ότι η συνεργατική 

µάθηση µέσω υπολογιστή µπορεί να προσφέρει  δηµιουργικές δραστηριότητες µέσω της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που θα φέρουν κοντά τους µαθητές. Σε αυτές όµως τις 

διαδικτυακές δραστηριότητες ο δάσκαλος πρέπει να έχει ενεργό ρόλο, να παρέχει κίνητρα και 

καθοδήγηση στους µαθητές ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό γνωστικό αποτέλεσµα. 

Σύµφωνα µε τον Oliver (2001), επιτυγχάνεται εις βάθος µάθηση όταν είναι υπαρκτές 

αυτές οι µαθησιακές στρατηγικές οι οποίες ενεργοποιούν το µαθητή και τον ωθούν σε 

υψηλού επιπέδου καλλιέργεια δεξιοτήτων. Ακόµη, ισχυρίζεται ότι η κριτική σκέψη 

ενισχύεται µέσα από τις µεταγνωστικές δεξιότητες που καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των χρηστών. 

Η αποµόνωση, η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης και ανατροφοδότησης δεν ευνοούν 

την κατάκτηση της γνώσης, σε αντίθεση µε τη συνεργασία µέσω υπολογιστή όπου 
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προωθείται µία µάθηση περισσότερο αποτελεσµατική για το χρήστη (Benbunan-Fich & Hiltz, 

1999). 

 

Σηµειωτική 

Ο γλωσσολόγος Ferdinand de Saussure αναφέρεται στη σηµειωτική ως «επιστήµη του 

πολιτισµού». Την αναφέρει ως σηµειολογία, επιστήµη που διέπεται από τους κανόνες της 

γλωσσολογίας, χωρίς όµως να είναι κοµµάτι της αλλά ευρύτερος κλάδος από αυτήν 

(Saussure, στο Innis 1986). Γι’ αυτό η γλώσσα είναι το πιο ολοκληρωµένο σηµειωτικό 

σύστηµα. O Saussure (1979) αναφέρει ότι η γλώσσα είναι ένας κοινωνικός θεσµός, ένα 

σύστηµα σηµείων που εκφράζουν ιδέες. Αυτό το σύστηµα σηµείων µελετάται από τη 

Σηµειολογία, µία επιστήµη που µελετά τη ζωή των σηµείων µέσα στην κοινωνική ζωή και 

εξερευνά τη ζωή τους και τους νόµους που τη διέπουν. Η σηµασία του σηµείου καθορίζεται 

από µία κοινωνική σύµβαση και αποτελείται από δύο µέρη: το σηµαίνον και το σηµαινόµενο. 

Το σηµαίνον αντιστοιχεί στο ίδιο το αντικείµενο. Το σηµαινόµενο  είναι η αντίληψη που έχει 

ο καθένας γι΄αυτό (Saussure, 1979). 

Ο Eco (1988) αναφέρει πως για κάθε πράξη επικοινωνίας, απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι να υπάρχει ένα σύστηµα σηµασιών. Αυτό συνεπάγεται ότι η επικοινωνία βασίζεται σε 

συστήµατα σηµασίας. Η σηµειωτική ή σηµειολογία είναι η επιστήµη που µελετά αυτά τα 

συστήµατα σηµασίας (Boklund-Λαγοπούλου, 1980α). Ως τέτοια θεωρούνται όλα τα 

φαινόµενα πολιτισµού στις σηµερινές κοινωνίες αλλά και στις κοινωνίες του παρελθόντος. Η 

επιστήµη της σηµειωτικής βρίσκει εφαρµογή στη λογοτεχνία, τη φιλολογία, την 

ανθρωπολογία, τη ζωγραφική, τον κινηµατογράφο, το θέατρο, στον τρόπο ένδυσης και σε 

πολλές άλλες πτυχές της καθηµερινής ζωής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Boklund-

Λαγοπούλου και ο Λαγόπουλος (Χριστοδούλου 2007), για τη σηµειωτική θεωρία, το κείµενο 

έχει αποκτήσει µία διευρυµένη έννοια, στο µέτρο κατά το οποίο ως κείµενο θεωρείται 

οποιαδήποτε ενότητα είναι φορέας σηµασίας, είτε πρόκειται για τη ζωγραφική, είτε για τους 

τρόπους συµπεριφοράς, είτε ακόµη και για την αρχιτεκτονική. Γι’ αυτό και την 

χρησιµοποιούν επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων όπως γλωσσολόγοι, ανθρωπολόγοι, 

κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι. Αυτό δείχνει ότι η σηµειωτική ενδιαφέρεται για την απονοµή 

σηµασιών σε ο,τιδήποτε γύρω µας (Chandler, 1994).  
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Η παραγωγή ενός κειµένου, σε όποιο σύστηµα σηµασίας και αν συµβαίνει,  δεν 

οργανώνεται αρχίζοντας από το επίπεδο των σηµαινόντων, προχωρώντας στην κυριολεκτική 

σηµασία και φτάνοντας τελικά στη συνειρµική (συνδηλωτική) αλλά ξεκινά από το 

συνειρµικό επίπεδο (Λαγόπουλος & Boklund-Λαγοπούλου, 1980). Αυτή η συνειρµική δοµή 

καθορίζει την κυριολεκτική (δηλωτική) δοµή που µε τη σειρά της καθορίζει την οργάνωση 

των γλωσσικών σηµαινόντων (Boklund-Λαγοπούλου, 1980β). Ειδικότερα, ο τρόπος µε τον 

οποίο ο καθένας αντιλαµβάνεται τον κόσµο γύρω του, δεσµεύεται από την ίδια του τη 

γλώσσα (Boklund-Λαγοπούλου, 1983).  Σύµφωνα µε τον Eco (1968), η γλώσσα στην 

επικοινωνία δεν χρησιµοποιείται µόνο για περιγραφή ή αναφορά σε κάτι αλλά και για 

µεταφορά πολιτισµικού περιεχοµένου. Ο Λαγόπουλος (1996) αναφέρει πως η σηµειωτική 

µελετά την ιδεολογία και τον πολιτισµό και είναι το ισχυρότερο επιστηµονικό εργαλείο που 

διατίθεται για τη µελέτη της κοσµοαντίληψης. Το αντικείµενο της ανάλυσης είναι το 

πολιτισµικό περιεχόµενο και όχι το αναφερόµενο. Σκοπός των σηµειωτικών ερευνών είναι η 

ανάλυση του συνόλου των σηµείων ή η ανάλυση της δοµής και της λειτουργίας των 

συστηµάτων σηµασίας (Λαγόπουλος, 1996). 

Το βασικό δοµικό στοιχείο των σηµειωτικών συστηµάτων είναι το σηµείο, το οποίο 

είναι το ο,τιδήποτε έχει σηµασία. Σύµφωνα µε τον Saussure κάθε σηµείο αποτελείται από ένα 

σηµαίνον, δηλαδή τη µορφή που παίρνει το σήµα και από ένα σηµαινόµενο, δηλαδή την 

έννοια που αυτό αναπαριστά (Chandler, 1994). Σύµφωνα µε τον Lewis (1991), το σηµείο 

είναι η υλική οντότητα που έχει αποκτήσει σηµασία. Η σχέση µεταξύ σηµαίνοντος και 

σηµαινοµένου είναι αυθαίρετη, αφού αυτή εξαρτάται από τις εκάστοτε κοινωνικές και 

πολιτιστικές συµβάσεις. Συνεπώς και το γλωσσικό σηµείο είναι αυθαίρετο, αφού συνίσταται 

από ένα σηµαίνον και ένα σηµαινόµενο, το οποίο είναι κάτι που δηµιουργείται ανάλογα µε 

την αντίληψη και τις κοινωνικές και ατοµικές εµπειρίες (Boklund-Λαγοπούλου, 1980α). 

Ένας από τους σηµειωτιστές που επηρέασε τη µελέτη της σηµειωτικής της εικόνας 

ήταν ο Ronald Barthes (1979). Ανέλυσε τις σχέσεις του λόγου και της εικόνας, τη διαδικασία 

ανάγνωσης και το ρόλο του αναγνώστη. Μελέτησε επίσης την εφαρµοσµένη µορφή της 

σηµειολογίας σε καθηµερινά αντικείµενα και φαινόµενα. Ο συγγραφέας παρατηρεί τα 

σύγχρονα κείµενα και διαπιστώνει ότι κείµενο και εικόνα συνεργάζονται εσκεµµένα ώστε τα 

νοήµατα να είναι απόλυτα σαφή. Προτείνει ως κυρίαρχο µοντέλο για κάθε σηµειωτική 

ανάλυση το γλωσσολογικό, καθώς και το κυριολεκτικό και το συνειρµικό επίπεδο ανάλυσης. 

Επίσης, σηµειώνει ότι το συνειρµικό σηµαινόµενο είναι ένα «κοµµάτι ιδεολογίας» (Barthes, 

1968). Οι συνειρµικές δοµές ακολουθούν ιδεολογικούς νόµους, νόµους της κοινωνικής 
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συνείδησης του ποµπού και του δέκτη, νόµους για τους οποίους το ίδιο το κείµενο είναι ένας 

µηχανισµός διατύπωσης. Αυτή η συνειρµική δοµή καθορίζει την κυριολεκτική δοµή που µε 

τη σειρά της καθορίζει την οργάνωση των γλωσσικών σηµαινόντων.  

Ο σηµειολόγος και γλωσσολόγος A.-J. Greimas είναι ένας από τους βασικούς 

θεµελιωτές της γαλλικής σηµειωτικής σχολής. Στόχος του είναι να αναπτύξει µια µέθοδο 

ανάλυσης της σηµασίας.  Ο Greimas οικοδοµεί τη θεωρία της Δοµικής Σηµαντικής 

(Sémantique structurale) και την επιστηµονική της πρακτική ως ένα οργανωµένο σύστηµα µε 

βασικές έννοιες και ιεραρχική διάταξη, οι οποίες παρουσιάζουν εσωτερική συνοχή και 

συνέπεια. Προτείνει την περιοχή της σηµαντικής, ως θεωρία και ερευνητική πρακτική, στο 

πεδίο της κατανόησης. Αυτό σηµαίνει πως η σηµαντική θα µπορεί να περιγράψει και να 

αναλύσει κάθε σηµαίνον σύνολο, οποιαδήποτε µορφή κι αν παίρνει και ανεξάρτητα από το 

σηµειωτικό σύστηµα στο οποίο ανήκει (Καψωµένος, 1990). Βασίστηκε στις έννοιες του 

σηµασιολογικού πεδίου και της ανάλυσης συνιστωσών γι’ αυτό και προτείνει ένα µοντέλο 

σηµασιολογικής ανάλυσης κειµένων. Είναι εύκολα εφαρµόσιµο και οι αναλύσεις κειµένων 

που προκύπτουν είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο οµαδοποιεί 

τις µονάδες του λόγου (λέξεις και φράσεις) σύµφωνα µε το σηµασιολογικό τους περιεχόµενο. 

Στη συνέχεια εξετάζει αυτές τις οµάδες και προσπαθεί να βρει την εσωτερική αρχή 

οργάνωσής τους. Έτσι εντοπίζει σηµασιολογικές ισοτοπίες, µια σειρά από δοµηµένα 

σηµασιολογικά σύνολα. Η ισοτοπία είναι ο παράγοντας που εξασφαλίζει τη σηµασιακή και 

θεµατική συνοχή του λόγου και καθιερώνει ένα πεδίο ενιαίας ανάγνωσης του λόγου. Με αυτή 

δηλαδή, εξασφαλίζεται η οµοιογένεια του λόγου, η οποία προκύπτει από τη συχνότητα 

εµφάνισης ορισµένων κατηγοριών σηµασίας (Greimas & Courtés, 1982). Η ισοτοπία 

οργανώνεται µε σηµασιολογικούς κώδικες, οι οποίοι φανερώνουν τη σηµασία, τη λειτουργία 

και τις σχέσεις των εννοιών σε ένα πεδίο (Χριστοδούλου, 2003). 

Μέρος της ανάλυσης των αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας στηρίζεται στους 

δύο παραπάνω θεµελιωτές της Σηµειολογίας δεδοµένου ότι αναλύονται τόσο συγκεκριµένα 

στιγµιότυπα από το βίντεο που δηµιούργησαν οι µαθητές µε βάση το µητρώο εικονικής 

ανάλυσης του Barthes όσο και τα γλωσσικά µηνύµατα που συνοδεύουν το εικονικό υλικό, τα 

οποία ορίζουν µια σειρά από δοµηµένα σηµασιολογικά σύνολα ή, όπως τα ονοµάζει ο 

Greimas, τους κώδικες. Τη σύζευξη των δύο αυτών θεωριών επιχείρησε πρώτη φορά η 

Χριστοδούλου (2003), εφαρµόζοντας ένα µοντέλο ανάλυσης και ποσοτικής αξιολόγησης του 

πολιτισµού στα εγχειρίδια ξένης γλώσσας. Το ίδιο µοντέλο θα χρησιµοποιηθεί και στην 
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παρούσα εργασία, στα ερευνητικά ερωτήµατα που σχετίζονται µε την παρουσία στοιχείων 

πολιτισµού στα βίντεο των µαθητών. 

 

Σύνοψη 

Σε αυτό το µέρος της εργασίας παρουσιάστηκαν οι θεωρητικοί όροι πάνω στους 

οποίους βασίζεται η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.  Η διαδικασία της µάθησης, της 

οποίας µόνο το αποτέλεσµα µπορεί να γίνει αντιληπτό, είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τη 

διδασκαλία. Σκοπός της διδασκαλίας είναι να προκαλέσει, να ενεργοποιήσει, να ενισχύσει 

και να προωθήσει τη µάθηση (Φλουρής, 2003). Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο από τον 

εκπαιδευτικό, πρέπει ο ίδιος να υιοθετήσει στην πράξη µια θεωρία µάθησης (Ράπτης & 

Ράπτη, 2001). 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας τίθενται σε εφαρµογή οι θεωρίες µάθησης του 

εποικοδοµητισµού, των κοινωνικοπολιτισµικών θεωριών για τη γνώση, της διερευνητικής ή 

ανακαλυπτικής µάθησης και της συνεργατικής µάθησης. Σύµφωνα µε τη θεωρία του 

εποικοδοµητισµού, αναγνωρίζεται η σηµασία της πρότερης γνώσης του µαθητή, πάνω στην 

οποία και µε βάση την εµπειρία και τον αναστοχασµό οικοδοµεί τη νέα γνώση (Κορδάκη, 

2000). Οι κοινωνικοπολιτισµικές θεωρίες για τη γνώση ισχυρίζονται πως η ανάπτυξη 

επιτυγχάνεται εν µέρει χάρη στη διαµεσολάβηση των κοινωνικών γεγονότων και των 

πολιτιστικών εργαλείων καθώς και την εσωτερίκευση των σηµασιών µε τις οποίες είναι 

φορτισµένα αυτά τα πολιτισµικά µέσα και εργαλεία (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Κατά την 

ανακαλυπτική ή διερευνητική µάθηση, ο µαθητής µε τις δικές του δυνάµεις προσπαθεί να 

εµβαθύνει στο αντικείµενο και να ανακαλύψει τις θεµελιώδεις αρχές και σχέσεις που διέπουν 

τα επιµέρους στοιχεία του (Τριλιανός, 2003). Τέλος, αρκετά πλεονεκτήµατα αποφέρει και η 

συνεργατική µάθηση, όπως την προώθηση των διαπολιτισµικών σχέσεων, την αύξηση 

αυτοεκτίµησης και επιπλέον κίνητρα µάθησης (Sharan, 1990). 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός προγράµµατος 

eTwinning. Το eTwinning είναι µια Eυρωπαϊκή δράση µέσω της οποίας σχολεία από 

διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκοµίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και 

πολιτισµικά οφέλη. Για να θεωρηθεί ένα έργο eTwinning επιτυχηµένο θα πρέπει να 

εµπεριέχει κάποιου βαθµού παιδαγωγική καινοτοµία, οι δραστηριότητές του να είναι 
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ενσωµατωµένες στη διδακτέα ύλη, να υπάρχει επικοινωνία και ανταλλαγή µεταξύ των 

εταίρων, να γίνεται χρήση της τεχνολογίας και να τεκµηριώνεται ο θετικός αντίκτυπος στο 

τέλος του έργου. 

Στο eTwinning έργο που υλοποιήθηκε χρησιµοποιήθηκαν αρκετά Web 2.0 εργαλεία, 

διαδικτυακές εφαρµογές οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να 

διαµοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται διαδικτυακά. Μέσω αυτών οι µαθητές 

µπορούν να εισάγουν και να διαµορφώνουν περιεχόµενο. Τα εργαλεία αυτά σε συνδυασµό µε 

τη συνεργατική µέθοδο, ευνοούν την οικοδόµηση δραστηριοτήτων εργασιο-κεντρικής 

µάθησης (project-based learning) (Duffy & Kirkley, 2004), ενισχύουν την 

αποτελεσµατικότητα της µαθησιακής διαδικασίας (Katsanos, Tselios, Tsakoumis, & Avouris, 

2011; Sulla, 2011; Ke, 2008; Papastergiou, 2009; Tuzun et al., 2008; Τσέλιος, Γεωργούτσου 

& Παναγιωτάκη, 2011), το κίνητρο των µαθητών (Cole, Fields, & Harris, 2004) καθώς 

επίσης και η κριτική σκέψη που ενισχύεται µέσα από τις µεταγνωστικές δεξιότητες που 

καλλιεργούνται κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µεταξύ των χρηστών (Oliver, 2001). 

Τέλος, έγινε επεξήγηση του όρου της “σηµειωτικής” και αποσαφήνιση των βασικών 

αρχών της. Για την απάντηση δύο ερευνητικών ερωτηµάτων, από τα πέντε που τίθενται, 

χρησιµοποιήθηκε ένα σηµειωτικό εργαλείο, βασισµένο στο µητρώο εικονικής ανάλυσης του 

Barthes και στη θεωρία της Δοµικής Σηµαντικής του Greimas (Χριστοδούλου, 2003). Τη 

σύζευξη των δύο αυτών θεωριών επιχείρησε πρώτη φορά η Χριστοδούλου (2003), 

εφαρµόζοντας ένα µοντέλο ανάλυσης και ποσοτικής αξιολόγησης του πολιτισµού στα 

εγχειρίδια ξένης γλώσσας. Το ίδιο µοντέλο χρησιµοποιείται και στην παρούσα εργασία, στα 

ερευνητικά ερωτήµατα που σχετίζονται µε την παρουσία στοιχείων πολιτισµού στα βίντεο 

των µαθητών. 
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Μέρος 2ο: Μεθοδολογία 

Εισαγωγή 

Στο σηµείο αυτό αναλύεται η προβληµατική που οδήγησε στη διεξαγωγή  της 

παρούσας έρευνας. Αρχικά παρουσιάζεται ο σχεδιασµός της ερευνητικής δραστηριότητας. 

Αναφέρονται κάποια στοιχεία σχετικά µε το πώς σχεδιάστηκε το έργο eTwinning από τις δύο 

εκπαιδευτικούς και δίνονται κάποιες απαραίτητες πληροφορίες για τα υποκείµενα που 

συµµετείχαν και για τις συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας. Ακολούθως, γίνεται η περιγραφή 

των δραστηριοτήτων που συνθέτουν το έργο. Η περιγραφή αυτή συνοδεύεται από τους 

στόχους της καθεµίας καθώς και τα σηµεία σύνδεσής της µε το αναλυτικό πρόγραµµα 

σπουδών της Β’ τάξης του Δηµοτικού σχολείου. Ακόµη, παρουσιάζονται τα ερευνητικά 

εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν: η παρατήρηση, η συνέντευξη και ορισµένα διαδικτυακά 

εργαλεία. Ακολουθεί η περιγραφή υλοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας. Τέλος, 

τίθενται τα ερευνητικά ερωτήµατα, τα οποία έχουν να κάνουν µε το κίνητρο για µάθηση κατά 

τη συµµετοχή σε ένα έργο eTwinning, την αφοµοίωση των γνώσεων που σχετίζονται µε έναν 

τέτοιο έργο και τις πληροφορίες στις οποίες εστίασαν οι µαθητές κατά την εκπόνηση των 

εργασιών του έργου. 

 

Σύνοψη προβληµατικής 

Η δράση eTwinning είναι µία καινοτόµα παιδαγωγική πρακτική που προσθέτει αξία 

στη συµβατική µάθηση, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

επικοινωνιών, σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2005). Η ιδέα της διαδικτυακής 

διάδρασης και των συνεργατικών δραστηριοτήτων µεταξύ µαθητών διαφορετικών χωρών 

έχει αποδειχτεί ότι δίνει κίνητρα και είναι ελκυστική στους µαθητές µε τη βοήθεια Web 2.0 

εργαλείων (Miguela, 2007). Ο ρόλος των ΤΠΕ στη διαµόρφωση και υλοποίηση καινοτόµων 

παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων είναι καθοριστικός, καθώς µπορούν να 

υποστηρίξουν ένα νέο παράδειγµα µάθησης, ενισχύοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την 

οικοδόµηση γνώσης µέσω αυθεντικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων (Bocconi, 

Kampylis & Punie, 2012; 2013; Κωστής, Σιορέντα & Τζιµογιάννης, 2009).  Έχουν γίνει 

αρκετές έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι η συµµετοχή µαθητών σε ένα έργο eTwinning 

ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί τη δηµιουργικότητά τους, την αυτενέργεια και την κριτική 
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τους σκέψη (Παπανικολάου, 2002). Η ερευνητική µελέτη τέτοιου είδους σχολικών 

αδελφοποιήσεων αναδεικνύει επίσης σηµαντικά οφέλη σχετικά µε τη συµβολή τους στην 

ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ σχολείων στον ευρωπαϊκό χώρο, στη διάδοση καινοτόµων 

εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και πρακτικών, στη γλωσσική ανάπτυξη µαθητών και 

εκπαιδευτικών, στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ σχολείων και της ευρωπαϊκής 

διάστασης της εκπαίδευσης, καθώς και στη διάδοση της ευρωπαϊκής κουλτούρας µεταξύ 

µαθητών και εκπαιδευτικών (Association for Empirical Studies, 2007; Crawley et al. 2009; 

European Union, 2013; Hoskins & Crick, 2010). 

Φαίνεται λοιπόν να έχουν µελετηθεί αρκετές εκφάνσεις της επίδρασης ενός 

eTwinning έργου σε µαθητές και εκπαιδευτικούς. Συγχρόνως όµως φαίνεται να  υπάρχει 

κάποιο κενό στη βιβλιογραφία όσον αφορά στον τρόπο µε τον οποίο η συµµετοχή σε ένα 

έργο eTwinning επιδρά στο κίνητρο για µάθηση και µάλιστα σε τόσο µικρές ηλικίες. Επίσης, 

δε γίνεται σαφές µέσα από τις ήδη υπάρχουσες έρευνες αν οι µαθητές των ηλικιών αυτών 

αφοµοιώνουν καλύτερα τις γνώσεις που σχετίζονται µε ένα τέτοιο έργο.  Αυτά είναι δύο από 

τα ερωτήµατα τα οποία καλείται να απαντήσει η παρούσα έρευνα.  

Μία από τις συνήθεις δραστηριότητες κατά την έναρξη µιας ηλεκτρονικής 

αδελφοποίησης µεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων είναι οι µαθητές του κάθε σχολείου να 

παρουσιάζουν τη χώρα τους, την πόλη τους, το σχολείο τους και τους εαυτούς τους. Στο έργο 

που θα παρουσιαστεί παρακάτω, οι δύο εταίροι αποφάσισαν να αντιστρέψουν αυτή τη 

δραστηριότητα κι έτσι οι µαθητές να παρουσιάσουν οι µεν τη χώρα, την πόλη και το σχολείο 

των δε και το αντίστροφο. Οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί αφήνουν τους µαθητές ελεύθερους να 

αποφασίσουν µε ποιον τρόπο θα γίνει αυτό και λειτουργούν καθοδηγητικά. Τι είδους 

πληροφορίες θα επιλέξουν να συλλέξουν οι µαθητές για την άλλη χώρα, τι θα προσέξουν σε 

αυτές και ποιες θα είναι οι οµοιότητες και οι διαφορές µεταξύ των δύο παρουσιάσεων, είναι 

ακόµα κάποια ερωτήµατα τα οποία καλείται να απαντήσει η συγκεκριµένη έρευνα. 

 

Σχεδιασµός της ερευνητικής δραστηριότητας 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια ενός έργου eTwinning, σε 6/θεσιο σχολείο 

του νοµού Χαλκιδικής. Το έργο υλοποιούνταν τις 3 ώρες της Ευέλικτης ζώνης κάθε 

εβδοµάδα. Ξεκίνησε το Δεκέµβριο του 2015 και τελείωσε το Μάιο του 2016. Συµµετείχαν 10 

µαθητές Β΄Δηµοτικού, εκ των οποίων 5 αγόρια και 5 κορίτσια. Από αυτά, ένα αγόρι ήταν 
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διαγνωσµένο µε αυτισµό. Δε µιλούσε σωστά, δε συµβάδιζε σε γνωστικό επίπεδο µε τους 

συµµαθητές του και γινόταν συχνά επιθετικός προς τις δασκάλες του. Δέχονταν παράλληλη 

στήριξη 3 από τις 5 διδακτικές ώρες της ηµέρας. Τις ώρες που υλοποιούνταν το έργο, η 

εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης δε βρισκόταν µέσα στην αίθουσα. Λόγω δυσκολιών 

κατά τη διεξαγωγή του έργου, η εκπαιδευτικός της τάξης µετέθεσε τις ώρες υλοποίησής του, 

ώστε να είναι στην αίθουσα παρούσα και η δασκάλα παράλληλης στήριξης. Ακόµη, ένας από 

τους µαθητές είχε µεγάλη διάσπαση προσοχής (όχι επίσηµα διαγνωσµένη) και όπως θα 

αναφερθεί και στη συνέχεια, αυτό επηρέασε τη διαδικασία υλοποίησης του έργου.  

Οι συγκεκριµένοι µαθητές είχαν υλοποιήσει έργο eTwinning και κατά τη σχολική 

χρονιά που φοιτούσαν στην Α΄ Δηµοτικού, µε την ίδια δασκάλα. Σε αυτό το σηµείο να 

αναφερθεί ότι από τα 10 παιδιά που συµµετείχαν, τα 8 είχαν στο σπίτι υπολογιστή και 

σύνδεση στο διαδίκτυο και ήταν εξοικειωµένα µε τη χρήση τους, κυρίως όσον αφορά στην 

ενασχόληση µε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ένα είχε µέχρι την προηγούµενη χρονιά υπολογιστή 

χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα δεν είχε ποτέ στο σπίτι ούτε υπολογιστή, ούτε σύνδεση 

στο διαδίκτυο. Το τελευταίο όµως είχε κάποια εξοικείωση µε τη χρήση τους γιατί κατά τη 

φοίτησή του στην Α΄τάξη, συµµετείχε σε eTwinning έργο και επιπλέον η χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή γινόταν συχνά στο πλαίσιο διδασκαλίας των µαθηµάτων της 

γλώσσας και των µαθηµατικών. 

Να σηµειωθεί επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του έργου 

χρησιµοποιήθηκαν αρκετά Web 2.0 εργαλεία από τους µαθητές. Δεν αφιερώθηκε ιδιαίτερος 

χρόνος στην εξοικείωση των παιδιών µε τα εργαλεία αυτά, καθώς ο στόχος του έργου και της 

έρευνας ήταν προσανατολισµένος στο τι θέλουν τα παιδιά να δηµιουργήσουν µε αυτά τα 

εργαλεία. Αρχικά, δίνονταν κάποιες οδηγίες χρήσης του εκάστοτε εργαλείου και για όποια 

δυσκολία τεχνικής φύσεως που θα προέκυπτε, η εκπαιδευτικός της τάξης καθοδηγούσε τους 

µαθητές επί τόπου. 

Στο σχολείο δε λειτουργούσε εργαστήριο υπολογιστών. Υπήρχε ασύρµατη σύνδεση στο 

διαδίκτυο κι έτσι µπόρεσαν να χρησιµοποιηθούν οι δύο φορητοί υπολογιστές του σχολείου 

καθώς και ο φορητός υπολογιστής της εκπαιδευτικού. Υπήρχε επίσης και ένας σταθερός 

υπολογιστής µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, ο οποίος χρησιµοποιούνταν εάν κατάφερνε να 

συνδεθεί στο ασύρµατο δίκτυο. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, χρησιµοποιούνταν 

από ένας έως τρεις υπολογιστές από τους µαθητές. Αυτό εξαρτώνταν κάθε φορά από τη 

διαθεσιµότητα των δύο φορητών υπολογιστών του σχολείου και από την ποιότητα σύνδεσης 

στο διαδίκτυο.  
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Το eTwinning έργο “Playroom” υλοποιήθηκε σε συνεργασία µεταξύ της Β΄τάξης ενός 

δηµόσιου 6/θεσίου σχολείου του νοµού Χαλκιδικής και της Γ΄τάξης ενός δηµόσιου σχολείου 

της Άγκυρας. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν συνεργατικά από τις εκπαιδευτικούς των δύο 

τάξεων. Γλώσσα εργασίας ήταν τα αγγλικά. Επειδή οι Έλληνες µαθητές έχουν πολύ χαµηλό 

επίπεδο γνώσης αγγλικών, συµµετείχαν στις δραστηριότητες χρησιµοποιώντας την ελληνική 

γλώσσα και η εκπαιδευτικός της τάξης µετέφραζε στα αγγλικά. Κάτι αντίστοιχο έγινε και µε 

την τάξη των Τούρκων µαθητών. 

Το έργο ονοµάστηκε “Playroom” γιατί ως βασική θεµατολογία του είχε τα παιχνίδια, 

παραδοσιακά και µη. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων συµπεριέλαβαν 

παιχνίδια που τα χώρισαν σε τρεις κατηγορίες: παραδοσιακά, που θα προέρχονται από την 

πολιτισµική παράδοση των δύο χωρών, ζωντανά, τα οποία θα πραγµατοποιούνταν µέσω 

τηλεδιάσκεψης των δύο σχολείων και ηλεκτρονικά, τα οποία θα δηµιουργούσε η µία οµάδα 

για την άλλη µε τη βοήθεια Web 2.0 εργαλείων. Ανάµεσα σε αυτά κρίθηκε σκόπιµο να 

συµπεριληφθούν παιχνίδια τα οποία θα είναι κοινά για τις δύο χώρες αλλά και παιχνίδια µε 

τα οποία τα παιδιά θα έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά. 

Ήρωας του έργου ήταν µία κούκλα, φτιαγµένη από τους µαθητές, η οποία ταξίδευε 

στις δύο χώρες και έπαιζε µαζί µε τα παιδιά τα παιχνίδια που είχαν προσυµφωνηθεί. Το ταξίδι 

αυτό, εκτός από παιχνίδι, περιελάµβανε και γνωριµία µε στοιχεία του πολιτισµού της χώρας 

εταίρου, το οποίο οργάνωναν οι µαθητές σε αντίστοιχη δραστηριότητα. Με τις πληροφορίες 

που ανακάλυπταν οι µαθητές για την άλλη χώρα, συνέθεταν ένα βίντεο µέσα στο οποίο 

αποτυπωνόταν η ξενάγηση της κούκλας στην πόλη όπου βρίσκεται στο σχολείο των 

συνεργατών. Η διαδικασία παραγωγής αυτού του προϊόντος αλλά και το ίδιο το προϊόν της 

δραστηριότητας, αποτέλεσαν τα αντικείµενα της παρούσας έρευνας.  

 

Ερευνητικά εργαλεία 

Η µεθοδολογία και ο σχεδιασµός µίας έρευνας καθορίζονται από το σκοπό και το 

στόχο της (Cohen et al, 2008). Γι’ αυτό, πριν την υλοποίηση της παρούσας έρευνας 

καθορίστηκε το πρόβληµα και ο σκοπός διερεύνησής του. Τα δεδοµένα που ισχύουν µέχρι 

τώρα στις βιβλιογραφικές αναφορές για τα έργα eTwinning, δεν αναφέρονται στο αν η 

συµµετοχή σε ένα τέτοιο έργο επιδρά στο κίνητρο για µάθηση ούτε και στο κατά πόσο 

βοηθούν τα παιδιά να αφοµοιώσουν τις γνώσεις που σχετίζονται µε αυτό το έργο. Συνεπώς, 
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παρατηρείται ένα ερευνητικό κενό αναφορικά µε τα έργα eTwinning και στο πώς αυτά 

επιδρούν στην αφοµοίωση γνώσεων και στο κίνητρο για µάθηση. Ο σκοπός της παρούσας 

έρευνας είναι να διερευνηθεί αν και µε ποιον τρόπο η συµµετοχή σε ένα έργο eTwinning 

επιδρά στο κίνητρο για µάθηση αλλά και κατά πόσον αφοµοιώνεται η νεοαποκτηθείσα γνώση 

µέσα από ένα έργο eTwinning . 

Η έρευνα αυτή έχει επιπλέον τρεις επιµέρους στόχους. Ο πρώτος είναι να καταγράψει 

ποια είναι τα στοιχεία της άλλης χώρας στα οποία εστιάζουν οι µαθητές όταν καλούνται να 

την περιγράψουν µέσα από ένα «ταξίδι». Ο δεύτερος είναι να διαπιστώσει αν και κατά πόσον 

η τοπική τους κουλτούρα τους επηρεάζει στο τι προσέχουν σε αυτές τις πληροφορίες που 

συλλέγουν. Τέλος, ο τρίτος είναι να εντοπίσει διαφορές και οµοιότητες ανάµεσα στις 

παρουσιάσεις του «ταξιδιού» της κούκλας των δύο σχολείων.  

Σχεδιάζοντας την έρευνα, διευκρινίστηκε ο τρόπος συλλογής των δεδοµένων ώστε να 

απαντηθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήµατα. Τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις, η δηµιουργία και λύση κουίζ και το 

σηµειωτικό εργαλείο ανάλυσης εικόνας και περιεχοµένου βασισµένο στις σηµειωτικές 

θεωρίες των Barthes & Greimas (Χριστοδούλου, 1996, 2003). 

 

Παρατήρηση 

Μέσω της παρατήρησης, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να δει αυτό που συµβαίνει 

χωρίς να προσπαθήσει να κατανοήσει δευτερογενή δεδοµένα. Σύµφωνα µε τους Cohen et al 

(2008), ο ερευνητής χρησιµοποιεί την παρατήρηση για τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε το 

φυσικό και ανθρώπινο πλαίσιο καθώς επίσης και για το πλαίσιο της αλληλεπίδρασης και του 

προγράµµατος. Τα δεδοµένα αυτά τον βοηθούν να κατανοήσει την κατάσταση µέσα στην 

οποία εισχωρεί. Υπάρχουν τρία είδη παρατήρησης. Η αυστηρά δοµηµένη παρατήρηση όπου 

το αντικείµενο αναζήτησης είναι από την αρχή σαφώς προσδιορισµένο. Η ηµιδοµηµένη 

παρατήρηση όπου έχουν προσδιοριστεί τα αντικείµενα αναζήτησης αλλά η συλλογή των 

δεδοµένων δεν είναι συστηµατική. Τέλος, στη µη δοµηµένη παρατήρηση ο ερευνητής, χωρίς 

να έχει ξεκαθαρίσει ακόµα τι αναζητά, καταφεύγει στην παρατήρηση για να αποφασίσει για 

τη σηµασία της έρευνας (Cohen et al, 2008). 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η ηµιδοµηµένη παρατήρηση καθώς τα 

ερωτήµατα ήταν µεν προκαθορισµένα αλλά όχι και τα στοιχεία στα οποία θα έπρεπε να 
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υπάρχει εστίαση για να προκύψουν απαντήσεις. Γι’ αυτό το λόγο οι µαθητές παρατηρήθηκαν 

όχι µόνο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αλλά και µετά το πέρας του, σε διάφορες χρονικές 

και χωρικές στιγµές. Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός της τάξης ήταν και η ερευνήτρια, συνεπώς 

συµµετείχε ενεργά από την αρχή του έργου µέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς. Για την 

καταγραφή των παρατηρήσεων έγινε χρήση ηµερολογίου. 

 

Συνέντευξη 

Το δεύτερο ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε ήταν η συνέντευξη.  Ένας από 

τους στόχους που µπορεί να εξυπηρετήσει µια συνέντευξη είναι να δοθεί η δυνατότητα στον 

ερευνητή να µετρήσει τις γνώσεις και την πληροφόρηση που έχει ένα άτοµο για κάποιο 

συγκεκριµένο θέµα, τις αξίες και τις προτιµήσεις ενός ατόµου αλλά και τις στάσεις και 

πεποιθήσεις του (Tuckman, 1972).  Οι συνεντεύξεις µπορούν να χωριστούν στις δοµηµένες 

συνεντεύξεις, τις ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις, τις µη δοµηµένες συνεντεύξεις και τις οµαδικές 

συνεντεύξεις. Στις δοµηµένες συνεντεύξεις υπάρχουν προκαθορισµένες ερωτήσεις των 

οποίων οι απαντήσεις µπορούν να συγκριθούν και να γενικευθούν. Στις ηµιδοµηµένες 

συνεντεύξεις, οι ερωτήσεις είναι µεν καθορισµένες όµως αν ο ερευνητής το κρίνει 

απαραίτητο µπορεί να στηριχτεί σε µια απάντηση και να θέσει την επόµενη ερώτηση. Στις µη 

δοµηµένες συνεντεύξεις οι ερωτήσεις είναι εντελώς ανοιχτές και το υποκείµενο µιλά 

ελεύθερα. Τέλος, οι οµαδικές συνεντεύξεις δίνουν τη δυνατότητα στον ερευνητή να εξετάσει 

θέµατα τα οποία απασχολούν τα ερευνητικά υποκείµενα µέσω της µεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης (May, 2001). 

 Στη συγκεκριµένη έρευνα πραγµατοποιήθηκαν δύο ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις, µία 

πριν αρχίσει το έργο και µία όταν το έργο έφτασε στο τέλος του. Η µέθοδος αυτή βοήθησε 

την ερευνήτρια να θέτει ερωτήσεις στηριγµένες στις πρότερες απαντήσεις των µαθητών έτσι 

ώστε να εµβαθύνει σε µία απάντηση και να διαµορφώσει τη σαφέστερη δυνατή εικόνα για τις 

γνώσεις των µαθητών. Σκοπός των συνεντεύξεων αυτών ήταν να διαπιστωθεί αν τελικά οι 

γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκειά του, αφοµοιώθηκαν από τους µαθητές και σε 

ποιον βαθµό.  
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Δηµιουργία και λύση κουίζ 

Οι µαθητές δηµιούργησαν ένα κουίζ για τους εταίρους τους, του οποίου οι ερωτήσεις 

σχετίζονταν µε το βίντεο παρουσίασης της χώρας τους από το άλλο σχολείο. Η 

δραστηριότητα διεξήχθη µετά το πέρας του έργου και σκοπός της ήταν να διαπιστωθεί από 

τις απαντήσεις, κατά πόσον αφοµοιώθηκαν οι νέες γνώσεις από τους µαθητές. Οι ερωτήσεις 

ήταν πολλαπλής επιλογής. 

 

Σηµειωτικό εργαλείο ανάλυσης εικόνας και περιεχοµένου (Μικτό µοντέλο Barthes 

& Greimas) 

Όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό πλαίσιο, ο Α.-J. Greimas προτείνει ένα 

σηµασιολογικό µοντέλο ανάπτυξης κειµένων, σύµφωνα µε το οποίο οµαδοποιεί τις τις 

ελάχιστες µονάδες σηµασίας, τα σήµατα, βάσει του σηµασιολογικού τους περιεχοµένου κι 

έτσι εντοπίζει µία σειρά από δοµηµένα σηµασιολογικά σύνολα. Αυτή η δοµική σηµαντική 

θεωρία χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο για την προσέγγιση µιας ευρείας ποικιλίας 

σηµειωτικών συστηµάτων. Με τη δοµική σηµαντική έχουµε τη δυνατότητα λεπτοµερών και 

ακριβών περιγραφών των σηµειωτικών συστηµάτων, συνεπώς και µη γλωσσικών 

φαινοµένων, και του πεδίου σχέσεων µεταξύ των σηµάτων (Χριστοδούλου,  2003). 

Μία εικόνα αποτελεί και αυτή ένα σηµειωτικό σύστηµα. Η ανάγνωση µιας εικόνας 

εξαρτάται άµεσα από τον πολιτισµό ενός λαού, δηλαδή, από τη γνώση που έχει αυτός ο λαός 

για τον κόσµο και την ερµηνεία που δίνει (Barthes 1988:38). Όπως αναφέρθηκε και στο 

θεωρητικό πλαίσιο, κατά τον Barthes η συνειρµική δοµή καθορίζει την κυριολεκτική δοµή 

που µε τη σειρά της καθορίζει την οργάνωση των γλωσσικών σηµαινόντων.  

Η ανάλυση περιεχοµένου είναι µία τεχνική για ποσοτικές αναλύσεις µε µεγάλη 

έκταση. Εφαρµόζει εµπειρικές και στατιστικές µεθόδους σε γλωσσικό υλικό µε έµφαση στο 

περιεχόµενο του κειµένου. Στην ανάλυση περιεχοµένου, η βασική υπόθεση είναι ότι υπάρχει 

ουσιαστική σχέση ανάµεσα στη συχνότητα των γλωσσικών µονάδων και του ενδιαφέροντος 

του παραγωγού του κειµένου (Χριστοδούλου,  2003). 

Η Χριστοδούλου (2003), προτείνει µία σύζευξη της θεωρίας της δοµικής σηµαντικής 

και της ανάλυσης περιεχοµένου,  θέλοντας να ποσοτικοποιήσει τις βασικές δοµές σηµασίας 

κειµένων και εικόνων µε σκοπό να αναλύσει την παρουσία της έννοιας του πολιτισµού στα 

σχολικά εγχειρίδια της ιταλικής γλώσσας. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιεί ένα µητρώο 
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εικονικής ανάλυσης το οποίο οργανώνεται µε βάση τις συνιστώσες πολιτισµού. Οι θεµατικές 

κατηγορίες, οι οποίες δοµούν το σηµασιολογικό περιεχόµενο της λέξης «πολιτισµός», 

καταγράφηκαν ως στήλες στο µητρώο εικονικής ανάλυσης.  

 

α.α. εικόνας 

Τυπολογία εικόνας ως προς την τεχνοτροπία 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα 

Περιεχόµενο εικόνας 

Θέµατα εικόνας 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα 

 

Το παραπάνω µητρώο εικονικής ανάλυσης χρησιµοποιήθηκε για να απαντηθούν τα 

ερευνητικά ερωτήµατα Ε3, Ε4 και Ε5. 

 

Υλοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας 

Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης της τρίτης και της ενδέκατης 

δραστηριότητας που περιγράφηκαν παραπάνω αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς που ακολούθησε, καθώς µεγάλη σηµασία για την έρευνα είχε η αφοµοίωση των 

γνώσεων που αποκόµισαν οι µαθητές από τη δραστηριότητα αυτή. 

Η ερευνητική δραστηριότητα χωρίστηκε σε έξι µέρη.  

Στο πρώτο µέρος, το οποίο είχε διάρκεια µία εβδοµάδα, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 

της ιδεοθύελλας (Εικόνα 1) για να καταγραφούν οι σκέψεις των παιδιών σχετικά µε το πώς 

οργανώνεται ένα ταξίδι. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην αρχή κανένα παιδί δεν µπορούσε να 

διατυπώσει κάποια ιδέα. Η εκπαιδευτικός, γνωρίζοντας ότι κάποια από τα παιδιά έχουν πάει 

πρόσφατα κάποιο ταξίδι µε τους γονείς τους, παρότρυνε εκείνα πρώτα να θυµηθούν τι 

ετοιµασίες έκαναν. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις, όλοι οι µαθητές τελικά κατέθεσαν ιδέες. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προσωπικότητα και τα βιώµατα του κάθε παιδιού αποτυπώθηκαν 

στις απαντήσεις που έδωσε. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι ο µαθητής 

που είπε ότι “µπορεί κανείς να βρει εστιατόρια στο διαδίκτυο” και “όλα µπορεί να τα βρει 

κάποιος στο διαδίκτυο”, περνά στο σπίτι αρκετές ώρες µπροστά στον υπολογιστή. Επίσης, 

δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι µαθήτρια µε µητέρα ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου ξένων 
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γλωσσών είπε πως “πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουµε αγγλικά για να συνεννοηθούµε γιατί τα 

αγγλικά τα µιλούν παντού”. Ακόµη, µαθητής που του αρέσει πολύ ο ύπνος είπε πως “µόλις 

φτάσουµε στην Άγκυρα, πρέπει να πάµε στο ξενοδοχείο να κοιµηθούµε”.  Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί ότι αρκετά παιδιά τόνισαν ότι “χρειάζονται χρήµατα για να τα κάνει κανείς όλα 

αυτά”. Όλα τα παιδιά συµµετείχαν ισότιµα στη συζήτηση, εκτός από το µαθητή στο φάσµα 

του αυτισµού, ο οποίος έπαιζε µόνος του, χωρίς να εµποδίζει τη ροή της κουβέντας.  

Οι µαθητές αποφάνθηκαν ότι για τη σωστή οργάνωση ενός ταξιδιού πρέπει κανείς να 

φροντίσει για τα εξής:  

• να µάθει πόσο µακριά είναι ώστε… 

• να αποφασίσει µε τι µέσο θα ταξιδέψει 

• να µάθει αν µπορεί εκεί να συνεννοηθεί στα αγγλικά 

• να µάθει τι θερµοκρασία έχει για να ξέρει τι ρούχα θα πάρει µαζί του 

• να βρει ξενοδοχείο 

• να βρει πού θα φάει 

• να µάθει τι αξιοθέατα υπάρχουν για να τα επισκεφτεί 

• να νοικιάσει αυτοκίνητο 

• να µάθει αν υπάρχουν κάποιες πολιτισµικές εκδηλώσεις για να παρακολουθήσει 

 

	  
Εικόνα 1: Ιδεοθύελλα 

	  
Στο δεύτερο µέρος, το οποίο είχε διάρκεια 3 εβδοµάδες, έγινε η αναζήτηση των 

παραπάνω πληροφοριών. Αφού όλες οι ιδέες των µαθητών καταγράφηκαν στον πίνακα, η 

ερώτηση της εκπαιδευτικού ήταν “πώς θα τα βρούµε όλα αυτά;”. Δύο απαντήσεις 
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ακούστηκαν: “Στο internet” και “στο google” και µάλιστα από τα περισσότερα παιδιά. Όταν 

τους ζητήθηκε να δείξουν στον υπολογιστή πώς γίνεται η αναζήτηση µόνο δύο παιδιά 

θέλησαν να προσπαθήσουν. Να επισηµανθεί ότι το ένα από αυτά ήταν εκείνο στο οποίο έγινε 

νωρίτερα αναφορά ότι περνά πολλές ώρες στο σπίτι µπροστά στον υπολογιστή. Η δασκάλα 

της τάξης είχε ετοιµάσει στον υπολογιστή την ιστοσελίδα www.google.gr και ζήτησε από τον 

µαθητή να κάνει µία αναζήτηση. Τότε εκείνος επέλεξε να γράψει στο πεδίο αναζήτησης τη 

λέξη «Άγκυρα». Το πρώτο αποτέλεσµα παρέπεµπε στο λήµµα «Άγκυρα» του ιστοχώρου 

Βικιπαίδεια. Οι µαθητές διάβασαν τις πληροφορίες που δίνονταν για την Άγκυρα και 

ερωτήθηκαν ποιες από αυτές συνέπιπταν µε εκείνες που θα ήθελαν να ψάξουν, βάσει της 

δραστηριότητας της ιδεοθύελλας που έλαβε χώρα νωρίτερα. Τα παιδιά εντόπισαν κάποιες 

ονοµασίες και φωτογραφίες αξιοθέατων καθώς και την περιγραφή του κλίµατος της πόλης.  

Ακολούθως τους τέθηκε το ερώτηµα «αν οι πληροφορίες αυτές για τα αξιοθέατα και 

το κλίµα τους αρκούν». Οι µαθητές απάντησαν ότι όσον αφορά στο κλίµα είχαν καλυφθεί 

αλλά για τα αξιοθέατα θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες. Δεν ήξεραν όµως πώς να τις 

ψάξουν, οπότε η εκπαιδευτικός έφερε ως παράδειγµα την αναζήτηση που είχε κάνει νωρίτερα 

ο συµµαθητής τους και ρώτησε τα παιδιά αν θα έκαναν κάτι διαφορετικό. Κάποια παιδιά 

απάντησαν ότι θα πρόσθεταν τη λέξη «αξιοθέατα» δίπλα στη λέξη «Άγκυρα». Με αφορµή 

την απάντηση αυτή, η εκπαιδευτικός ζήτησε προτάσεις αναζήτησης και για τα υπόλοιπα 

στοιχεία της ιδεοθύελλας. Οι µαθητές πρότειναν λέξεις-κλειδιά, πάντα µε συνοδεία της λέξης 

«Άγκυρα».  

Στο σηµείο αυτό τα 9 παιδιά χωρίστηκαν σε 3 οµάδες, αφού ήταν διαθέσιµοι 3 

υπολογιστές. Ο χωρισµός έγινε µε βάση τις µαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες των 

παιδιών αλλά και µε κριτήριο της ποιότητας συνεργασίας των παιδιών, βάσει της εµπειρίας 

της εκπαιδευτικού. Οι οµάδες αναζήτησης της κάθε κατηγορίας άλλαζε κάθε φορά έτσι ώστε 

όλοι οι µαθητές να  ψάξουν  σε όσες το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες. Οι κατηγορίες 

αναζήτησης ήταν: εστιατόρια, αξιοθέατα, πτήσεις και εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου, 

ξενοδοχείο, θερµοκρασία, πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Η εκπαιδευτικός επενέβαινε µόνο όταν τα παιδιά έφταναν σε κάποιο αδιέξοδο ή αν 

δεν ήξεραν πώς να προχωρήσουν. Η συµβουλή που δόθηκε σε όλες τις οµάδες εξ αρχής ήταν 

να διαβάζουν τους τίτλους των πρώτων αποτελεσµάτων και να επιλέγουν αυτόν που ταιριάζει 

καλύτερα σε αυτό που ψάχνουν.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι δόθηκε αρκετή ελευθερία στα 

παιδιά στο πώς θα ψάξουν και ποιες πληροφορίες θα αποφασίσουν να κρατήσουν στο τέλος. 
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Μία από τις µαθήτριες αποφάσισε να κρατά σηµειώσεις για ό,τι έβρισκε και οι συµµαθητές 

της θέλησαν να τη µιµηθούν. 

Οι 2 οµάδες που έψαξαν για εστιατόρια συνεργάστηκαν άψογα. Βάζοντας τις λέξεις-

κλειδιά “Άγκυρα, εστιατόρια”, τα αποτελέσµατα αφορούσαν εστιατόρια µε την επωνυµία 

“Άγκυρα”. Ζήτησαν τη βοήθεια της δασκάλας, η οποία τους συµβούλεψε να βάλουν ακόµα 

µία λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης. Δεν µπορούσαν να βρουν ποια θα ήταν η κατάλληλη, 

οπότε η εκπαιδευτικός τους πρότεινε τη λέξη “Τουρκία”. Τότε, πράγµατι τα αποτελέσµατα 

ικανοποίησαν τα µέλη της οµάδας. Ένα από τα πρώτα ήταν η ιστοσελίδα 

www.tripadvisor.com, το οποίο και επέλεξαν. Παρατήρησαν ότι στην αρχική σελίδα υπήρχαν 

πληροφορίες για τη θερµοκρασία στην Άγκυρα, οπότε αποφάνθηκαν για το αν θα έχει κρύο ή 

ζέστη και τι είδους ρουχισµό θα έπαιρναν µαζί τους. Ζήτησαν βοήθεια γιατί δεν ήξεραν πώς 

να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα. Η εκπαιδευτικός εξήγησε πώς θα επιλέξουν ένα εστιατόριο 

από τη λίστα, πού θα δουν φωτογραφίες του, πού θα δουν τη βαθµολογία του εστιατορίου, τα 

σχόλια των επισκεπτών αλλά και πώς θα επιστρέψουν στη λίστα για να δουν και άλλα 

εστιατόρια. Βάσει αυτών των κριτηρίων θα επέλεγαν αν θα έτρωγαν στο εστιατόριο αυτό ή 

όχι. Τα µέλη της οµάδας, ακολουθώντας τις οδηγίες, επέλεξαν τα τρία που τους άρεσαν 

περισσότερο. Το βασικότερο κριτήριό τους ήταν οι φωτογραφίες των πιάτων και όχι τα 

σχόλια ή η βαθµολογία. Επιλέχθησαν 3 εστιατόρια. Το ένα από αυτά ήταν πιο πολυτελές από 

τα υπόλοιπα και τα άλλα δύο είχαν µενού που προσιδίαζαν αρκετά στο ελληνικό. Παρ΄όλα 

αυτά, θέλησαν να ψάξουν να βρουν αν το µοναδικό εστιατόριο της περιοχής τους υπάρχει 

στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα για να αφήσουν σχόλιο. Η εκπαιδευτικός τους καθοδήγησε 

στον τρόπο αναζήτησης αλλά το εστιατόριο δε βρέθηκε. Τότε, εξέφρασαν την επιθυµία να 

αναζητήσουν το εστιατόριο του διπλανού χωριού, το οποίο είναι πολύ δηµοφιλές στους 

τουρίστες και σχεδόν όλα έχουν φάει εκεί. Ενθουσιάστηκαν µόλις το βρήκαν και µάλιστα 

άφησαν και θετικό σχόλιο.  

Η µία από τις οµάδες που έψαχνε αξιοθέατα (Εικόνα 2) αποτελούνταν από δύο 

µαθήτριες µε πολύ καλές επιδόσεις και από τον µαθητή µε διάσπαση προσοχής. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της δραστηριότητας, ο τελευταίος ενοχλούσε τις συµµαθήτριές του ή ασχολούνταν 

µε κάτι άλλο, µε αποτέλεσµα να του γίνονται συνεχώς παρατηρήσεις. Κάποιες στιγµές που τα 

άλλα 2 µέλη της οµάδας έβλεπαν εικόνες από αξιοθέατα, ο µαθητής επανερχόταν σε τάξη, 

έβλεπε τις εικόνες και έκανε σχόλια. Τα δύο κορίτσια, µετά την αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά, 

ζήτησαν τη συµβουλή της δασκάλας τους για το ποιο αποτέλεσµα να επιλέξουν. Εκείνη τους 

είπε να δοκιµάσουν όποιο νοµίζουν και απλά τους έδειξε πώς να επιστρέφουν στη λίστα των 
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αποτελεσµάτων εάν αυτό δεν τους ικανοποιούσε. Τελικά, κατέληξαν σε µια ιστοσελίδα η 

οποία είχε πολλές φωτογραφίες από αξιοθέατα. Με δική τους πρωτοβουλία κατέγραφαν την 

ονοµασία του καθενός καθώς το έβλεπαν στις φωτογραφίες. Δε χρειάστηκαν ιδιαίτερη 

βοήθεια από τη δασκάλα τους. Η δεύτερη οµάδα που αναζήτησε αξιοθέατα στην 

προηγούµενη συνάντηση είχε αναζητήσει εστιατόρια στην ιστοσελίδα www.tripadvisor.com. 

Κατά τη δεύτερη αναζήτησή τους, κατευθύνθηκαν πάλι στην ίδια ιστοσελίδα, γεγονός το 

οποίο παρατήρησαν και σχολίασαν. Επειδή ήξεραν ότι µε τις πληροφορίες που θα 

συνέλλεγαν, στη συνέχεια θα δηµιουργούσαν µία ψηφιακή ιστορία, πρότειναν να κρατούν 

σηµειώσεις και ζήτησαν από τη δασκάλα τους να τους µαγνητοσκοπήσει ενώ θα περιγράφουν 

προφορικά τα αξιοθέατα. Η ιδέα άρεσε και στην υπόλοιπη τάξη κι έτσι οι µαθητές 

συµφώνησαν ένα κοµµάτι της ψηφιακής ιστορίας να περιέχει περιγραφές από τα ίδια τα 

παιδιά.  

 

	  

              Εικόνα 2: Αναζητώντας αξιοθέατα 

 

Η οµάδα που έψαχνε αεροπορικά εισιτήρια (Εικόνα 3) αποτελούνταν από τρεις 

µαθητές µέτριων επιδόσεων που όµως πάντα συνεργάζονται άψογα µαζί.  Οι λέξεις-κλειδιά 

που επέλεξαν να βάλουν στο πεδίο αναζήτησης ήταν «αεροπλάνα, Άγκυρα». Τα 

αποτελέσµατα δεν τους ικανοποίησαν και ζήτησαν βοήθεια. Η εκπαιδευτικός τους πρότεινε 

να αλλάξουν τη λέξη «αεροπλάνα» και τότε τα µέλη της οµάδας πρότειναν τη λέξη 

«εισιτήρια». Αυτή τη φορά τα αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά και επέλεξαν το πρώτο στη 
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λίστα, το οποίο οδηγούσε στην ιστοσελίδα  http://gr.skyscanner.com. Τα µέλη της οµάδας 

χρειάστηκαν αρκετή βοήθεια από τη δασκάλα τους για να αποκωδικοποιήσουν τις 

πληροφορίες της σελίδας. Η πληροφορία που επέλεξαν να συγκρατήσουν ήταν η τιµή του 

εισιτηρίου, η οποία ήταν τριψήφιος αριθµός και δυσκολεύτηκαν να τη διαβάσουν. Τα παιδιά 

θέλησαν να µάθουν αν υπάρχουν πτήσεις και για άλλες µεγάλες πόλεις που γνώριζαν, όπως 

Αθήνα, Παρίσι και Ρώµη. Η εκπαιδευτικός τους ενθάρρυνε να πραγµατοποιήσουν αυτές τις 

αναζητήσεις και τους  υπέδειξε τον τρόπο. Οι µαθητές εντυπωσιάστηκαν από τα τριψήφια 

νούµερα των τιµών και ρωτούσαν αν αυτά τα εισιτήρια θεωρούνται ακριβά. 

	  

                   Εικόνα 3: Αναζήτηση πτήσεων 

 

Κατά την αναζήτηση ξενοδοχείου, υπήρχε διαθέσιµος µόνο ένας υπολογιστής στην 

τάξη, ο οποίος ήταν συνδεδεµένος µε τον προτζέκτορα. Αρχικά ήρθε ένας µαθητής για να 

κάνει την αναζήτηση. Να σηµειωθεί ότι µέχρι τότε όλοι οι µαθητές είχαν συµµετάσχει σε 

κάποια αναζήτηση µε την οµάδα τους. Ο µαθητής πληκτρολόγησε τις λέξεις-κλειδιά 

«ξενοδοχεία, Άγκυρα» και επέλεξε να ανακατευθυνθεί στο πρώτο αποτέλεσµα της 

αναζήτησής του που ήταν η ιστοσελίδα www.booking.com. Η εκπαιδευτικός εξήγησε τη 

δοµή της ιστοσελίδας και ακολούθως ο µαθητής επέλεξε ένα ξενοδοχείο για να διαβάσει 

πληροφορίες και να δει φωτογραφίες. Όλοι οι µαθητές, ο ένας µετά τον άλλον, επέλεγαν 

κάποιο από τα ξενοδοχεία της λίστας και εξέταζαν τις πληροφορίες που παρέχονταν. Τα δύο 

στοιχεία στα οποία εστίαζαν οι µαθητές ήταν οι φωτογραφίες και η τιµή και σε πολύ µικρό 

βαθµό τα σχόλια των επισκεπτών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µία µαθήτρια ζήτησε να µάθει αν 

οι τιµές που έβλεπαν ήταν για µονόκλινο έτσι ώστε “να µην πληρώσουµε παραπάνω λεφτά 
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για δίκλινο”. Στο τέλος, οι µαθητές συµφώνησαν σε ποιο απ’ όλα τα ξενοδοχεία που είδαν θα 

ήθελαν να διανυκτερεύσουν. Κάποιοι από αυτούς κράτησαν πάλι σηµειώσεις µε πληροφορίες 

για το ξενοδοχείο που επέλεξαν, χωρίς να τους το ζητήσει η δασκάλα τους. Μερικά παιδιά 

ρώτησαν αν σε αυτή την ιστοσελίδα υπήρχε και κάποιο ξενοδοχείο της περιοχής τους. Η 

εκπαιδευτικός τους έδειξε πώς να ψάξουν και οι µαθητές όντως βρήκαν 4 καταλύµµατα, εκ 

των οποίων τα δύο τα γνώριζαν. Ήθελαν πολύ να διαβάσουν τα σχόλια και να γράψουν κι 

εκείνοι. Απογοητεύτηκαν όταν η δασκάλα τους εξήγησε πως πρέπει να έχει µείνει κανείς εκεί 

για να αφήσει σχόλιο. 

Αµέσως µετά, έγινε η αναζήτηση αυτοκινήτου προς ενοικίαση µε τον ίδιο τρόπο όπως 

και παραπάνω. Στη λίστα µε τα αυτοκίνητα που εµφανίζονταν, τα παιδιά έψαχναν να βρουν 

κάποιο που να µοιάζει σε αυτό των γονιών τους. Δεν πρόσεχαν καθόλου την τιµή ενοικίασης. 

Όταν όµως κατέληξαν στο αυτοκίνητο που θα ενοικίαζαν, µία µαθήτρια ρώτησε αν η τιµή 

που αναγράφεται είναι για µία µέρα ή για περισσότερες. Όταν η εκπαιδευτικός της είπε ότι 

είναι για µία, εκείνη είπε στους συµµαθητές της πως η τιµή ήταν πολύ υψηλή και “καλύτερα 

να βρούµε κάτι άλλο γιατί δε θα µας φτάσουν τα λεφτά για το ξενοδοχείο”. Έτσι, τα παιδιά 

συµφώνησαν και επέλεξαν κάτι αρκετά φθηνότερο. 

Κατά την αναζήτηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι µαθητές δυσκολεύτηκαν αρκετά. 

Η αναζήτηση στα ελληνικά δεν απέδιδε τα επιθυµητά αποτελέσµατα και η εκπαιδευτικός 

πραγµατοποίησε  την αναζήτηση στα αγγλικά και έκανε επίδειξη των αποτελεσµάτων στα 

παιδιά. Εκείνα στη συνέχεια διάλεξαν ποιο από αυτά θα χρησιµοποιήσουν στην αφήγησή 

τους. Επέλεξαν ένα βίντεο ενός παραδοσιακού χορευτικού συγκροτήµατος. 

Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, τα µέλη των οµάδων καλούσαν την 

εκπαιδευτικό είτε για βοήθεια, λόγω µη εξοικείωσης µε τη µέθοδο αναζήτησης, είτε για να 

δείξουν µε περηφάνια αυτό που ανακάλυψαν. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε µία 

αντικειµενική δυσκολία, καθώς οι οµάδες έπρεπε να περιµένουν, τα παιδιά ήταν ανυπόµονα 

και πολλές στιγµές επικρατούσε σύγχυση και φασαρία. Ο µαθητής στο φάσµα του αυτισµού 

έφευγε συχνά από την τάξη και η εκπαιδευτικός έπρεπε να τον φέρνει ξανά µέσα. Ο µαθητής 

µε τη διάσπαση προσοχής εµπόδιζε τα µέλη της οµάδας του να δουλέψουν σωστά µε 

αποτέλεσµα τα τελευταία να παραπονιούνται συχνά και η δασκάλα τους να κάνει συνεχώς 

παρατηρήσεις στο µαθητή.  

Στη συνέχεια, τέθηκε στους µαθητές το ερώτηµα, πώς θα οργανώσουν όλες αυτές τις 

πληροφορίες που ανακάλυψαν σε µία ψηφιακή ιστορία. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν 
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δύο. Η µία ήταν να συντεθούν σε µία αφήγηση φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν 

µέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων και φωτογραφίες από τα αξιοθέατα, τα 

εστιατόρια και το ξενοδοχείο, µε λεζάντες και υπότιτλους.  Η δεύτερη ιδέα ήταν να 

δηµιουργηθεί µια µικρή ταινία µε πρωταγωνιστή την κούκλα που δηµιούργησαν τα παιδιά, η 

οποία ζητά πληροφορίες από αυτά σχετικά µε ένα ταξίδι που θέλει να πραγµατοποιήσει στην 

Άγκυρα. Μετά από συζήτηση οι µαθητές αποφάσισαν να υλοποιήσουν τη δεύτερη ιδέα. 

Χρειαζόταν να γραφτεί ένα σενάριο στο οποίο η κούκλα θα έκανε τις ερωτήσεις και οι 

µαθητές θα έδιναν τις απαντήσεις. Σε αυτό το σηµείο ζητήθηκε η βοήθεια της εκπαιδευτικού 

καθώς τα παιδιά δεν ήξεραν πώς να ξεκινήσουν και µε ποια σειρά θα παρουσιάσουν τις 

πληροφορίες. Συµβούλεψε τους µαθητές ότι έπρεπε να πουν στην κούκλα από πού θα 

ξεκινήσει και να της το δείξουν στο χάρτη. Σε αυτό το σηµείο χρησιµοποιήθηκε ο 

παραδοσιακός χάρτης της Ελλάδας που υπήρχε στην τάξη. Τα παιδιά βρήκαν στο χάρτη το 

χωριό τους, την κοντινότερη πόλη στην οποία υπάρχει αεροδρόµιο και την Άγκυρα. Με τη 

βοήθεια  της  εκπαιδευτικού, τα παιδιά αποφάσισαν τι µέσα µεταφοράς χρειάζεται να 

χρησιµοποιήσουν για να καλύψουν αυτές τις διαδροµές. Στη συνέχεια συνειδητοποίησαν ότι 

δεν ήξεραν πώς θα έδιναν οδηγίες για την ακριβή τοποθεσία των σηµείων που έπρεπε να 

επισκεφτεί η κούκλα. Στο σηµείο αυτό αρχίζει το τρίτο µέρος της δραστηριότητας, το οποίο 

είχε διάρκεια µίας εβδοµάδας. 

Η εκπαιδευτικός παρουσίασε τη χρήση της ιστοσελίδας maps.google.com. Οι µαθητές 

διαπίστωσαν ότι µπορούν να αναζητήσουν και να βρουν στο χάρτη όλα τα σηµεία τα οποία 

αναζήτησαν νωρίτερα, να δουν πώς είναι οι γειτονιές τους µε τη βοήθεια του εργαλείου 

«street view», ότι υπάρχουν φωτογραφίες επισκεπτών που µπορούν να δουν (Εικόνα 4), ότι 

υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιάσουν µία διαδροµή από το ένα σηµείο στο άλλο και να 

υπολογιστεί η διάρκειά της ανάλογα µε το µεταφορικό µέσο που θα χρησιµοποιήσουν. 

Ακόµη, ανακάλυψαν ότι για πολλά από τα αξιοθέατα και εστιατόρια υπήρχε η διεύθυνση της 

ιστοσελίδας τους και το ωράριο λειτουργίας τους.  
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             Εικόνα 4: Χρήση της ιστοσελίδας maps.google.com 

	  
	  

Κάποιος µαθητής παρατήρησε ότι στα σηµεία ενδιαφέροντος δεν είχε συµπεριληφθεί 

το σχολείο των εταίρων τους και ότι «πολύ θα ήθελε να δει πώς είναι και απ’ έξω και από 

µέσα». Η δασκάλα του, αφού πληκτρολόγησε την ονοµασία του σχολείου στο πεδίο 

αναζήτησης, τον προέτρεψε να βρει αυτά που έψαχνε. Με τη βοήθεια των συµµαθητών του, ο 

µαθητής κατάφερε να περιηγηθεί στον εξωτερικό χώρο του σχολείου και να δει κάποιες 

φωτογραφίες που ήταν διαθέσιµες. Όταν τα παιδιά ζήτησαν να δουν κι άλλες φωτογραφίες, η 

εκπαιδευτικός πρότεινε να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του σχολείου και τους ζήτησε να την 

εντοπίσουν στην οθόνη που είχαν µπροστά τους. Αφού οι µαθητές την εντόπισαν και 

ανακατευθύνθηκαν σε αυτήν, µε την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού ανακάλυψαν πολλές 

φωτογραφίες από τον εσωτερικό χώρο του σχολείου, από εορταστικές εκδηλώσεις και 

καλλιτεχνικές δηµιουργίες µαθητών.   

Στη συνέχεια, τα παιδιά θέλησαν να δοκιµάσουν τις δυνατότητες της ιστοσελίδας 

maps.google.com, οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω και έτσι χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, 

αφού υπήρχαν δύο διαθέσιµοι υπολογιστές, για να πειραµατιστούν. Εκτός από τις τούρκικες 

τοποθεσίες που είχαν εντοπίσει νωρίτερα κατά την αναζήτησή τους, θέλησαν να 

αναζητήσουν και ελληνικές τοποθεσίες, σηµεία ενδιαφέροντος της περιοχής τους. Η 

αντικειµενική δυσκολία που παρουσιάστηκε ήταν ότι τα παιδιά δεν έγραφαν γρήγορα ή 

έγραφαν λάθος στο πεδίο αναζήτησης το σηµείο που έψαχναν, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

δυσφορία και ένταση ανάµεσα στα µέλη της κάθε οµάδας που ήταν 4 στην καθεµία και την 



	   45	  

εκπαιδευτικό να γράφει τις περισσότερες φορές η ίδια τις λέξεις στα πεδία αναζήτησης για να 

µη χάνεται χρόνος.  

Αφού οι µαθητές εξοικειώθηκαν µέχρις ένα βαθµό µε τα εργαλεία της ιστοσελίδας 

maps.google.com, η εκπαιδευτικός τους παρουσίασε µία από τις δυνατότητες της εφαρµογής 

Google Earth. Στην εφαρµογή αυτή είναι δυνατόν να αναζητηθεί κάποιο σηµείο 

ενδιαφέροντος και να επισηµανθεί µε «µία πινέζα». Αφού επισηµανθούν όλα τα σηµεία 

ενδιαφέροντος, υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας µιας ψηφιακής διαδροµής από σηµείο σε 

σηµείο, µε τη σειρά που έχει επιλέξει ο χρήστης.  

Στο σηµείο αυτό, οι µαθητές συµφώνησαν τη σειρά µε την οποία η κούκλα θα 

επισκεπτόταν τα σηµεία ενδιαφέροντος. Τα έγραψαν στον πίνακα και έβαλαν αύξοντα αριθµό 

µπροστά από το καθένα. Ακολούθως, κάθε παιδί τοποθέτησε στο χάρτη µία ή δύο «πινέζες», 

ονόµασε το κάθε σηµείο ενδιαφέροντος και τέλος «ζωντάνεψαν» τη διαδροµή που 

σχεδίασαν, την οποία χαρακτήρισαν ως «πολύ εντυπωσιακή». 

Στο τέταρτο µέρος συνεχίστηκε η διαδικασία γραφής του σεναρίου, η οποία είχε 

διακοπεί και που είχε διάρκεια µίας εβδοµάδας. Τώρα, οι µαθητές ήξεραν τη διαδροµή που 

θα ακολουθούσε η κούκλα, συνεπώς ήταν πιο εύκολο γι΄αυτούς να βρουν την «πλοκή» της 

ιστορίας τους. Το σενάριο που γράφτηκε αποτελούνταν από ερωτήσεις της κούκλας και 

απαντήσεις των µαθητών προς αυτήν. Κάποια παραδείγµατα ερωτήσεων είναι τα εξής: 

• Από πού θα ξεκινήσω και πώς θα πάω; 

• Πού θα µείνω; 

• Πού θα φάω; 

• Πώς θα πάω στο σχολείο των παιδιών; 

• Έχετε να προτείνετε κάποια αξιοθέατα; 

• Τι θερµοκρασία έχει εκεί; 

 

Τα παιδιά αποφάσισαν, οι απαντήσεις τους να δίνονται µε τη βοήθεια χαρτών, 

διαδροµών σχεδιασµένων πάνω σε αυτούς, φωτογραφιών και πληροφοριών που είχαν βρει 

στις ιστοσελίδες που επισκέφτηκαν και προφορικές περιγραφές των ίδιων που είχαν 

µαγνητοσκοπηθεί. 

Στο πέµπτο µέρος, το οποίο διήρκησε 2 εβδοµάδες, δηµιουργήθηκε η ψηφιακή 

ιστορία. Αρχικά, οι µαθητές έπρεπε µε κάποιο τρόπο να δώσουν φωνή στην κούκλα τους. 
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Αρχικά, πρότειναν κάποιος από αυτούς να την κρατά και να µιλάει αντί γι΄αυτήν. Η 

εκπαιδευτικός τότε τους έδειξε την εφαρµογή Photospeak για τάµπλετ και έξυπνα τηλέφωνα 

(Εικόνα 5), η οποία έχει τη δυνατότητα να «ζωντανεύει» µια φωτογραφία, δίνοντάς της φωνή 

µέσω ηχογράφησης και κίνηση σε κάποια χαρακτηριστικά του προσώπου. Στα παιδιά άρεσε 

πολύ η ιδέα κι έτσι ηχογράφησαν τις ερωτήσεις της κούκλας µε τη βοήθεια της εν λόγω 

εφαρµογής.  

 

	  

            Εικόνα 5: Περιβάλλον της εφαρµογής Photospeak 

	  
	  

Για κάθε ερώτηση, δύο παιδιά αναλάµβαναν να απαντήσουν µε τη βοήθεια των 

ψηφιακών µέσων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για παράδειγµα, στην ερώτηση «Από πού θα 

ξεκινήσω και πώς θα πάω;», οι µαθητές σχεδίασαν τη διαδροµή µεταξύ των δύο αεροδροµίων 

στην ιστοσελίδα maps.google.com (Εικόνα 6) και απαντώντας, την έδειξαν στην κάµερα 

αναφέροντας το µέσο που θα χρησιµοποιήσει και πόση ώρα θα κάνει, δεδοµένα τα οποία 

εµφανίζονται αυτόµατα στο χάρτη µόλις κάνει ο χρήστης αναζήτηση της διαδροµής. Στην 

ερώτηση «Έχετε να προτείνετε κάποια αξιοθέατα;», τα παιδιά έδειχναν στο χάρτη πού 

βρίσκεται το σηµείο που προτείνουν και ποιες ώρες είναι ανοιχτό καθώς και κάποιες 

φωτογραφίες ή/και εικονική περιήγηση µε το εργαλείο «street view». Στην ερώτηση «Πού θα 

φάω;», οι µαθητές έδειχναν στο χάρτη την απόσταση που είχε το εστιατόριο από το 

προηγούµενο σηµείο ενδιαφέροντος, φωτογραφίες από το µενού και διάβαζαν σχόλια 

επισκεπτών. 
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         Εικόνα 6: Χρήση των Google Maps 

Όταν τα παιδιά παρακολούθησαν τα µαγνητοσκοπηµένα µέρη, παρατήρησαν πως 

όταν η κάµερα στρεφόταν προς την οθόνη του υπολογιστή, δε φαινόταν καθαρά αυτό που 

απεικονιζόταν. Ρώτησαν αν γίνεται µε κάποιο τρόπο να φαίνεται πιο καθαρά αυτό που 

περιέγραφαν ενώ απαντούσαν. Γι΄αυτό το λόγο η εκπαιδευτικός δηµιούργησε κάποια 

στιγµιότυπα αναζήτησης µε τη µέθοδο “PrintScreen” και κάποια µικρά βίντεο 

µαγνητοσκόπησης της οθόνης του υπολογιστή για την παρουσίαση φωτογραφιών. 

Τέλος, η εκπαιδευτικός της τάξης δηµιούργησε την ψηφιακή ιστορία συνθέτοντας όλα 

τα επιµέρους βίντεο και στιγµιότυπα σε µια ταινία µικρού µήκους, προσθέτοντας υπότιτλους 

στα αγγλικά, αφού αυτή προοριζόταν για τους Τούρκους συνεργάτες. 

Η πρώτη προβολή της ψηφιακής ιστορίας στους Έλληνες µαθητές είχε ως κύριο 

σκοπό την αξιολόγηση του τελικού προϊόντος που δηµιούργησαν, ο οποίος αποτέλεσε το 

έκτο µέρος της δραστηριότητας και είχε διάρκεια µίας εβδοµάδας. Οι παρατηρήσεις που 

έγιναν ήταν ως επί το πλείστον θετικές, καθώς το αποτέλεσµα τους εντυπωσίασε. Οι 

αρνητικές παρατηρήσεις είχαν σχέση µε το κόµπιασµα κάποιων συµµαθητών όταν µιλούσαν 

και µε τις αναµνήσεις που είχαν όταν µαγνητοσκοπούνταν µια συγκεκριµένη σκηνή όπως για 

παράδειγµα «τότε δεν είχαµε καλό ίντερνετ», «τότε ήταν που ο Δ µας ενοχλούσε και µιλούσε 

συνέχεια» και «τότε ήταν που τσίριζε ο Π και δεν µπορούσαµε να δουλέψουµε». 

Ένας δευτερεύων σκοπός της πρώτης προβολής ήταν να διαπιστωθεί εάν οι µαθητές 

θα παρατηρούσαν την έλλειψη µουσικής επένδυσης στην ιστορία και αν ναι, αν θα ήθελαν να 

ξεκινήσουν µία διαδικασία επιλογής µουσικής για την επένδυσή της. Κάτι τέτοιο όµως δεν 
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παρατηρήθηκε από τους µαθητές. Η δασκάλα τους τότε, έκανε η ίδια την παρατήρηση αυτή 

και τα παιδιά έδειξαν επιθυµία να γίνει χρήση µουσικής επένδυσης.  

Η επιλογή της µουσικής έγινε µέσα από τη µουσική βιβλιοθήκη του YouTube 

https://www.youtube.com/audiolibrary/music, στην οποία τα µουσικά κοµµάτια παρέχονται 

δωρεάν και δεν τίθεται θέµα πνευµατικών δικαιωµάτων. Επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος 

πάροχος από την εκπαιδευτικό διότι τα µουσικά κοµµάτια οµαδοποιούνται σε κατηγορίες 

ανάλογα µε το είδος, τη διάθεση, το µουσικό όργανο, τη διάρκεια και την απόδοση, δηλαδή 

αν πρέπει να γίνει αναφορά στο όνοµα του καλλιτέχνη ή όχι κι έτσι θα ήταν πιο εύκολο για τα 

παιδιά να διαλέξουν. Οι µαθητές επέλεξαν τα µουσικά κοµµάτια που θα ακούγονται στην 

ψηφιακή ιστορία τους βάσει των δύο πρώτων οµαδοποιήσεων, του είδους και της διάθεσης. 

Αρχικά διάλεξαν 6 κοµµάτια από το είδος “Παιδικά” µε διάθεση “Χαρούµενη”. Για το µέρος 

της αφήγησης όπου παρουσιάζεται η διαδροµή στην εφαρµογή GoogleEarth, επέλεξαν ένα 

κοµµάτι µε διάθεση «ξεσηκωτική». Όταν αυτά ενσωµατώθηκαν στην ιστορία και έγινε µια 

προεπισκόπηση της ταινίας, δύο µαθήτριες παρατήρησαν ότι “αυτή η µουσική δεν ταίριαζε 

µε τα µουσεία”. Οι συµµαθητές τους συµφώνησαν να ψάξουν για κάποια µουσικά κοµµάτια 

που να ταιριάζουν περισσότερο σε µνηµεία και µουσεία. Σε αυτό το σηµείο δυσκολεύτηκαν 

αρκετά γιατί καµία µουσική δεν τους ικανοποιούσε και γι΄αυτό η δασκάλα τους έπαιξε 

καθοδηγητικό ρόλο και τους βοήθησε να επιλέξουν κάποια µουσικά κοµµάτια από το είδος 

“Ambient”. Το τελικό αποτέλεσµα τους ικανοποίησε και αποφασίστηκε αυτή να είναι η 

τελική µορφή της ψηφιακής ιστορίας. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δραστηριότητας, η κούκλα ταξίδευε από και προς τι 

δύο χώρες εταίρους. Όταν ένα σχολείο λάµβανε την κούκλα, εκείνη «συµµετείχε» µαζί τους 

στα παιχνίδια των δραστηριοτήτων που περιγράφηκαν νωρίτερα. Ένα από αυτά τα παιχνίδια, 

ήταν και αυτό της ενδέκατης δραστηριότητας: δύο ηλεκτρονικά κουίζ ερωτήσεων, φτιαγµένα 

από τους µαθητές των δύο σχολείων µε την εφαρµογή Kahoot. Οι Έλληνες µαθητές 

σχεδίασαν ερωτήσεις που σχετίζονταν µε το βίντεο που έφτιαξαν οι Τούρκοι µαθητές για την 

Ελλάδα και οι Τούρκοι µαθητές ερωτήσεις που σχετίζονταν µε το βίντεο που είχαν 

δηµιουργήσει οι Έλληνες µαθητές για την Τουρκία. Τα δύο κουίζ λύθηκαν σε πραγµατικό 

χρόνο µέσω Skype µε διαµοιρασµό οθόνης (Εικόνα 7). Αυτό αποτέλεσε το έβδοµο και 

τελευταίο µέρος της ερευνητικής δραστηριότητας. 

 



	   49	  

	  
        Εικόνα 7: Λύση κουίζ µε διαµοιρασµό οθόνης 

 

Ερευνητικά ερωτήµατα 

Όπως προαναφέρθηκε κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί αν 

και µε ποιον τρόπο η συµµετοχή σε ένα έργο eTwinning επιδρά στο κίνητρο για µάθηση αλλά 

και κατά πόσον αφοµοιώνεται η νεοαποκτηθείσα γνώση µέσα από ένα έργο eTwinning. Οι 

µαθητές µέσα από τη δηµιουργία ψηφιακής ιστορίας αλλά και µέσω της επικοινωνίας και της 

συνεργασίας µε τους εταίρους τους, ήρθαν σε επαφή µε νέα γνώση και πρωτόγνωρες γι΄αυτά 

εµπειρίες. Τα ερευνητικά ερωτήµατα που προκύπτουν λοιπόν είναι: 

Ερώτηµα Ε1.  Η συµµετοχή σε ένα έργο eTwinning επιδρά στο κίνητρο για µάθηση; Αν ναι, 

µε ποιον τρόπο; 

Ερώτηµα Ε2. Οι µαθητές αφοµοιώνουν καλύτερα γνώσεις που σχετίζονται µε το έργο 

eTwinning; 

Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής δραστηριότητας οι µαθητές δηµιούργησαν µία 

ψηφιακή ιστορία χρησιµοποιώντας πληροφορίες που συνέλεξαν για τη χώρα-εταίρο. Όπως 

προαναφέρθηκε, τα παιδιά επέλεξαν τα ίδια το τι θα αναζητήσουν καθώς επίσης και ποια 

στοιχεία από αυτά τελικά θα χρησιµοποιήσουν για τη δηµιουργία της ιστορίας τους. 

Δηµιουργήθηκαν δύο ιστορίες, µία από τους Έλληνες και µία από τους Τούρκους µαθητές.  

Έτσι, προκύπτουν οι παρακάτω ερωτήσεις: 

Ερώτηµα Ε3. Ποια είναι τα στοιχεία της άλλης χώρας στα οποία εστιάζουν οι µαθητές όταν 

καλούνται να την περιγράψουν µέσα από ένα «ταξίδι»; 
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Ερώτηµα Ε4. Κατά πόσον η τοπική τους κουλτούρα επηρεάζει το τι προσέχουν στις 

πληροφορίες που συλλέγουν για την άλλη πόλη; 

Ερώτηµα Ε5. Τι διαφορές και οµοιότητες εντοπίζονται ανάµεσα στις παρουσιάσεις του 

«ταξιδιού» της κούκλας των δύο σχολείων; 

 

Σύνοψη 

Αρχικά, στο µέρος της µεθοδολογίας της παρούσας εργασίας παρουσιάστηκαν οι 

λόγοι που οδήγησαν στη διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας. Η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας δείχνει ότι η επίδραση ενός έργου eTwinning στο κίνητρο για µάθηση δεν έχει 

µελετηθεί σε µικρές ηλικίες. Το ίδιο ισχύει και για το κατά πόσο η γνώση αφοµοιώνεται 

καλύτερα µέσα από ένα έργο eTwinning. Μία από τις συνήθεις δραστηριότητες σε ένα τέτοιο 

έργο είναι η παρουσίαση των χωρών των σχολείων που συµµετέχουν, η οποία όµως για 

πρώτη φορά αντεστράφη δίνοντας την ευκαιρία στους µαθητές να παρουσιάσουν τη χώρα 

των εταίρων τους µέσω µιας ψηφιακής ιστορίας. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στη συγκεκριµένη 

έρευνα να διαπιστώσει ποια είναι τα στοιχεία της άλλης χώρας στα οποία εστιάζουν οι 

µαθητές, κατά πόσον η τοπική τους κουλτούρα τους επηρεάζει ώστε να εστιάσουν στα 

συγκεκριµένα στοιχεία αλλά και τις οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των δύο ψηφιακών 

ιστοριών. 

Έγινε αναφορά στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας η 

οποία χωρίστηκε σε επτά µέρη. Παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν 

για τη συλλογή των δεδοµένων: η παρατήρηση, η συνέντευξη, η τεχνική της ιδεοθύελλας, οι 

διαδικτυακές µηχανές αναζήτησης, οι εφαρµογές Google Maps, Google Earth, Kahoot και η 

µουσική βιβλιοθήκη YouTube. Τέλος, Διατυπώθηκαν τα ερευνητικά ερωτήµατα που 

οδήγησαν στη διενέργεια της συγκεκριµένης έρευνας. 
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Μέρος 3ο: Αποτελέσµατα 

Εισαγωγή 

Στο 4ο µέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα. Οι 

απαντήσεις δίνονται ξεχωριστά για κάθε ερευνητικό ερώτηµα. Για την εξαγωγή 

αποτελεσµάτων αναφορικά µε το αν και µε ποιον τρόπο η συµµετοχή σε ένα έργο eTwinning 

επιδρά στο κίνητρο για µάθηση, χρησιµοποιήθηκε το ερευνητικό εργαλείο της παρατήρησης. 

Προκύπτει ότι η συνεργασία µεταξύ των µαθητών, το γεγονός ότι ανακαλύπτουν µόνοι τους 

τη νέα γνώση, η διάδραση που υπάρχει µε τους εταίρους κατά τη διεξαγωγή του έργου, η 

χρήση της τεχνολογίας, οι παιγνιώδεις δραστηριότητες, η απουσία σχολικού εγχειριδίου και η 

ελεύθερη έκφραση αποτελούν παράγοντες οι οποίοι επιδρούν θετικά στο κίνητρο για µάθηση. 

Παρατηρείται ότι τα παιδιά αφοµοιώνουν καλύτερα τις γνώσεις που σχετίζονται µε ένα έργο 

eTwinning, κάνοντας χρήση των εργαλείων της παρατήρησης, της συνέντευξης και ενός 

κουίζ γνώσεων. Τα παιδιά χρησιµοποιούν αυτά που έµαθαν και σε άλλα µαθήµατα του 

ωρολογίου προγράµµατος. Επιπλέον γίνεται περιγραφή και σηµειωτική ανάλυση των 

ψηφιακών ιστοριών των δύο σχολείων ώστε να διαπιστωθεί πού εστιάζουν οι µαθητές όταν 

καλούνται να περιγράψουν µία χώρα µέσα από ένα «ταξίδι», πώς τους επηρεάζει η τοπική 

τους κουλτούρα όταν καλούνται να κάνουν την περιγραφή αυτή και τέλος, ποιες είναι οι 

διαφορές και οι οµοιότητες που παρατηρούνται µεταξύ των δύο παρουσιάσεων. Η ενότητα 

αυτή κλείνει µε τις απόψεις και τα συναισθήµατα των µαθητών σχετικά µε την υλοποίηση 

του eTwinning έργου. 

 

Απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα 

Τα ερευνητικά δεδοµένα συλλέχθησαν και από τα επτά µέρη της δραστηριότητας 

καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια της όλης διεξαγωγής του έργου. Η επεξεργασία και 

ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων βοήθησε ώστε να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήµατα 

που τέθηκαν παραπάνω.  Συνεπώς για το πρώτο ερώτηµα προκύπτουν τα παρακάτω 

αποτελέσµατα. 
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Για την απάντηση στο πρώτο ερώτηµα έγινε χρήση του ερευνητικού εργαλείου της 

παρατήρησης. 

Όλες οι δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του eTwinning έργου 

ήταν οµαδικές και αποτέλεσµα συνεργασίας των µαθητών. Παρατηρήθηκε ότι ένας από τους 

λόγους που τα παιδιά περίµεναν µε ανυποµονησία την ώρα της ευέλικτης ζώνης ήταν επειδή 

ήξεραν πως κατά τη διάρκειά της θα µιλήσουν µε τους συµµαθητές τους, θα πάρουν από 

κοινού αποφάσεις, θα γελάσουν, θα σχολιάσουν και θα παράγουν ένα συνεργατικό τελικό 

προϊόν. Η ίδια ανυποµονησία δεν παρατηρούνταν σε άλλα µαθήµατα κατά τη διάρκεια των 

οποίων οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνταν ως επί το πλείστον σε ατοµικό επίπεδο, πόσο 

µάλλον όταν το αποτέλεσµα δεν ήταν και ικανοποιητικό για το µαθητή. 

Συγκεκριµένα, στο δεύτερο µέρος της δραστηριότητας οι µαθητές ανακάλυπταν 

συνεχώς µόνοι τους τη νέα γνώση. Σε οµάδες, έψαξαν να βρουν πληροφορίες ώστε να 

οργανώσουν ένα ταξίδι στην Άγκυρα (Εικόνα 8). Κάθε φορά που ανακάλυπταν κάτι 

καινούριο γι΄αυτούς, µε περηφάνια φώναζαν τη δασκάλα τους για να της δείξουν τα 

ευρήµατά τους και της εξέφραζαν απορίες που τους γεννιόνταν σε σχέση µε αυτό που 

ανακάλυπταν δείχνοντας έτσι την επιθυµία τους να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Ήταν 

ξεκάθαρη η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους, η οποία αυξανόταν ακόµα περισσότερο µε την 

επιβράβευση της εκπαιδευτικού. Τα συναισθήµατα αυτά λειτουργούσαν έτσι ώστε να 

συνεχίσουν να ανακαλύπτουν και να µη θέλουν να τελειώσει η διδακτική ώρα ούτε να βγουν 

στην αυλή για διάλειµµα µετά τη λήξη της. Κάτι παρόµοιο βέβαια δεν είχε συµβεί ποτέ σε 

κανένα άλλο µάθηµα τα δύο αυτά χρόνια που στη συγκεκριµένη τάξη δίδασκε η εν λόγω 

εκπαιδευτικός.  

 

Ερώτηµα 1: Η συµµετοχή σε ένα έργο eTwinning επιδρά στο κίνητρο για 

µάθηση; Αν ναι, µε ποιον τρόπο; 
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Εικόνα 8: Εργασία σε οµάδες 

 

Τα εποπτικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν, όπως οι υπολογιστές, ο βιντεοπροβολέας, 

το τάµπλετ αλλά και η χρήση του διαδικτύου, παιχνιδιών, φωτογραφιών, web 2.0 εργαλείων 

και η δηµιουργία βίντεο  σε πολλές από τις δραστηριότητες του έργου, αποτέλεσαν ισχυρό 

κίνητρο ώστε τα παιδιά όχι µόνο να θέλουν να µάθουν τα ίδια αλλά να θέλουν να δείξουν τι 

έµαθαν σε µαθητές άλλων τάξεων αλλά και στους γονείς τους. Ήταν χαρακτηριστικό το 

γεγονός πως όταν έρχονταν οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους µετά το πέρας των 

µαθηµάτων, εκείνα άρχιζαν να τους κάνουν επίδειξη των γνώσεων που αποκόµισαν όπως για 

παράδειγµα: 

 «Ήξερες ότι Ολόλευκο Τζαµί έχει ύψος 88 µέτρα;» 

«Θέλω να πάµε ταξίδι στην Τουρκία, να δούµε το µουσείο Ατατούρκ.» 

« Ήξερες ότι η Άγκυρα έχει κι αυτή ένα κάστρο όπως και το Παλαιοχώρι;» 

Για τις ανάγκες της έρευνας, η εκπαιδευτικός θέλοντας να συγκρίνει τις γνώσεις που 

αποκοµίζουν οι µαθητές από µία προφορική περιγραφή σε σχέση µε τη χρήση των εργαλείων 

που προαναφέρθηκαν έκανε το εξής. Αφού τα παιδιά αναζήτησαν σε πρώτο στάδιο στο 

διαδίκτυο µε λέξεις κλειδιά αξιοθέατα στην Άγκυρα και πριν προχωρήσουν στην ανακάλυψη 

περαιτέρω πληροφοριών, τους έδωσε προφορικά κάποιες πληροφορίες για τα αξιοθέατα 

αυτά. Όταν την επόµενη µέρα έκανε στους µαθητές ερωτήσεις σχετικά µε τις πληροφορίες 

αυτές, µόνο δύο παιδιά θυµόντουσαν ελάχιστες από αυτές. Μετά την έρευνα των παιδιών στο 

διαδίκτυο, τη χρήση των εφαρµογών, των web 2.0 εργαλείων και την παραγωγή των τελικών 

προϊόντων, που δεν είναι εκθέσεις και ασκήσεις αλλά βίντεο, παρουσιάσεις φωτογραφιών, 

ηλεκτρονικά κουίζ και ψηφιακές αφίσες (Εικόνα 9), τα παιδιά µπόρεσαν να απαντήσουν στις 
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ίδιες ερωτήσεις χωρίς δυσκολία και µάλιστα εξέφρασαν την επιθυµία να χρησιµοποιούνται τα 

ίδια µέσα και εργαλεία και στα υπόλοιπα µαθήµατα.  

 

	  

            Εικόνα 9: Δηµιουργώντας µια ψηφιακή αφίσα 

 

Η χρήση των εν λόγω µέσων και εργαλείων ευνοούν τη διάδραση µεταξύ των 

µαθητών των χωρών που συµµετέχουν σε ένα έργο eTwinning. Η ζωντανή συνοµιλία µε 

µαθητές του εξωτερικού, τα διαδραστικά παιχνίδια, η δηµιουργία κουίζ για τους εταίρους, ο 

σχολιασµός των εργασιών των εταίρων (Εικόνα 10), η λήψη κοινών αποφάσεων µεταξύ των 

συµµετεχόντων σχολείων είναι λίγα από στοιχεία που λείπουν από τα συµβατικά µαθήµατα, 

είναι κάτι νέο για τους µαθητές, ειδικά γι΄αυτούς που υλοποιούν το πρώτο τους eTwinning 

έργο, τους ενθουσιάζει και τους δίνει κίνητρο για µάθηση. Η αλληλεπίδραση αυτή και η 

επικοινωνία οδήγησε τους συµµετέχοντες του εν λόγω έργου να θέσουν αµφότεροι 

ερωτήµατα στους συνεργάτες τους και να µάθουν από αυτούς περισσότερα πράγµατα σε 

σχέση µε στοιχεία της κουλτούρας και του πολιτισµού τους. Για παράδειγµα, όταν έπαιζαν 

σπασµένο τηλέφωνο, οι Έλληνες µαθητές ζήτησαν να ακούσουν από τους συνεργάτες τους 

και άλλες τούρκικες λέξεις και θέλησαν να µάθουν τι σηµαίνουν στα ελληνικά. Διαπίστωσαν 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ότι δύο από τις λέξεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν κοινές 

στις δύο γλώσσες και ζήτησαν να µάθουν αν υπάρχουν κι άλλες κοινές λέξεις. Κάτι παρόµοιο 

συνέβη όταν παρακολούθησαν τα βίντεο παραδοσιακών παιχνιδιών των συνεργατών. Οι 

Έλληνες µαθητές παρατήρησαν ότι τα δύο τούρκικα παραδοσιακά παιχνίδια που 

παρουσιάστηκαν ήταν παρόµοια µε δύο αντίστοιχα ελληνικά. Εξέφρασαν την επιθυµία να 

µάθουν κι άλλα τούρκικα παιχνίδια µε την περιέργεια να διαπιστώσουν εάν µοιάζουν µε τα 
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ελληνικά. Τότε οι συνεργάτες τους, τούς έστειλαν µία παρουσίαση όπου περιγράφονταν 

τούρκικα παραδοσιακά παιχνίδια, εκ των οποίων τα περισσότερα έµοιαζαν µε αντίστοιχα 

ελληνικά. Στη συνέχεια, οι Έλληνες µαθητές θέλησαν να συµπληρώσουν την παρουσίαση 

αυτή, σηµειώνοντας κάτω από κάθε παιχνίδι τι διαφορές έχει µε το ελληνικό. Ακόµη, όταν 

χρησιµοποιούσαν την εφαρµογή Google Maps κατά τη δηµιουργία της ψηφιακής ιστορίας, 

ήθελαν να εξερευνήσουν κι άλλα µέρη εκτός από τα σηµεία ενδιαφέροντος που είχαν 

προαποφασίσει. Επίσης θέλησαν να βρουν και ελληνικές τοποθεσίες, τις οποίες είχαν 

επισκεφτεί.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

     Εικόνα 10: Σχολιασµός των εργασιών µε χρήση της εφαρµογής Padlet 

 

Μέσα από τις δραστηριότητες ενός έργου eTwinning, δίνεται η ευκαιρία στους 

µαθητές να εκφραστούν ελεύθερα, µε το δικό τους ξεχωριστό τρόπο, χωρίς να περιορίζονται 

από τον εκπαιδευτικό σχετικά µε την ορθότητα αυτών που θέλουν να εκφράσουν. Στο 

συγκεκριµένο έργο τα παιδιά διάλεξαν µόνα τους τα στοιχεία της άλλης χώρας που θα 

παρουσιάσουν χωρίς να περιοριστούν από τη δασκάλα τους σχετικά µε το περιεχόµενο της 

ψηφιακής ιστορίας τους. Εξέφρασαν ελεύθερα τα σχόλιά τους γραπτά και προφορικά κάτω 

από διάφορες δραστηριότητες. Η κούκλα-µασκότ ήταν καθαρά δικό τους δηµιούργηµα. Στο 

τέλος του έργου αποφάσισαν µόνοι τους τι κανόνες θα έχει το παιχνίδι που θα δηµιουργηθεί 

από κοινού.  Καθεµία δραστηριότητα έδινε στα παιδιά τη δυνατότητα ελεύθερης δηµιουργίας 

και έκφρασης χωρίς το φόβο του ενδεχόµενου το αποτέλεσµα να σχολιαστεί αρνητικά από τη 
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δασκάλα τους. Τα τελικά προϊόντα είναι καθαρά δικές τους δηµιουργίες. Κάτι τέτοιο 

αποτελεί ισχυρό κίνητρο µάθησης για τους µαθητές. 

Η εµπλοκή σε ένα έργο eTwinning ξεφεύγει από τον παραδοσιακό τρόπο 

διδασκαλίας, ο οποίος τείνει να είναι δασκαλοκεντρικός, µε το µαθητή να κάθεται πέντε ή και 

παραπάνω ώρες σε ένα θρανίο, µε βιβλία και τετράδια ανοιχτά, πάντα έτοιµος να διαβάσει ή 

να γράψει. Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα µαθήµατα, κατά τη διάρκεια του eTwinning έργου δε 

χρησιµοποιούνται βιβλία. Αυτό από µόνο του είναι ένα σηµαντικό κίνητρο για τους µαθητές, 

για τους οποίους το άνοιγµα  και µόνο του σχολικού βιβλίου αποτελεί ένα καταναγκαστικό 

και καθόλου ευχάριστο κοµµάτι της ηµέρας. Συνεπώς, η απουσία σχολικού  εγχειριδίου ωθεί 

τους µαθητές να δράσουν µε πιο ευχάριστη διάθεση για να διεκπεραιώσουν µια 

δραστηριότητα. 

Σε αντιπαραβολή µε το παραδοσιακό µάθηµα, οι περισσότερες δραστηριότητες σε ένα 

έργο  eTwinning σχεδιάζονται µε παιγνιώδη τρόπο ώστε να είναι προσιτές και ευχάριστες για 

τους µαθητές. Στη συγκεκριµένη έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος αυτός όχι µόνο βοήθησε 

τους µαθητές να αφοµοιώσουν περισσότερες γνώσεις απ’ ότι µε µία παραδοσιακή µέθοδο 

αλλά ζητούσαν να γίνεται χρήση παιχνιδιού και στα υπόλοιπα µαθήµατα.   

Περνώντας στο δεύτερο ερευνητικό ερώτηµα, από τη συλλογή δεδοµένων προέκυψαν 

τα παρακάτω συµπεράσµατα.  

  

Για την απάντηση στο δεύτερο ερώτηµα έγινε χρήση της εφαρµογής Kahoot, της 

παρατήρησης και της συνέντευξης.  

Όπως προαναφέρθηκε, όταν ολοκληρώθηκε η δηµιουργία των ψηφιακών ιστοριών, το 

κάθε σχολείο δηµιούργησε ένα ηλεκτρονικό κουίζ µε τη βοήθεια της εφαρµογής Kahoot. Το 

κάθε κουίζ αποτελούνταν από 14 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν από τους Έλληνες 

µαθητές σχετίζονταν µε το βίντεο για την Ελλάδα που έφτιαξαν οι Τούρκοι µαθητές εκτός 

από δύο ( https://play.kahoot.it/#/k/77095720-0cba-4ab4-b810-5a2c94754a56 ). Οι ερωτήσεις 

των Τούρκων µαθητών αφορούσαν την ιστορία που είχαν δηµιουργήσει οι Έλληνες µαθητές 

εκτός από δύο ερωτήσεις (http://www.slideshare.net/busracelebisoy/kahoot-

questions?ref=https://twinspace.etwinning.net/15327/pages/page/104208). Οι δύο αυτές 

Ερώτηµα 2: Οι µαθητές αφοµοιώνουν καλύτερα γνώσεις που σχετίζονται 

µε το έργο eTwinning; 
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ερωτήσεις από κάθε κουίζ είχαν και αυτές να κάνουν µε την ευρύτερη περιοχή των εταίρων 

και σκοπός ήταν οι µαθητές να µάθουν από αυτές και να πάρουν µία πρόσθετη γνώση. Η 

τελική απάντηση σε κάθε ερώτηση δινόταν αφού συµφωνούσαν όλα τα παιδιά µεταξύ τους. 

Οι Έλληνες µαθητές απάντησαν σωστά σε δεκατρείς από τις δεκατέσσερις ερωτήσεις 

και οι Τούρκοι µαθητές και στις δεκατέσσερις ερωτήσεις. Παρατηρείται λοιπόν ότι οι 

µαθητές αφοµοίωσαν ως επί το πλείστον τη νέα γνώση και θυµόντουσαν πληροφορίες τις 

οποίες είχαν ανακαλύψει οι ίδιοι. 

Όπως προαναφέρθηκε, κατά την έναρξη υλοποίησης του έργου πραγµατοποιήθηκε 

συνέντευξη µε κύρια ερώτηση «Τι γνωρίζεις για την Τουρκία;». Οι απαντήσεις των παιδιών 

ήταν περιορισµένες µε δηµοφιλέστερες απαντήσεις «Ότι η σηµαία είναι κόκκινη και άσπρη» 

και «Πως πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα». Μετά το πέρας του έργου η ερώτηση «Τι γνωρίζεις 

για την Τουρκία;» τέθηκε εκ νέου και οι απαντήσεις, οι οποίες ήταν πολύ περισσότερες και 

περιεκτικές, παρατίθενται παρακάτω. 

• «Ξέρω δύο πολύ σηµαντικά αξιοθέατα: το Ολόλευκο Τζαµί και το Μουσείο 

Ατατούρκ». 

• «Ξέρω δύο τούρκικες λέξεις που είναι ίδιες και στα ελληνικά: τσάντα και παλτό». 

• «Ξέρω πως η λέξη ‘αυτοκίνητο’ στα τούρκικα λέγεται ‘araba’». 

• «Γνωρίζω πως η Άγκυρα έχει ένα κάστρο όπως κι εµείς». 

• «Το ‘Περνά Περνά η Μέλισσα’ που παίζουµε εµείς το παίζουνε και στην Τουρκία 

αλλά λίγο διαφορετικά». 

• «Παίζουνε κι εκεί το ‘Μαντιλάκι’, όπως κι εµείς». 

• «Θυµάµαι πως το Μουσείο Πολιτισµών ήταν πολύ εντυπωσιακό και είχε µέσα παλιά 

αντικείµενα όπως το Μουσείο της Βεργίνας». (Μία µέρα πριν τη συνέντευξη είχε 

πραγµατοποιηθεί επίσκεψη στο Μουσείο της Βεργίνας). 

• «Θυµάµαι πως το σχολείο τους είναι πολύ µεγαλύτερο από το δικό µας». 

• «Στο Μουσείο Ατατούρκ εκτίθενται τα προσωπικά αντικείµενα του Ατατούρκ». 

• «Ό,τι παιχνίδια παίζουµε εµείς εδώ, τα παίζουνε κι αυτοί εκεί». 

• «Ξέρω 3 τούρκικες λέξεις: araba, çanta και palto». 

 
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως, όχι µόνο τα παιδιά γνώριζαν πολλά περισσότερα 

για την Τουρκία απ’ ότι πριν υλοποιήσουν το έργο eTwinning αλλά ως επί το πλείστον, οι 

απαντήσεις που έδιναν, ετίθεντο συγκριτικά µε το δικό τους πολιτισµικό γίγνεσθαι και 
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ασυνείδητα προσπαθούσαν να βρουν όλα τα κοινά στοιχεία που είχαν ανακαλύψει µεταξύ 

των δύο πολιτισµών. 

Από τη µέρα που ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου µέχρι και το τέλος της σχολικής 

χρονιάς, γινόταν από την ερευνήτρια λεπτοµερής καταγραφή των στοιχείων εκείνων της 

καθηµερινής σχολικής ζωής που έδειχναν πως οι µαθητές είχαν αφοµοιώσει τις γνώσεις που 

είχαν λάβει κατά τη διάρκειά του. Κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων µαθηµάτων, οι µαθητές 

συχνά έκαναν συσχετισµούς της εκάστοτε διδακτικής ενότητας µε πληροφορίες τις οποίες 

είχαν επεξεργαστεί κατά την υλοποίηση του eTwinning έργου. 

Στην 10η ενότητα του µαθήµατος της Γλώσσας «Προσοχή! Τι λέει εκεί;», τα παιδιά 

εξοικειώνονται µε την έννοια της µικρής αγγελίας και καλούνται να γράψουν και τα ίδια 

µικρές αγγελίες. Όταν τα παιδιά χωρίστηκαν σε δυάδες για να γράψουν την αγγελία τους, µία 

από τις οµάδες έγραψε την παρακάτω αγγελία: «Ράντισον Μπλου. Ενοικιάζονται δωµάτια σε 

ξενοδοχείο. Είµαστε στον πέµπτο όροφο. Τηλέφωνο 6947777777. Ονόµατα Μάγδα και 

Νίκος». Διαπιστώνεται ότι τα παιδιά είχαν κατακτήσει την έννοια ενοικίασης δωµατίου σε 

ξενοδοχείο και µάλιστα θυµούνταν το όνοµα του ξενοδοχείου το οποίο είχαν αναφέρει στην 

ψηφιακή τους ιστορία. 

Στην 13η ενότητα του µαθήµατος της Γλώσσας «Μες στο µουσείο», οι µαθητές 

µαθαίνουν να περιγράφουν έναν χώρο. Όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να περιγράψουν έναν 

χώρο της αρεσκείας τους, πέντε από τους εννιά µαθητές, επέλεξαν να περιγράψουν έναν 

χώρο από αυτούς που είχαν χρησιµοποιήσει για τη δηµιουργία της ψηφιακής τους ιστορίας. 

Οι χώροι που περιγράφηκαν ήταν το Ολόλευκο Τζαµί, το Μουσείο Ατατούρκ, το Μουσείο 

Πολιτισµών της Ανατολίας και το Κάστρο της Άγκυρας και µάλιστα µε λεπτοµέρεια και 

µεγάλη ακρίβεια, έχοντας περάσει αρκετές µέρες µετά τη δηµιουργία του βίντεο. Ακόµη, 

ένας από τους µαθητές περιέγραψε το λαογραφικό µουσείο της Αρναίας, το οποίο είχαν 

παρουσιάσει οι Τούρκοι εταίροι στη δική τους ιστορία. 

Επίσης στην 13η ενότητα της Γλώσσας, οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τα διάφορα 

είδη µουσείων. Αυθόρµητα τα παιδιά θέλησαν να επισηµάνουν ότι µουσεία έχει και στην 

Άγκυρα και µάλιστα κατάφεραν να διακρίνουν διαφορές και οµοιότητες που υπάρχουν 

µεταξύ αυτών και των λαογραφικών µουσείων που αναφέρονται στο βιβλίο τους. Επιπλέον, 

επισήµαναν το γεγονός ότι λαογραφικό µουσείο υπάρχει και στην Αρναία, το οποίο 

θυµούνταν από την παρουσίαση των Τούρκων µαθητών. 
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Στην 11η ενότητα του µαθήµατος της Γλώσσας «Τι βιβλίο είναι αυτό;», οι µαθητές 

µαθαίνουν να διακρίνουν τα κύρια από τα κοινά ουσιαστικά. Όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να 

γράψουν στον πίνακα κύρια ουσιαστικά που γνωρίζουν, τρία από αυτά έγραψαν τις λέξεις 

«Τουρκία», «Άγκυρα» και «Μουσταφά», που είναι το όνοµα ενός από τους εταίρους 

µαθητές. Όταν ρωτήθηκαν γιατί οι λέξεις αυτές γράφονται µε κεφαλαίο το πρώτο γράµµα η 

απάντηση ήταν ότι πρόκειται για χώρα, πόλη και όνοµα αντίστοιχα. 

Στην 22η ενότητα του µαθήµατος της Γλώσσας «Πώς γίνεται; Πώς παίζεται;», 

ζητείται από τα παιδιά να διατυπώσουν τους κανόνες ενός παιχνιδιού που περιγράφεται σε 

ένα κείµενο. Τα παιδιά αµέσως θυµήθηκαν πως µία από τις δραστηριότητες που είχαν 

υλοποιήσει κατά τη διάρκεια του eTwinning προγράµµατος ήταν να µαντέψουν τους κανόνες 

δύο τούρκικων παραδοσιακών παιχνιδιών. Χωρίς να τους ζητηθεί από την εκπαιδευτικό, 

θέλησαν να διατυπώσουν τους κανόνες των παιχνιδιών αυτών και µάλιστα το έκαναν µε 

µεγάλη επιτυχία.  

Στην 2η ενότητα του µαθήµατος της Μελέτης Περιβάλλοντος «Η συνοικία µου», στο 

µάθηµα «Από το χτες στο σήµερα», τα παιδιά κλήθηκαν να βρουν διαφορές µεταξύ δύο 

φωτογραφιών, της παλιάς Θεσσαλονίκης και της πιο νέας. Η πρώτη διαφορά που 

παρατήρησαν οι µαθητές ήταν οι πολλοί µιναρέδες που υπήρχαν στη φωτογραφία της παλιάς 

Θεσσαλονίκης. Έκαναν µάλιστα την παρατήρηση ότι είχαν δει τέτοιους µιναρέδες όταν 

περιηγούνταν µε την εφαρµογή Google Maps στις γειτονιές της Άγκυρας. 

Ένα από τα τούρκικα παραδοσιακά παιχνίδια που έπαιξαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια 

του έργου ήταν το Bezirganbaşi, το οποίο είναι αντίστοιχο του ελληνικού Περνά Περνά η 

µέλισσα. Υπάρχουν τρεις διαφορές µεταξύ τους. Η πρώτη είναι ότι στο τούρκικο παιχνίδι δύο 

παιδιά σχηµατίζουν µε τα χέρια τους µία γέφυρα για να περάσουν από κάτω τα υπόλοιπα, σε 

αντίθεση µε το ελληνικό που τα δύο παιδιά χτυπούν τα χέρια µεταξύ τους. Η δεύτερη 

διαφορά είναι ότι στο τούρκικο παιχνίδι οι δύο µυστικές λέξεις πρέπει οπωσδήποτε να είναι 

φρούτα ενώ στο ελληνικό από οποιαδήποτε κατηγορία. Η τρίτη διαφορά είναι πως το 

τραγούδι που λένε τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι εντελώς διαφορετικό. Στο 

πλαίσιο του έργου, τα δύο σχολεία έπρεπε να παίξουν τα παραδοσιακά παιχνίδια του άλλου. 

Πριν οι Έλληνες µαθητές παίξουν το Bezirganbaşi, µε τη βοήθεια της δασκάλας τους 

µετέφρασαν τους τούρκικους στίχους στα ελληνικά και τους προσάρµοσαν στην πρωτότυπη 

µουσική του παιχνιδιού. Από τότε που έµαθαν να παίζουν το Bezirganbaşi, κάθε φορά που 

θέλουν να παίξουν Περνά περνά η µέλισσα, το παίζουν µε τους κανόνες του τούρκικου 
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παιχνιδιού, έχοντάς τους εµπεδώσει και εφαρµόζοντάς τους καθηµερινά όταν παίζουν στα 

διαλείµµατα. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες µαθητές έµαθαν ότι υπάρχει κάστρο 

στην περιοχή τους από την ψηφιακή ιστορία των Τούρκων µαθητών. Στην 8η ενότητα του 

µαθήµατος της Μελέτης Περιβάλλοντος “Διάφοροι τόποι της πατρίδας µου”, όταν ζητήθηκε 

από τα παιδιά να ονοµάσουν γνωστές περιοχές κοντά στο χωριό τους, όλα θυµόντουσαν και 

ανέφεραν το κάστρο Νέποσι και µάλιστα ζήτησαν να πάνε και εκπαιδευτική επίσκεψη σε 

αυτό.  

Συνεπώς, παρατηρείται ότι οι µαθητές αφοµοιώνουν τις γνώσεις που σχετίζονται µε 

ένα eTwinning έργο και µάλιστα τις θέτουν σε εφαρµογή όποτε τους δίνεται η ευκαιρία. 

Έχουν οι ίδιοι ανακαλύψει τη γνώση αυτή, έχουν επεξεργαστεί τις νέες πληροφορίες και τις 

ανασύρουν από τη µνήµη τους πολύ ευκολότερα σε σχέση µε την περίπτωση µιας απλής 

προφορικής ή γραπτής µετάδοσης γνώσεων από τον εκπαιδευτικό. 

 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να παρατεθεί περιγραφή του βίντεο το οποίο 

δηµιούργησαν οι Έλληνες µαθητές (https://www.youtube.com/watch?v=WhdXW6giXp4) . 

Αρχικά, εµφανίζεται ο τίτλος του βίντεο στα αγγλικά «Το ταξίδι του Γραµµατούλη 

στην Τουρκία». Στην συνέχεια η κούκλα ζητά από τους µαθητές να γνωρίσει τους φίλους 

τους από την Τουρκία, να τους µεταφέρει τα γράµµατά τους και να παίξει µαζί τους. Ένας 

από τους Έλληνες µαθητές λέει ότι θα τον βοηθήσουν σε αυτό το ταξίδι και τότε η κούκλα 

ρωτάει από πού θα ξεκινήσει και πώς θα πάει στην Τουρκία. Τότε δύο µαθητές δείχνουν στο 

Google Maps τη διαδροµή που πρέπει να ακολουθηθεί, τα µέσα µεταφοράς που πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν και τη διάρκεια του ταξιδιού από το Παλαιοχώρι. Ακολούθως ένα άλλο 

παιδί του δείχνει την τιµή του αεροπορικού εισιτηρίου που βρήκε κατά την αναζήτησή του 

στο διαδίκτυο. Έπειτα, η κούκλα ρωτάει τι καιρό θα έχει στην Τουρκία. Το ίδιο παιδί απαντά 

σε τι βαθµούς θα κυµαίνεται η θερµοκρασία. Στη συνέχεια, ένας άλλος µαθητής του δείχνει 

Ερώτηµα 3: Ποια είναι τα στοιχεία της άλλης χώρας στα οποία εστιάζουν 

οι µαθητές όταν καλούνται να την περιγράψουν µέσα από ένα «ταξίδι»; 

	  
Ερώτηµα 4: Κατά πόσον η τοπική τους κουλτούρα επηρεάζει το τι 

προσέχουν στις πληροφορίες που συλλέγουν για την άλλη πόλη; 
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στην οθόνη του υπολογιστή το αµάξι προς ενοικίαση που της βρήκαν και αναφέρει την τιµή 

του. Η κούκλα ρωτά σε ποιο ξενοδοχείο θα µείνει. Μια µαθήτρια της απαντά δείχνοντας στην 

οθόνη του υπολογιστή το ξενοδοχείο που βρήκε, αναφέροντας ότι έχει άριστες κριτικές, την 

τιµή του µονόκλινου και δείχνοντας κάποιες φωτογραφίες από το εσωτερικό και εξωτερικό 

του. Κατόπιν, µία άλλη µαθήτρια δείχνει τη γειτονιά του ξενοδοχείου µε τη βοήθεια της 

εφαρµογής streetview.  

Ακολούθως, η κούκλα ζητά να µάθει πώς θα πάει στο σχολείο των Τούρκων 

συνεργατών. Η ίδια µαθήτρια δείχνει στο Google Maps τη διαδροµή που σηµείωσε από το 

ξενοδοχείο ως το σχολείο. Αναφέρει το µέσο που θα χρησιµοποιήσει και πόση διάρκεια έχει 

η διαδροµή αυτή. Επίσης, ένα άλλο κορίτσι δείχνει πώς είναι η γειτονιά του σχολείου µε την 

εφαρµογή streetview. Τότε η κούκλα ζητά να δει το σχολείο και από µέσα. Στο σηµείο αυτό 

γίνεται παρουσίαση φωτογραφιών από το εσωτερικό του σχολείου, τις οποίες οι Έλληνες 

µαθητές βρήκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου των Τούρκων συνεργατών. Πρόκειται για 3 

φωτογραφίες µε εικαστικές δηµιουργίες και 4 φωτογραφίες µε Τούρκους µαθητές σε 

διαφορετικές εκφάνσεις της σχολικής ζωής. 

Στη συνέχεια, η κούκλα ρωτάει πού θα φάει όταν πεινάσει. Δύο µαθητές δείχνουν 

στην οθόνη του υπολογιστή ένα εστιατόριο που ανακάλυψαν, αναφέροντας ότι έχει 

πιστοποιητικό διάκρισης, τις καλές κριτικές των επισκεπτών, τις ώρες λειτουργίας του και 

παρουσιάζοντας ορισµένες φωτογραφίες από το µενού του καταστήµατος. 

Η κούκλα συνεχίζει λέγοντας ότι θέλει να επισκεφτεί κάποια αξιοθέατα και ζητά από 

τους µαθητές να της προτείνουν µερικά. Μία µαθήτρια της προτείνει το Μουσείο Ατατούρκ 

δείχνοντάς το στο χάρτη και αναφέροντας τις ώρες και µέρες λειτουργίας του. Ένας άλλος 

µαθητής αναφέρει ότι πρόκειται για ένα πολύ δηµοφιλές µουσείο και παρουσιάζει ορισµένες 

φωτογραφίες από το χώρο. Έπειτα, η κούκλα ρωτά τι έχει µέσα το µουσείο. Τρία παιδιά 

απαντούν αναφέροντας ενδεικτικά κάποια εκθέµατα καθώς επίσης και κάποια στοιχεία του 

εξωτερικού χώρου.  

Ακολούθως, η κούκλα ζητά να µάθει αν υπάρχει και κάποιο άλλο αξιοθέατο εκεί 

κοντά. Δύο µαθήτριες προτείνουν το Ολόλευκο Τζαµί λέγοντας ότι είναι πολύ κοντά στο 

προηγούµενο µουσείο και δείχνοντας στο Google Maps τη διαδροµή και τη διάρκειά της 

µεταξύ των δύο σηµείων. Αναφέρουν το ύψος του και δείχνουν το εσωτερικό του µε τη 

βοήθεια της εφαρµογής streetview. 
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Έπειτα η κούκλα ζητά ένα µέρος για να φάει «εκεί κοντά». Δύο παιδιά λένε ότι 

βρήκαν ένα εστιατόριο πολύ κοντά στα προηγούµενα αξιοθέατα και δείχνουν στο χάρτη τη 

διαδροµή µε τα πόδια καθώς και τη διάρκειά της. Επίσης, αναφέρουν τις καλές κριτικές για 

το συγκεκριµένο εστιατόριο  και παρουσιάζουν κάποιες φωτογραφίες από το µενού του. Ένας 

από τους δύο µαθητές σχολιάζει λέγοντας πως του αρέσουν πολύ τα φαγητά που 

απεικονίζονται. 

Στη συνέχεια, η κούκλα ζητά από τα παιδιά να της προτείνουν κάποια ακόµη 

αξιοθέατα για να επισκεφτεί την τελευταία µέρα του ταξιδιού της. Τότε, δύο µαθήτριες της 

προτείνουν το Μουσείο Πολιτισµών της Ανατολίας αναφέροντας τις ώρες και µέρες 

λειτουργίας του, δείχνοντάς το στο χάρτη και παρουσιάζοντας µέρος του εσωτερικού του 

χώρου. Κατόπιν, αναφέρουν τις καλές κριτικές των επισκεπτών και παρουσιάζουν ορισµένες 

φωτογραφίες εκθεµάτων του µουσείου. Επιπλέον, µία από τις µαθήτριες περιγράφει 

προφορικά το εσωτερικό του µουσείου.  

Δύο άλλα παιδιά λένε ακόµη ότι κοντά στο Μουσείο Πολιτισµών της Ανατολίας 

βρίσκεται και το Κάστρο της Άγκυρας, δείχνοντας στο Google Maps τη διάρκεια της 

διαδροµής µε τα πόδια καθώς επίσης και κάποιες φωτογραφίες του Κάστρου. 

Η κούκλα ρωτά πού θα φάει το τελευταίο γεύµα της στην Τουρκία. Δύο µαθήτριες 

δείχνουν στο Google Maps ένα εστιατόριο, τη διαδροµή και τη διάρκειά της µε το 

αυτοκίνητο. Αναφέρουν ότι σερβίρει παραδοσιακά τούρκικα πιάτα και παρουσιάζουν κάποιες 

φωτογραφίες από το µενού του εστιατορίου. 

Ακολούθως, η κούκλα λέει ότι δεν της βρήκαν κάποια πολιτιστική εκδήλωση στην 

οποία θα µπορούσε να παρευρεθεί. Ένα παιδί απαντά ότι κατά την έρευνά τους δεν βρήκανε 

κάποια εκδήλωση για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Ανακάλυψαν όµως ένα 

παραδοσιακό χορευτικό συγκρότηµα από την Τουρκία που θα εµφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. 

Σε αυτό το σηµείο ο µαθητής παρουσιάζει ένα βίντεο του συγκεκριµένου χορευτικού 

συγκροτήµατος. 

Κατόπιν, µία µαθήτρια λέει στην κούκλα πως σηµείωσαν στο χάρτη όλα τα σηµεία 

που αυτή θα επισκεφτεί µε µία πινέζα ώστε να µη χαθεί. Στη συνέχεια, όλοι οι µαθητές την 

προτρέπουν να δει τη διαδροµή, από σηµείο σε σηµείο, όπως τη σχεδίασαν στο Google Earth. 

Ακολουθεί η παρουσίαση της διαδροµής αυτής. 
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Τέλος, η κούκλα ευχαριστεί τα παιδιά που οργάνωσαν το ταξίδι της τόσο καλά και 

λέει πως ανυποµονεί να αρχίσει το ταξίδι της. Στη συνέχεια, όλα τα παιδιά την αποχαιρετούν 

και εµφανίζεται το γλωσσικό µήνυµα «Αγαπητέ Γραµµατούλη, δώσε τα χαιρετίσµατά µας 

στους Τούρκους φίλους µας». Ακολουθεί µία φωτογραφία των µαθητών µαζί µε την κούκλα 

και το βίντεο τελειώνει µε το γλωσσικό µήνυµα «Να έχει καλό ταξίδι! Γεια σου!» 

Επιλέχθηκαν 19 καρέ από το βίντεο των Ελλήνων µαθητών τα οποία περιγράφουν τα 

στοιχεία της άλλης χώρας στα οποία εστιάζουν τα παιδιά. Σ’ αυτό το σηµείο, προκειµένου να 

απαντηθεί το 3ο ερευνητικό ερώτηµα θα ακολουθήσει η περιγραφή καθενός από τα 19 καρέ 

ξεχωριστά σε πίνακες σύµφωνα µε το µητρώο εικονικής ανάλυσης του Barthes, όπως 

εφαρµόστηκε από τη Χριστοδούλου (2003, 2007), όπου παρουσιάζεται η δηλωτική τους 

σηµασία. Συγχρόνως, µε έγχρωµη γραµµατοσειρά, φαίνονται οι κώδικες που κυριαρχούν σε 

κάθε εικόνα σύµφωνα µε τη θεωρία της Δοµικής Σηµαντικής του Greimas, στόχος της οποίας 

είναι η κατανόηση των αντικειµενικών δοµών και όχι η ερµηνεία τους, και την επιστηµονική 

της πρακτική ως ένα οργανωµένο σύστηµα µε βασικές έννοιες και ιεραρχική διάταξη. 

Πρόκειται για ένα µικτό µοντέλο ανάλυσης εικόνας, το οποίο προτάθηκε και εφαρµόστηκε 

από τη Χριστοδούλου (1996, 2003) και όπου συντίθενται οι δύο σηµειωτικές θεωρίες των 

Barthes και Greimas. 
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α. α. εικόνας 1 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  
 

Ένας µαθητής (κώδικας εκπαίδευσης) δείχνει σε έναν 
ηλεκτρονικό (τεχνολογικός κώδικας) χάρτη 
(γεωγραφικός κώδικας) µία απόσταση από µία περιοχή 
σε άλλη (γεωγραφικός κώδικας).  

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολική τάξη (χωρικός κώδικας, κώδικας εκπαίδευσης) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση πληροφοριών σε χάρτη 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, αναζήτηση αποστάσεων, χρήση υπολογιστή,  
χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο “Αγαπητέ Γραµµατούλη το ταξίδι 
σου (κώδικας τουρισµού) ξεκινά από το Παλαιοχώρι 
(γεωγραφικός κώδικας)” 
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α. α. εικόνας 2 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  
 

Ένας µαθητής (κώδικας εκπαίδευσης) δείχνει στην 
οθόνη του υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας) µία τιµή 
(κώδικας κόστους) αεροπορικού εισιτηρίου (κώδικας 
τουρισµού). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολικός χώρος (χωρικός κώδικας, κώδικας 
εκπαίδευσης) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση τιµών εισιτηρίων  στο διαδίκτυο 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, χρήση υπολογιστή, χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο “Κοστίζει 133 ευρώ (κώδικας 
κόστους)” 
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α. α. εικόνας 3 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  
 

Ένας µαθητής (κώδικας εκπαίδευσης)  δείχνει στην 
οθόνη του υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας) κάποιες 
τιµές θερµοκρασίας (µετεωρολογικός κώδικας).  

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολικός χώρος (χωρικός κώδικας, κώδικας 
εκπαίδευσης) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση τιµών θερµοκρασίας  στο διαδίκτυο 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, χρήση υπολογιστή, χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο “από -6 έως 4 βαµούς Κελσίου”. 
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α. α. εικόνας 4 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  
 

Ένας µαθητής (κώδικας εκπαίδευσης)  δείχνει στην 
οθόνη του υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας) ένα 
αυτοκίνητο (κώδικας µεταφοράς).  

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολικός χώρος (χωρικός κώδικας, κώδικας 
εκπαίδευσης) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση πληροφοριών  στο διαδίκτυο 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, χρήση υπολογιστή, χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο “Σου νοικιάσαµε αυτοκίνητο 
(κώδικας τουρισµού, κώδικας µεταφοράς)” 
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α. α. εικόνας 5 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  
 

Ένας µαθητής (κώδικας εκπαίδευσης)  δείχνει στην 
οθόνη του υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας) µία τιµή 
(κώδικας κόστους). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολικός χώρος (χωρικός κώδικας, κώδικας 
εκπαίδευσης) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση πληροφοριών  στο διαδίκτυο 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, χρήση υπολογιστή, χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο “Κοστίζει 24 ευρώ τη µέρα 
(κώδικας κόστους)” 
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α. α. εικόνας 6 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  
 

Μία µαθήτρια (κώδικας εκπαίδευσης)  βρίσκεται 
µπροστά σε οθόνη υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας) 
που δείχνει την εικόνα ενός ξενοδοχείου (κώδικας 
τουρισµού). Δίπλα στον υπολογιστή υπάρχει ένας 
βιντεοπροβολέας και ένα ηχείο (τεχνολογικός κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολική τάξη (χωρικός κώδικας, κώδικας εκπαίδευσης) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση πληροφοριών  στο διαδίκτυο 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, χρήση υπολογιστή, χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο “Σου βρήκαµε ένα πολύ ωραίο 
ξενοδοχείο, το Ράντισον Μπλου (κώδικας τουρισµού)” 
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α. α. εικόνας 7 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  
 

Μία µαθήτρια (κώδικας εκπαίδευσης)  δείχνει στην 
οθόνη του υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας) µία τιµή 
(κώδικας κόστους) ξενοδοχείου (κώδικας τουρισµού).  

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολική τάξη (χωρικός κώδικας, κώδικας εκπαίδευσης) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση πληροφοριών  στο διαδίκτυο 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, χρήση υπολογιστή, χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο “Το µονόκλινο δωµάτιο (κώδικας 
τουρισµού) κοστίζει 58 ευρώ (κώδικας κόστους)”. 
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α. α. εικόνας 8 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  
 

Οι µαθητές (κώδικας εκπαίδευσης) δείχνουν τις 
ζωγραφιές τους (κώδικας δηµιουργίας). Είναι 
χαµογελαστοί (συναισθηµατικός κώδικας). Στους 
τοίχους είναι κρεµασµένες χειροτεχνίες των µαθητών 
(κώδικας δηµιουργίας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολική τάξη (χωρικός κώδικας, κώδικας εκπαίδευσης) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Μάθηµα εικαστικών  

Θέµατα της εικόνας  Επίδειξη των δηµιουργιών των µαθητών 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα χωρίς γλωσσικά στοιχεία 
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α. α. εικόνας 9 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Τραπέζι εστιατορίου µε οχτώ διαφορετικά πιάτα 
(γαστρονοµικός κώδικας).   

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εστιατόριο (χωρικός κώδικας, γαστρονοµικός κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Πιάτα µε φαγητό  

Θέµατα της εικόνας  Ποικιλία πιάτων του εστιατορίου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα χωρίς γλωσσικά στοιχεία 
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α. α. εικόνας 10 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Φορητός υπολογιστής (τεχνολογικός κώδικας), στην 
οθόνη του οποίου φαίνεται ένα πιάτο µε φαγητό 
(γαστρονοµικός κώδικας).    

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολικός χώρος (χωρικός κώδικας, κώδικας 
εκπαίδευσης), εστιατόριο (χωρικός κώδικας, 
γαστρονοµικός κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Έρευνα µε φορητό υπολογιστή σε σχολικό χώρο 

Θέµατα της εικόνας  Περιήγηση στο διαδίκτυο µε φορητό υπολογιστή µε 
θέµα το φαγητό 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο “Μµµµ! Φαίνεται νόστιµο!” 
(γαστρονοµικός κώδικας) 



	   74	  

 
 

 

 
 
 
 
 

α. α. εικόνας 11 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Ένα πιάτο µε φαγητό (γαστρονοµικός κώδικας) . 
Πολλές µικρές εικόνες πιάτων µε φαγητό 
(γαστρονοµικός κώδικας)  ή του χώρου του εστιατορίου 
(χωρικός κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εστιατόριο (χωρικός κώδικας, γαστρονοµικός κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Πιάτο µε φαγητό 

Θέµατα της εικόνας  Επίδειξη του µενού του εστιατορίου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα χωρίς γλωσσικά στοιχεία 
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α. α. εικόνας 12 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Φωτογραφία του Μαυσωλείου Ατατούρκ (πολιτισµικός 
κώδικας).  
Επισκέπτες στέκονται απ’ έξω (κώδικας τουρισµού)  

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εξωτερικός χώρος του Μαυσωλείου Ατατούρκ (χωρικός 
κώδικας, πολιτισµικός κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Το κτίριο του Μαυσωλείου Ατατούρκ 

Θέµατα της εικόνας  Μνηµείο, πολιτισµική κληρονοµιά 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα χωρίς γλωσσικά στοιχεία 
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α. α. εικόνας 13 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Εικόνα χάρτη που υποδεικνύει την απόσταση µεταξύ 
δύο σηµείων (γεωγραφικός κώδικας) µε το αυτοκίνητο 
(κώδικας µεταφοράς). Στα αριστερά υπάρχουν 
πληροφορίες για τη διαδροµή (γεωγραφικός κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα   Δεν παραπέµπει σε κάποιον φυσικό χώρο 

Περιεχόµενο της εικόνας  Χάρτης πόλης  

Θέµατα της εικόνας  Απόσταση µεταξύ δύο σηµείων σε µία πόλη 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε πληροφορίες για τη διαδροµή που 
απεικονίζεται. 
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α. α. εικόνας 14 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Φωτογραφία από τον εσωτερικό χώρο του Ολόλευκου 
Τζαµί (πολιτισµικός κώδικας, θρησκευτικός κώδικας).  

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εσωτερικό του Ολόλευκου Τζαµί (χωρικός κώδικας, 
πολιτισµικός κώδικας, θρησκευτικός κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Κοµµάτι του εσωτερικού χώρου από το Ολόλευκο Τζαµί 

Θέµατα της εικόνας  θρησκεία  

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα χωρίς γλωσσικά στοιχεία 
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α. α. εικόνας 15 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  
 

Εικόνα χάρτη που υποδεικνύει την απόσταση µεταξύ 
δύο σηµείων (γεωγραφικός κώδικας) µε τα πόδια 
(κώδικας µεταφοράς). Στα αριστερά υπάρχουν 
πληροφορίες για τη διαδροµή (γεωγραφικός κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα   Δεν παραπέµπει σε κάποιον φυσικό χώρο 

Περιεχόµενο της εικόνας  Χάρτης πόλης  

Θέµατα της εικόνας  Απόσταση µεταξύ δύο σηµείων σε µία πόλη 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε πληροφορίες για τη διαδροµή που 
απεικονίζεται. 
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α. α. εικόνας 16 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Βιτρίνα εκθεµάτων από το Μουσείο Πολιτισµών της 
Ανατολίας (πολιτισµικός κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εσωτερικός χώρος µουσείου (χωρικός κώδικας, 
πολιτισµικός κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Παλιά αντικείµενα-εκθέµατα σε µουσείο 

Θέµατα της εικόνας  Επίδειξη αρχαίων ευρηµάτων σε µουσείο, πολιτισµική 
κληρονοµιά 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα χωρίς γλωσσικά στοιχεία 
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α. α. εικόνας 17 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  
 

Εικόνα χάρτη που υποδεικνύει την απόσταση µεταξύ 
δύο σηµείων (γεωγραφικός κώδικας) µε τα πόδια 
(κώδικας µεταφοράς). Στα αριστερά υπάρχουν 
πληροφορίες για τη διαδροµή (γεωγραφικός κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα   Δεν παραπέµπει σε κάποιον φυσικό χώρο 

Περιεχόµενο της εικόνας  Χάρτης πόλης  

Θέµατα της εικόνας  Απόσταση µεταξύ δύο σηµείων σε µία πόλη 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε πληροφορίες για τη διαδροµή που 
απεικονίζεται. 
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α. α. εικόνας 18 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Εξωτερικός χώρος του Κάστρου της Άγκυρας 
(πολιτισµικός κώδικας) 
Πολλές µικρές εικόνες από το χώρο του Κάστρου 
(πολιτισµικός κώδικας) 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εξωτερικός χώρος κάστρου (χωρικός κώδικας, 
πολιτισµικός κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Κάστρο 

Θέµατα της εικόνας  Πολιτισµική κληρονοµιά 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα χωρίς γλωσσικά στοιχεία 
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α. α. εικόνας 19 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Στιγµιότυπο από βίντεο (τεχνολογικός κώδικας) µε 
παραδοσιακούς χορευτές (πολιτισµικός κώδικας) 
χορεύουν µπροστά σε κοινό (κώδικας διασκέδασης). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Γήπεδο µπάσκετ (χωρικός κώδικας, αθλητικός κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Παράσταση παραδοσιακών χορών 

Θέµατα της εικόνας  Παραδοσιακοί χοροί, πολιτισµική κληρονοµιά, θέαµα, 
παράσταση, χρήση υπολογιστή 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε τίτλο “Παράσταση Παιδικού Χορευτικού 
Συγκροτήµατος” (πολιτισµικός κώδικας, αθλητικός 
κώδικας) 
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Αφού παραπάνω παρουσιάστηκε η άµεση ή δηλωτική σηµασία των εικόνων,  

παρακάτω θα παρατεθεί η έµµεση ή συνδηλωτική τους σηµασία. Οι Έλληνες µαθητές 

οργάνωσαν το ταξίδι που θα κάνει η κούκλα τους στην Τουρκία. Πρόκειται για µία 

ερασιτεχνική ταινία µε σκηνοθεσία, σενάριο και διαλόγους που δηµιουργήθηκαν από τα ίδια 

τα παιδιά. Η παρουσίασή τους είναι σαφής και συγκεκριµένη. Οι µαθητές έκαναν χρήση του 

διαδικτύου, συγκεκριµένων µηχανών αναζήτησης και ηλεκτρονικών χαρτών και εργαλείων. 

Σε σκηνές που κάποιος µαθητής ή µαθήτρια έδειχνε κάτι στην οθόνη του υπολογιστή αλλά 

αυτό δεν ήταν ευδιάκριτο, ακολουθούσε στιγµιότυπο της οθόνης ώστε να γίνεται σαφές στο 

θεατή αυτό που οι µαθητές έχουν ανακαλύψει. Η χρήση της τεχνολογίας είναι έκδηλη και 

διάχυτη σε όλο το βίντεο, γεγονός το οποίο φανερώνει σε τι µεγάλο βαθµό αυτή βοήθησε τα 

παιδιά στο να παρουσιάσουν αυτά που ήθελαν. 

Η αισθητική του βίντεο συνίσταται από λιτές, ενδιαφέρουσες εικόνες και σκηνές και 

βοηθά το θεατή να κατανοήσει άµεσα και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το περιεχόµενο και το 

νόηµα των εικόνων και των γλωσσικών µηνυµάτων. Αρχικά, κάνοντας χρήση του διαδικτύου 

οι µαθητές φρόντισαν να συλλέξουν πρακτικές πληροφορίες, όπως τη θερµοκρασία της 

περιοχής, το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου και της διαµονής και την τιµή ενοικίασης 

αυτοκινήτου.  Πρόκειται για πληροφορίες τις οποίες ο µέσος ταξιδιώτης θα συγκέντρωνε πριν 

ξεκινήσει το ταξίδι του. Επιπλέον, η έννοια του κόστους, η οποία εµφανίζεται σε αρκετά 

σηµεία µέσα στο βίντεο, είναι µία έννοια η οποία έχει τη δική ιδιαίτερη χροιά στην Ελλάδα 

του σήµερα, την Ελλάδα της οικονοµικής χρήσης. 

Παρουσιάζονται αρκετά στοιχεία που θυµίζουν αντίστοιχα του ελληνικού πολιτισµού. 

Το σχολικό περιβάλλον, τα µουσεία, τα µνηµεία, ο παραδοσιακός χορός και ο θρησκευτικός 

χώρος που παρουσιάζονται, παραπέµπουν σε αντίστοιχα ελληνικά στοιχεία. Βέβαια, ο 

συγκεκριµένος θρησκευτικός χώρος που αναφέρεται στο βίντεο αποτελεί µία πολιτισµική 

διαφορά µεταξύ των δύο χωρών καθώς πρόκειται για µουσουλµανικό ναό – τζαµί σε 

αντιπαράθεση µε έναν ελληνορθόδοξο ιερό ναό. Ακόµη, το φαγητό σε εστιατόριο είναι ένας 

συνήθης τρόπος διασκέδασης στην ελληνική πραγµατικότητα, ο οποίος αντικατοπτρίζεται 

στην ταινία των µαθητών.  

Παρακάτω παρουσιάζονται χρωµατικά οι κώδικες που εντοπίστηκαν καθώς και το 

πλήθος που αυτοί εµφανίζονται. Ακολουθεί ένας πίνακας µε τα ποσοστά εµφάνισής τους. 
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Παρουσίαση Ελλήνων µαθητών 
 

Κώδικες Πλήθος 
κώδικας εκπαίδευσης 17 
χωρικός κώδικας 16 
πολιτισµικός κώδικας 11 

τεχνολογικός κώδικας 10 

γεωγραφικός κώδικας 9 
κώδικας τουρισµού 8 

γαστρονοµικός κώδικας 8 

 κώδικας κόστους 6 
κώδικας µεταφοράς 5 
αθλητικός κώδικας 2 

θρησκευτικός κώδικας 2 

κώδικας δηµιουργίας 2 
µετεωρολογικός 
κώδικας 1 

κώδικας διασκέδασης 1 
συναισθηµατικός 
κώδικας 1 

Πίνακας 1: Πλήθος κωδίκων 
παρουσίασης Ελλήνων µαθητών 

Παρουσίαση Ελλήνων µαθητών 
 

Κώδικες Ποσοστό 
κώδικας εκπαίδευσης 17 
χωρικός κώδικας 16 
πολιτισµικός κώδικας 11 

τεχνολογικός κώδικας 10 

γεωγραφικός κώδικας 9 
κώδικας τουρισµού 8 
γαστρονοµικός 
κώδικας 8 

 κώδικας κόστους 6 
κώδικας µεταφοράς 5 
αθλητικός κώδικας 2 

θρησκευτικός κώδικας 2 

κώδικας δηµιουργίας 2 
µετεωρολογικός 
κώδικας 1 

κώδικας διασκέδασης 1 
συναισθηµατικός 
κώδικας 1 

 Πίνακας 2: Ποσοστά εµφάνισης 
κωδίκων παρουσίασης Ελλήνων 
µαθητών 
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω ποσοτικά δεδοµένα διαπιστώνουµε ότι ο κώδικας 

εκπαίδευσης (18%), ο χωρικός (16%), ο πολιτισµικός (11%), ο τεχνολογικός (10%), ο 

γεωγραφικός (9%), ο κώδικας τουρισµού (8%), ο γαστρονοµικός (8%), ο κώδικας κόστους 

(6%) καθώς και ο κώδικας µεταφοράς (5%) συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά. Στα 

περισσότερα από τα καρέ που περιγράφηκαν παραπάνω είναι εµφανής κάποιος χώρος, τις 

περισσότερες φορές µάλιστα, κάποιος χώρος του σχολείου των µαθητών, γεγονός που 

δικαιολογεί το αυξηµένο ποσοστό του κώδικα εκπαίδευσης (18%). Αν ληφθεί υπόψιν πως οι 

µαθητές σχεδιάζουν ένα ταξίδι για την κούκλα τους, το οποίο έχει ως σκοπό του αυτή να 

γνωρίσει το πολιτισµό της χώρας των συνεργατών τους, τα αυξηµένα ποσοστά του 

πολιτισµικού κώδικα είναι αναµενόµενα (11%). Μεγάλης σηµασίας είναι και ο 

γαστρονοµικός κώδικας  µε ποσοστό 9 %, ο οποίος είναι σε συνάφεια µε τον πολιτισµικό, 

καθώς η ιδιαίτερη κουζίνα µιας περιοχής αποτελεί κοµµάτι της πολιτισµικής της 

κληρονοµιάς. Το ίδιο ισχύει και για τον θρησκευτικό κώδικα (2%). Θα µπορούσαν λοιπόν, ο 

γαστρονοµικός µε τον θρησκευτικό και τον πολιτισµικό κώδικα να αποτελούν έναν πυρήνα κι 

έτσι να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των ποσοστών (22%). Κύρια εργαλεία των παιδιών 

στην οργάνωση του ταξιδιού είναι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του διαδικτύου και 

ορισµένων διαδικτυακών εργαλείων. Συνεπώς, η αυξηµένη εµφάνιση του τεχνολογικού 

κώδικα µε ποσοστό 10% είναι αναµενόµενη. Για τον εντοπισµό των σηµείων ενδιαφέροντος 
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του ταξιδιού χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρονικός χάρτης, γι’ αυτό και ο γεωγραφικός κώδικας 

παρουσιάζει το ποσοστό του 9%. Παρατηρείται πως ο κώδικας µεταφοράς δεν υπάρχει στο 

ίδιο καρέ χωρίς τον γεωγραφικό κώδικα. Ο πρώτος εξαρτάται από τον δεύτερο γιατί οι 

µαθητές χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό χάρτη προκειµένου να βρουν τον τρόπο µε τον 

οποίο θα µετακινηθεί η κούκλα από το ένα σηµείο στο άλλο.  Ιδιαίτερη σηµασία για τους 

µαθητές φαίνεται να έχει και ο κώδικας κόστους (6%). Γίνεται αντιληπτό ότι τα έξοδα ενός 

ταξιδιού δεν είναι γι΄αυτούς  κάτι αµελητέο κι ότι ένας προϋπολογισµός τους είναι 

απαραίτητος για την προετοιµασία του ταξιδιού. Οι υπόλοιποι κώδικες εµφανίζονται από 1 

έως 2 φορές και οι περισσότεροι ως συγκείµενο στους κυρίαρχους κώδικες του κάθε πλάνου. 

Η ανάγνωση και ανάλυση των εικόνων βοηθούν στην απάντηση των ερευνητικών 

ερωτηµάτων 3 και 4. 

	  

Όσον αφορά στην παραµονή της κούκλας στην ξένη χώρα, τα παιδιά εστίασαν σε τρία 

πράγµατα: επίσκεψη στο σχολείο των συνεργατών, επίσκεψη σε δηµοφιλή αξιοθέατα, φαγητό 

σε εστιατόρια. Και οι τρεις αυτές δραστηριότητες παραπέµπουν σε στοιχεία της 

καθηµερινότητας αλλά και του πολιτισµού των µαθητών. Όντας µαθητές δηµοτικού σχολείου 

και οι ίδιοι, δείχνουν ενδιαφέρον για το σχολικό περιβάλλον των συνεργατών τους. Ζώντας 

σε µία χώρα µε πολλά αξιοθέατα, µουσεία, µνηµεία και ναούς και έχοντας παρευρεθεί σε 

πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής τους, θέλουν να παρουσιάσουν κάτι αντίστοιχο από 

την ξένη χώρα. Επιθυµούν να εστιάσουν σε πολιτισµικά στοιχεία της Τουρκίας, παρόµοια µε 

αυτά της Ελλάδας. Όλοι έχουν επισκεφτεί τουλάχιστον ένα µουσείο στη ζωή τους, όλοι έχουν 

µπει στον ιερό ναό του χωριού τους, έχουν δει σε φωτογραφίες το κάστρο της περιοχής τους 

αλλά και της Θεσσαλονίκης και έχουν χορέψει παραδοσιακούς χορούς σε τοπικές 

εκδηλώσεις. Άλλωστε οι παραδοσιακοί χοροί διδάσκονται στο πλαίσιο του µαθήµατος της 

Φυσικής Αγωγής στο Δηµοτικό σχολείο. Ακόµη, το φαγητό σε εστιατόριο είναι ένας συνήθης 

τρόπος διασκέδασης στην ελληνική πραγµατικότητα, που οι συγκεκριµένοι µαθητές τον ζουν 

Ερώτηµα 3: Ποια είναι τα στοιχεία της άλλης χώρας στα οποία εστιάζουν 

οι µαθητές όταν καλούνται να την περιγράψουν µέσα από ένα «ταξίδι»; 

	  

Ερώτηµα 4: Κατά πόσον η τοπική τους κουλτούρα επηρεάζει το τι 

προσέχουν στις πληροφορίες που συλλέγουν για την άλλη πόλη; 
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συχνά στην καθηµερινότητά τους. Στην ουσία, στην ταινία των Ελλήνων µαθητών δεν 

προβάλλονται στοιχεία που να δηλώνουν ιδιαίτερα σηµαντικές πολιτισµικές διαφορές. 

Τα παιδιά έκριναν σκόπιµο να βρίσκουν την απόσταση που θα πρέπει να διανύσει 

κάποιος µε το αυτοκίνητο ή µε τα πόδια προκειµένου να µετακινηθεί από το ένα σηµείο στο 

άλλο. Άλλωστε, αυτοί είναι οι δύο τρόποι µε τους οποίους µετακινούνται στην 

καθηµερινότητά τους. Όταν θέλουν να µετακινηθούν σε κάποια κοντινή απόσταση, 

πηγαίνουν πεζοί ενώ για µακρινή απόσταση, οι γονείς τους χρησιµοποιούν το αυτοκίνητο, 

καθώς η δηµόσια συγκοινωνία µε τα υπεραστικά λεωφορεία δεν ευνοεί τις µετακινήσεις. 

Κάτι αντίστοιχο λοιπόν, αποτύπωσαν και στην ψηφιακή ιστορία τους. 

Ακόµη µία πληροφορία στην οποία οι µαθητές έδωσαν ιδιαίτερη σηµασία, ήταν το 

κόστος ορισµένων υπηρεσιών: του αεροπορικού εισιτηρίου, της ενοικίασης αυτοκινήτου και 

της ενοικίασης δωµατίου σε ξενοδοχείο. Το κόστος είναι µία έννοια µε την οποία τα 

συγκεκριµένα παιδιά έρχονται σε επαφή καθηµερινά, αφού λόγω της οικονοµικής κρίσης 

αρκετοί γονείς είναι άνεργοι. Πρόκειται για ένα ζήτηµα το οποίο πολλές φορές προκύπτει ως 

θέµα συζήτησης και µέσα στην τάξη εν ώρα µαθήµατος. Συνεπώς, είχε σηµασία για το αν οι 

υπηρεσίες στις οποίες αναφέρθηκαν θα ήταν φτηνές ή ακριβές. 

Ενώ το ελληνικό σχολείο δηµιουργούσε την ταινία του ταξιδιού της κούκλας στην 

Άγκυρα, το σχολείο από την Τουρκία δηµιουργούσε τη δική του ταινία για το ταξίδι της 

δικής του κούκλας στην Ελλάδα.  

Αρχικά, οι Τούρκοι µαθητές δηµιούργησαν ένα slideshow µε φωτογραφίες από 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ελληνικά νησιά και από χωριά του Δήµου Αριστοτέλη, όπως Αρναία, 

Νεοχώρι, Στάγειρα και Παλαιοχώρι όπου βρίσκεται και το σχολείο των Ελλήνων µαθητών. 

Κάτω από κάθε φωτογραφία υπάρχει λεζάντα µε την περιγραφή της 

(https://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0846-defe-137d) .  

Για την παρουσίαση αυτή, οι Τούρκοι µαθητές χρησιµοποίησαν το διαδικτυακό 

εργαλείο Tripwow. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριµένου εργαλείου είναι ότι ο χρήστης 

επισηµαίνει την τοποθεσία στην οποία είναι τραβηγµένη η κάθε φωτογραφία και αυτό 

σχηµατίζει µία διαδροµή σε χάρτη που έχει ενσωµατωµένο. Κάθε τοποθεσία αποτελεί µία 

στάση. Έτσι, κατά τη διάρκεια του βίντεο, φαίνεται η διαδροµή από ένα σηµείο σε άλλο 

πάνω στο χάρτη και σε κάθε στάση παρουσιάζονται οι φωτογραφίες από το σηµείο αυτό. Η 

διαδροµή είναι ουσιαστικά αυτή του ταξιδιού της κούκλας στην Ελλάδα. Σε κάθε στάση 
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παρουσιάζονται φωτογραφίες από αξιοθέατα που µπορεί να επισκεφτεί, εστιατόρια που 

µπορεί να φάει και καταλύµατα στα οποία µπορεί να µείνει. 

Αφού το σχολείο από την Τουρκία ανάρτησε την εν λόγω παρουσίαση, ακολούθησε η 

ανάρτηση της ταινίας του ελληνικού σχολείου. Τότε, η Ελληνίδα εκπαιδευτικός δέχτηκε ένα 

ηλεκτρονικό µήνυµα από την εκπαιδευτικό του σχολείου της Άγκυρας ότι θα τροποποιήσουν 

την παρουσίασή τους γιατί τους άρεσε πολύ εκείνη των Ελλήνων µαθητών και θα ήθελαν να 

την κάνουν παρόµοια. 

Προέκυψε, λοιπόν, µία καινούρια ιστορία από πλευράς του τουρκικού σχολείου που 

είχε αρκετά κοινά στοιχεία µε αυτήν του ελληνικού 

(https://www.youtube.com/watch?v=zRVXpyq_bic&feature=youtu.be). Οι Τούρκοι µαθητές 

έκαναν µία διαίρεση της αρχικής τους παρουσίασης σε µικρότερα κοµµάτια, χωρίς να 

αφαιρέσουν κανένα από αυτά, και ενδιάµεσα πρόσθεσαν υλικό. 

 Σε αυτό το σηµείο, κρίνεται σκόπιµο να εξεταστεί το περιεχόµενο και των δύο βίντεο 

προκειµένου να δοθεί απάντηση στο πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα. 

 

Για το λόγο αυτό θα χρησιµοποιηθεί το σηµειωτικό εργαλείο της Χριστοδούλου για 

ανάλυση εικόνας (1996, 2003) και στα δύο βίντεο των Τούρκων µαθητών. Ακολουθεί η 

ανάλυση 17 κινηµατογραφικών καρέ από το πρώτο βίντεο των Τούρκων µαθητών 

(https://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0846-defe-137d). Με έγχρωµη γραµµατοσειρά, 

φαίνονται οι κώδικες που κυριαρχούν σε κάθε εικόνα. 

 

 

 

 

Ερώτηµα 5: Τι διαφορές και οµοιότητες εντοπίζονται ανάµεσα στις 

παρουσιάσεις του «ταξιδιού» της κούκλας των δύο σχολείων; 
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α. α. εικόνας 1 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Διακρίνεται το µνηµείο του Παρθενώνα (πολιτισµικός 
κώδικας) πάνω στον Ιερό βράχο της Ακρόπολης 
(πολιτισµικός κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα   Ο ιερός βράχος της Ακρόπολης (χωρικός κώδικας, 
πολιτισµικός κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Άποψη του µνηµείου του Παρθενώνα 

Θέµατα της εικόνας  Αρχαιολογικό µνηµείο, πολιτισµική κληρονοµιά 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “Ακρόπολη (πολιτισµικός κώδικας)” 
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α. α. εικόνας 2 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Το εσωτερικό (χωρικός κώδικας) µιας εκκλησίας 
(θρησκευτικός κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εσωτερικό ναού (χωρικός κώδικας, θρησκευτικός 
κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Άποψη του εσωτερικού ενός χώρου λατρείας 

Θέµατα της εικόνας  Θρησκεία 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “Αυτός είναι ο Άγιος Στέφανος 
(θρησκευτικός κώδικας)” 
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α. α. εικόνας 3 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Χάρτης (γεωγραφικός κώδικας) της Χαλκιδικής 
(γεωγραφικός κώδικας) 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Δεν παραπέµπει σε κάποιον φυσικό χώρο 

Περιεχόµενο της εικόνας  Γεωγραφικός χάρτης µιας περιοχής 

Θέµατα της εικόνας  Γεωγραφία, προσανατολισµός, χάρτης 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “Ελλάδα (γεωγραφικός κώδικας): Ο 
χάρτης (γεωγραφικός κώδικας) της Χαλκιδικής 
(γεωγραφικός κώδικας) και του Αγίου Όρους 
(θρησκευτικός κώδικας) ‘Όρους Άθω’ (γεωγραφικός 
κώδικας)” 
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α. α. εικόνας 4 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Βιτρίνα εκθεµάτων σε λαογραφικό µουσείο 
(πολιτισµικός κώδικας, λαογραφικός κώδικας) και 
παλιών φωτογραφιών οικογενειών του παρελθόντος 
(λαογραφικός κώδικας) 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Λαογραφικό µουσείο (χωρικός κώδικας, λαογραφικός 
κώδικας,  πολιτισµικός κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Παλιά αντικείµενα-εκθέµατα σε µουσείο 

Θέµατα της εικόνας  Επίδειξη ευρηµάτων, πολιτισµική κληρονοµιά 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “λαογραφικό µουσείο (λαογραφικός 
κώδικας,  πολιτισµικός κώδικας) 
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α. α. εικόνας 5 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Φωτογραφία ξενοδοχείου (κώδικας τουρισµού) πάνω σε 
χάρτη (γεωγραφικός κώδικας) 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εξωτερικός χώρος ξενοδοχείου (χωρικός κώδικας, 
κώδικας τουρισµού) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Υπόδειξη τοποθεσίας ξενοδοχείου 

Θέµατα της εικόνας  Γεωγραφική τοποθεσία ενός σηµείου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “Μείνε εδώ το βράδυ (κώδικας 
τουρισµού)” 
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α. α. εικόνας 6 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Χάρτης (γεωγραφικός κώδικας) πάνω στον οποίο 
υποδεικνύονται τρία σηµεία (γεωγραφικός κώδικας) και 
η διαδροµή από το ένα στο άλλο (γεωγραφικός κώδικας) 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Δεν παραπέµπει σε κάποιο φυσικό χώρο 

Περιεχόµενο της εικόνας  Χάρτης 

Θέµατα της εικόνας  Αποτύπωση διαδροµής σε χάρτη 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε τίτλο “Δεύτερη µέρα του ταξιδιού σου” 
(κώδικας τουρισµού) και υπότιτλο “Νεοχώρι, Ελλάδα” 
(γεωγραφικός κώδικας) 
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α. α. εικόνας 7 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Πιάτα µε φαγητό (γαστρονοµικός κώδικας), εσωτερικός 
χώρος εστιατορίου (γαστρονοµικός κώδικας) και 
πληροφορίες για το εστιατόριο (κώδικας πληροφορίας, 
γαστρονοµικός κώδικας) 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εστιατόριο (χωρικός κώδικας, γαστρονοµικός κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Πληροφορίες και µενού εστιατορίου 

Θέµατα της εικόνας  Γαστρονοµία 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “όταν πεινάσεις, πήγαινε σε αυτό το 
µέρος” (γαστρονοµικός κώδικας) 
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α. α. εικόνας 8 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Χριστιανικός ορθόδοξος ναός (θρησκευτικός κώδικας) 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εξωτερικό ναού (χωρικός κώδικας, θρησκευτικός 
κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Άποψη του εξωτερικού ενός χώρου λατρείας 

Θέµατα της εικόνας  Θρησκεία 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “Αυτή είναι η πιο µεγάλη και πιο 
σηµαντική εκκλησία (θρησκευτικός κώδικας)” 
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α. α. εικόνας 9 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Αυλή ξενοδοχείου (κώδικας τουρισµού), όπου κυριαρχεί 
το πράσινο (κώδικας φύσης). Σχόλια επισκέπτη 
(κώδικας τουρισµού) 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εξωτερικός χώρος ξενοδοχείου (χωρικός κώδικας, 
κώδικας τουρισµού) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αυλή, πράσινο 

Θέµατα της εικόνας  Παραθέριση στη φύση  

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “µπορείς να µείνεις εδώ τη δεύτερη 
µέρα του ταξιδιού σου (κώδικας τουρισµού)” 
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α. α. εικόνας 10 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Το άγαλµα του Αριστοτέλη (πολιτισµικός κώδικας) σε 
ένα καταπράσινο πάρκο (κώδικας φύσης). Τρεις 
τουρίστες (κώδικας τουρισµού) παρατηρούν ένα ηλιακό 
ρολόι (πολιτισµικός κώδικας, επιστηµονικός κώδικας).  

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Θεµατικό πάρκο (χωρικός κώδικας, κώδικας 
διασκέδασης, κώδικας τουρισµού) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Επίσκεψη σε θεµατικό πάρκο 

Θέµατα της εικόνας  πολιτισµική κληρονοµιά, επιστήµη, τουρισµός 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “Το πάρκο του Αριστοτέλη 
(πολιτισµικός κώδικας) είναι ένα µοναδικό θεµατικό 
πάρκο (κώδικας διασκέδασης, κώδικας τουρισµού)” 
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α. α. εικόνας 11 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Άποψη περιοχής από ψηλά. Διακρίνονται σπίτια, δρόµοι 
και χωράφια (γεωγραφικός κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Το χωριό Παλαιοχώρι (χωρικός κώδικας, γεωγραφικός 
κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Το χωριό του Παλαιοχωρίου από ψηλά. 

Θέµατα της εικόνας  Γεωγραφία µιας περιοχής 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “από το Google Earth (τεχνολογικός 
κώδικας, γεωγραφικός κώδικας)” 
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α. α. εικόνας 12 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Δρόµοι και διώροφες κατοικίες ενός χωριού (χωρικός 
κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Το χωριό Παλαιοχώρι (χωρικός κώδικας, γεωγραφικός 
κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Δρόµοι και σπίτια του Παλαιοχωρίου 

Θέµατα της εικόνας  Τοπογραφία µιας περιοχής 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “Βρίσκεται ανάµεσα στην Αρναία 
και το Νεοχώρι (γεωγραφικός κώδικας)” 
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α. α. εικόνας 13 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Ερείπια του κάστρου Νέποσι (πολιτισµικός κώδικας) σε 
µία πράσινη πλαγιά (κώδικας φύσης) 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Περιοχή κάστρου Νέποσι (χωρικός κώδικας, 
πολιτισµικός κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Ερείπια κάστρου 

Θέµατα της εικόνας  Πολιτισµική κληρονοµιά 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “Πρέπει να επισκεφτείς το κάστρο 
Νέποσι (κώδικας τουρισµού, πολιτισµικός κώδικας) 
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α. α. εικόνας 14 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Κτίριο και µέρος της αυλής του δηµοτικού σχολείου 
Παλαιοχωρίου (κώδικας εκπαίδευσης) 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εξωτερικός χώρος σχολείου (χωρικός κώδικας, κώδικας 
εκπαίδευσης) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Σχολείο 

Θέµατα της εικόνας  Σχολικό κτίριο, εκπαίδευση 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “Η τελευταία σου στάση είναι το 
Δηµοτικό σχολείο Παλαιοχωρίου (κώδικας τουρισµού, 
κώδικας εκπαίδευσης) 
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α. α. εικόνας 15 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Σχολική αίθουσα του δηµοτικού σχολείου 
Παλαιοχωρίου (κώδικας εκπαίδευσης). Υπάρχουν 
θρανία, καρέκλες, χαλί, δύο µαξιλάρια, παιδικές 
ζωγραφιές και πανωφόρια κρεµασµένα στον τοίχο 
(κώδικας εκπαίδευσης). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εσωτερικό σχολικής τάξης (χωρικός κώδικας, κώδικας 
εκπαίδευσης) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Σχολική αίθουσα 

Θέµατα της εικόνας  Εκπαίδευση 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “Θα λατρέψεις (συναισθηµατικός 
κώδικας) τις τάξεις στο σχολείο του Παλαιοχωρίου 
(κώδικας εκπαίδευσης)” 
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α. α. εικόνας 16 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Χριστιανικό ορθόδοξο µοναστήρι (θρησκευτικός 
κώδικας) 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Εξωτερικός χώρος µοναστηριού (χωρικός κώδικας, 
θρησκευτικός κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Άποψη του εξωτερικού ενός χώρου λατρείας 

Θέµατα της εικόνας  Θρησκεία 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “Μπορείς να επισκεφτείς (κώδικας 
τουρισµού) την µονή Ιβήρων (θρησκευτικός κώδικας)”. 
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Αφού παραπάνω παρουσιάστηκε η άµεση ή δηλωτική σηµασία των εικόνων,  

παρακάτω θα παρατεθεί η έµµεση ή συνδηλωτική τους σηµασία. Οι Τούρκοι µαθητές 

οργάνωσαν το ταξίδι που θα κάνει η κούκλα τους στην Ελλάδα. Τα παιδιά συνέλεξαν 

φωτογραφίες από το διαδίκτυο και µε το διαδικτυακό εργαλείο tripwow τις µετέτρεψαν σε 

ένα slideshow µε ιδιαίτερα γραφικά. Μέσα από το βίντεο ανέδειξαν κάποια ιστορικής 

σηµασίας µνηµεία της Ελλάδας και αξιοθέατα της Χαλκιδικής. Εστίασαν περισσότερο σε 

στοιχεία της πολιτισµικής κληρονοµιάς των περιοχών που παρουσίασαν όπως µουσεία, 

α. α. εικόνας 17 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Τουριστική παραλία (κώδικας τουρισµού) µε 
καταγάλανα νερά (κώδικας φύσης). Διακρίνονται 
αρκετοί λουόµενοι (κώδικας τουρισµού, κώδικας 
διασκέδασης).  

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Τουριστική παραλία (χωρικός κώδικας, κώδικας 
τουρισµού) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Λουόµενοι σε τουριστική παραλία 

Θέµατα της εικόνας  Τουρισµός, διασκέδαση, καλοκαίρι, µπάνιο στη 
θάλασσα 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε λεζάντα “Χαλάρωσε την παραλία (κώδικας 
τουρισµού) της Ουρανούπολης (γεωγραφικός κώδικας).” 



	   106	  

κάστρα και µνηµεία αλλά και στο θρησκευτικό στοιχείο της περιοχής όπως εκκλησίες και 

Άγιο Όρος. Να σηµειωθεί ότι ο δήµος Αριστοτέλη στον οποίον ανήκουν οι περιοχές της 

Χαλκιδικής που παρουσιάζονται είναι από τις αρχαιότερες στην Ελλάδα, µε ιστορία χιλιάδων 

ετών. Η πόλη της Αρναίας µάλιστα αναφέρεται και από το Θουκυδίδη (2011) στο έργο του 

«Ιστορία». Συνεπώς η απουσία παρόµοιων στοιχείων από µία τέτοιου είδους παρουσίαση θα 

ήταν κατά κάποιο τρόπο αναπόφευκτη. Δε θα ήταν άτοπο να ειπωθεί πως οι Τούρκοι µαθητές 

προβάλλουν στοιχεία αντίστοιχα του δικού τους πολιτισµού, καθώς και οι ίδιοι έχουν 

πλούσια πολιτισµική κληρονοµιά και θρησκευτική ιστορία. Τα αξιοθέατα που προτείνονται 

είναι αντιπροσωπευτικά των ελληνικών περιοχών, γεγονός που καθιστά την παρουσίασή τους 

ακριβή. Ακόµη, σε αρκετά σηµεία αναδεικνύεται η φύση της ελληνικής επαρχίας. 

 Η παρουσίαση των Τούρκων µαθητών είναι σαφής και συγκεκριµένη. Η αισθητική 

του βίντεο συνίσταται από λιτές, ενδιαφέρουσες εικόνες και βοηθά το θεατή να κατανοήσει 

άµεσα και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το περιεχόµενο και το νόηµα των εικόνων και των 

γλωσσικών µηνυµάτων. Υπάρχει µουσική επένδυση, η οποία παρέχεται από το εργαλείο 

tripwow, λειτουργώντας ταιριαστά ως συγκείµενο στην παρουσίαση. 

 Παρακάτω παρουσιάζονται χρωµατικά οι κώδικες που εντοπίστηκαν καθώς και το 

πλήθος που αυτοί εµφανίζονται. Ακολουθεί ένας πίνακας µε τα ποσοστά εµφάνισής τους. 
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Πίνακας 3: Πλήθος κωδίκων αρχικής 
παρουσίασης Τούρκων µαθητών 

Αρχική παρουσίαση Τούρκων 
µαθητών 

Κώδικες Ποσοστό 
κώδικας τουρισµού 18 
χωρικός κώδικας 18 
πολιτισµικός κώδικας 14 
θρησκευτικός κώδικας 11 
γεωγραφικός κώδικας 10 
κώδικας εκπαίδευσης 8 
γαστρονοµικός 
κώδικας 5 

  λαογραφικός κώδικας 4 
κώδικας φύσης 4 
κώδικας διασκέδασης 3 
κώδικας πληροφορίας 1 
συναισθηµατικός 
κώδικας 1 

τεχνολογικός κώδικας 1 

Πίνακας 4: Ποσοστά εµφάνισης 
κωδίκων αρχικής παρουσίασης 
Τούρκων µαθητών 

Αρχική παρουσίαση Τούρκων 
µαθητών 

Κώδικες Πλήθος 
κώδικας τουρισµού 17 
χωρικός κώδικας 17 
πολιτισµικός κώδικας 13 
θρησκευτικός κώδικας 10 
γεωγραφικός κώδικας 9 
κώδικας εκπαίδευσης 7 
γαστρονοµικός 
κώδικας 5 

  λαογραφικός κώδικας 4 
κώδικας φύσης 4 
κώδικας διασκέδασης 3 
κώδικας πληροφορίας 1 
συναισθηµατικός 
κώδικας 1 

τεχνολογικός κώδικας 1 
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω ποσοτικά δεδοµένα διαπιστώνουµε ότι ο κώδικας 

τουρισµού (18%), ο χωρικός κώδικας (18%), ο πολιτισµικός κώδικας (14%), ο θρησκευτικός 

κώδικας (11%) και ο γεωγραφικός κώδικας (10%) συγκεντρώνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά. 

Το θέµα που πραγµατεύεται το βίντεο είναι το ταξίδι µιας κούκλας στην Ελλάδα, συνεπώς το 

µεγάλο ποσοστό του κώδικα τουρισµού (18%) είναι αναµενόµενο. Παρουσιάζονται ποικίλλοι 

φυσικοί χώροι όπου µπορεί να περιηγηθεί ο επισκέπτης γι’ αυτό και ο χωρικός κώδικας 

(18%) είναι από τους επικρατέστερους. Οι χώροι αυτοί είναι ως επί το πλείστον πολιτισµικής 

ή θρησκευτικής σηµασίας, γι΄αυτό και ο πολιτισµικός και ο θρησκευτικός κώδικας 

παρουσιάζουν αρκετά υψηλά ποσοστά (14% και 11% αντίστοιχα). Αν ληφθεί υπόψιν ότι η 

θρησκεία είναι για τους Έλληνες κοµµάτι του πολιτισµού τους, ο θρησκευτικός µε τον 

πολιτισµικό κώδικα θα µπορούσαν να αποτελούν έναν πυρήνα συγκεντρώνοντας το 

υψηλότερο ποσοστό (25%). Εάν σε αυτούς προσθέσουµε και το λαογραφικό κώδικα που 

βρίσκεται σε άµεση σχέση µε τον πολιτισµικό, το ποσοστό θα ανέβαινε ακόµα περισσότερο, 

στο 29%. Σύµφωνα µε την Κυριακίδου-Νέστορος (1975), λαογραφία είναι η επιστήµη που 

µελετά το λαϊκό πολιτισµό. Ως λαϊκός πολιτισµός ορίζεται «οι κατά παράδοσιν» πράξεις του 

βίου και όχι αυτέ που οφείλονται «εις την ανατροφήν και την µόρφωσιν» (Πολίτης, 1909). 

Φαίνεται λοιπόν ότι οι Τούρκοι µαθητές έχουν δώσει ιδιαίτερη έµφαση στο πολιτισµικό 

κοµµάτι της παρουσίασής τους. Ο γεωγραφικός κώδικας (10%) κάνει την εµφάνισή του για 

να δείξει τη διαδροµή που πρέπει να κάνει η κούκλα αλλά και για να υποδείξει τοποθεσίες, 
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κάτι που δε θα µπορούσε να λείπει αφού πρόκειται για παρουσίαση προγραµµατισµού 

ταξιδιού. Ο κώδικας εκπαίδευσης (8%) κάνει την εµφάνισή του µόνο στο σηµείο που 

παρουσιάζεται το σχολείο των Ελλήνων µαθητών. Ο γαστρονοµικός κώδικας (5%) 

εµφανίζεται περιορισµένα, καθώς υποδεικνύει δύο εστιατόρια στα οποία θα µπορούσε να 

φάει ο επισκέπτης. Τέλος, ο κώδικας φύσης (4%) φαίνεται να υπάρχει ως συγκείµενο σε κάθε 

είδους πλάνα, είτε πρόκειται για παρουσίαση καταλύµατος, είτε κάποιου αξιοθέατου, είτε 

µνηµείου. Οι υπόλοιποι κώδικες εµφανίζονται από 1 έως 3 φορές και οι περισσότεροι ως 

συγκείµενο στους κυρίαρχους κώδικες του κάθε πλάνου.  

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να συγκριθούν τα ποσοστά αναφορών των 

κωδίκων στα βίντεο των δύο σχολείων, ώστε να διαπιστωθούν διαφορές και οµοιότητες στο 

περιεχόµενό τους. Στον δεύτερο πίνακα τα ποσοστά των κωδίκων δεν παρατίθενται από το 

µεγαλύτερο στο µικρότερο αλλά σε αντιστοιχία µε αυτά του πρώτου πίνακα. 
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Παρουσίαση Ελλήνων µαθητών 

 
Κώδικες Ποσοστό 
κώδικας εκπαίδευσης 17 
χωρικός κώδικας 16 
πολιτισµικός κώδικας 11 
τεχνολογικός κώδικας 10 
γεωγραφικός κώδικας 9 
κώδικας τουρισµού 8 
γαστρονοµικός κώδικας 8 
 κώδικας κόστους 6 
κώδικας µεταφοράς 5 
αθλητικός κώδικας 2 
θρησκευτικός κώδικας 2 

κώδικας δηµιουργίας 2 

µετεωρολογικός 
κώδικας 1 

κώδικας διασκέδασης 1 
συναισθηµατικός 
κώδικας 1 

	  	   	  	  
	  	   	  	  
	  	   	  	  

Αρχική παρουσίαση Τούρκων 
µαθητών 

 
Κώδικες Ποσοστό 
κώδικας εκπαίδευσης 8 
χωρικός κώδικας 18 
πολιτισµικός κώδικας 14 
τεχνολογικός κώδικας 1 
γεωγραφικός κώδικας 10 
κώδικας τουρισµού 18 
γαστρονοµικός κώδικας 5 
    
    
    
θρησκευτικός κώδικας 11 

    

    

κώδικας διασκέδασης 3 

συναισθηµατικός κώδικας 1 

  λαογραφικός κώδικας 4 
κώδικας φύσης 4 
κώδικας πληροφορίας 1 

Πίνακας 5: Σύγκριση ποσοστών εµφάνισης κωδίκων στην παρουσίαση των Ελλήνων 
µαθητών και στην αρχική παρουσίαση των Τούρκων µαθητών 



	   111	  

Φαίνεται ότι στο βίντεο των Ελλήνων µαθητών ο κώδικας εκπαίδευσης εµφανίζεται 

σχεδόν σε διπλάσιο ποσοστό (17%) απ’ ότι στο βίντεο των Τούρκων µαθητών (8%). Αυτό 

συµβαίνει διότι στο πρώτο, κυριαρχούν πλάνα γυρισµένα σε σχολικούς χώρους και από τα 

οποία καταλαβαίνουµε ότι τα συγκεκριµένα παιδιά είναι µαθητές, ενώ στο δεύτερο τέτοιου 

είδους σκηνές απουσιάζουν.  

Ο χωρικός κώδικας εµφανίζει ελαφρώς αυξηµένα ποσοστά (18%) στο βίντεο των 

Τούρκων έναντι των Ελλήνων µαθητών (16%), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι Έλληνες 

µαθητές χρησιµοποίησαν εικόνες που δεν παραπέµπουν σε φυσικό χώρο σε µεγαλύτερο 

βαθµό, όπως screenshots από χάρτες του Google Maps.  

Όσον αφορά στον πολιτισµικό κώδικα, υπάρχει µία διαφορά τριών ποσοστιαίων 

µονάδων, µε την παρουσίαση των Τούρκων να εµφανίζει µεγαλύτερο ποσοστό (14%). Όµως 

στο βίντεο των Τούρκων µαθητών υπάρχει ακόµα ένας  κώδικας, ο λαογραφικός (4%), ο 

οποίος βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τον πολιτισµικό και θα µπορούσε να θεωρηθεί 

υποκατηγορία του. Αν ο λαογραφικός κώδικας αποτελέσει κοµµάτι του πολιτισµικού, τότε 

δύναται να ειπωθεί πως το ποσοστό του πολιτισµικού κώδικα (18%) στο βίντεο των Τούρκων 

µαθητών υπερέχει κατά πολύ έναντι του αντίστοιχου (11%) στο βίντεο των Ελλήνων 

µαθητών. Τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι οι Τούρκοι µαθητές 

παρουσιάζουν τέσσερα αξιοθέατα στο βίντεό τους, συνοδευόµενα µάλιστα από γλωσσικά 

µηνύµατα-λεζάντες, ενώ οι Έλληνες τρία.  

Ο τεχνολογικός κώδικας εµφανίζεται αρκετά συχνά στο βίντεο των Ελλήνων µαθητών 

µε ποσοστό 10% ενώ στο βίντεο των Τούρκων µαθητών είναι σχεδόν ανύπαρκτος µε 

ποσοστό µόλις 1%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε αρκετά πλάνα του πρώτου φαίνονται 

οι µαθητές να κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών ενώ στο δεύτερο δεν υπάρχουν τέτοια 

πλάνα.  

Όσον αφορά στον θρησκευτικό κώδικα φαίνεται να υπερέχει κατά πολύ στην 

παρουσίαση των Τούρκων (11%) έναντι αυτής των Ελλήνων (2%). Οι Τούρκοι µαθητές 

αναδεικνύουν στην παρουσίασή τους τους ιερούς ναούς κάθε χωριού που παρουσιάζουν, 

τρεις στον αριθµό, καθώς επίσης και δύο µοναστήρια του Αγίου Όρους. Αντίθετα, οι Έλληνες 

µαθητές παρουσιάζουν µόνο έναν χώρο λατρείας.  

Ο γεωγραφικός κώδικας κυµαίνεται περίπου στα ίδια ποσοστά και στα δύο βίντεο 

(9% και 10%). Και οι δύο τάξεις φρόντισαν να τοποθετήσουν γεωγραφικά την περιήγηση της 

κούκλας τους στον ίδιο βαθµό.  
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Ο κώδικας τουρισµού φαίνεται να είναι παραπάνω από διπλάσιος στο βίντεο των 

Τούρκων µαθητών (18%) απ’ ότι σε αυτό των Ελλήνων (8%). Η διαφορά µεταξύ αυτών των 

ποσοστών οφείλεται κατά κύριο λόγο στους κώδικες των λεκτικών µηνυµάτων  στην 

παρουσίαση των Τούρκων και επιπλέον στο γεγονός ότι προτείνουν διανυκτέρευση σε δύο 

ξενοδοχεία αντί για ένα. Αυτό θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως σχεδιασµός του ταξιδιού αυτού 

µε σκοπό περισσότερο τον τουρισµό και την διασκέδαση από µέρους των Τούρκων µαθητών 

ενώ ενός ταξιδιού µε περισσότερο εκπαιδευτικούς σκοπούς για τους Έλληνες µαθητές.  

Οι τελευταίοι φαίνεται να δίνουν περισσότερη έµφαση στον γαστρονοµικό κώδικα 

(8%) απ’ ότι οι πρώτοι  (5%). Οι Τούρκοι µαθητές προτείνουν δύο εστιατόρια έναντι τριών 

που προτείνουν οι Έλληνες µαθητές. Επιπλέον, οι τελευταίοι παρουσιάζουν τα εστιατόρια µε 

περισσότερες λεπτοµέρειες, χρησιµοποιώντας περισσότερες εικόνες και κάνοντας σχόλια, τα 

οποία αποτελούν τα λεκτικά µηνύµατα που αυξάνουν τα ποσοστά του γαστρονοµικού 

κώδικα.  

Παρατηρείται επίσης ότι ο κώδικας κόστους και ο κώδικας µεταφοράς, ενώ υπάρχουν 

σε σηµαντικά ποσοστά, 6% και 5% αντίστοιχα, στο βίντεο των Ελλήνων µαθητών, δεν 

υπάρχουν καθόλου σε αυτό των Τούρκων. Φαίνεται ότι η έννοια του κόστους φαίνεται να 

απασχολεί ιδιαίτερα τους Έλληνες µαθητές, ειδικά αν σκεφτεί κανείς την οικονοµική κρίση 

στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα κατά την περίοδο διεξαγωγής της συγκεκριµένης εργασίας. 

Επιπλέον, οι Έλληνες µαθητές παρουσιάζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα µετακινηθεί η 

κούκλα τους από το ένα µέρος στο άλλο, πράγµα το οποίο δε συµβαίνει στην παρουσίαση 

των Τούρκων µαθητών.  

Τέλος, ο κώδικας φύσης που φαίνεται να υπάρχει σε ποσοστό 4% στο βίντεο των 

τελευταίων, δεν υπάρχει καθόλου στο βίντεο των Ελλήνων. Οι Τούρκοι µαθητές σχεδιάζουν 

ένα ταξίδι σε περιοχές της ελληνικής επαρχίας, σε χωριά της ορεινής Χαλκιδικής, τα οποία 

είναι στην κυριολεξία περιτριγυρισµένα από δάση και βρίσκονται πολύ κοντά σε τουριστικές 

ακτές. Συνεπώς, είναι επόµενο σε κάποια σηµεία της παρουσίασης των Τούρκων µαθητών να 

αναδεικνύεται η ελληνική φύση. Αντίθετα, οι Έλληνες µαθητές σχεδιάζουν ένα ταξίδι στην 

πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα, από την οποία απουσιάζει το στοιχείο της φύσης, 

όπως άλλωστε και σε πολλές άλλες πρωτεύουσες χωρών.  

Ο εντοπισµός των διαφορών µεταξύ των δύο παρουσιάσεων βασίστηκε στην 

περιγραφή των δύο βίντεο και στη σηµειωτική ανάλυση που παρατέθηκαν παραπάνω. 
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Συνοπτικά, παρατηρούνται οι εξής διαφορές µεταξύ των δύο παρουσιάσεων οι οποίες 

απαντούν και στο πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα της παρούσας εργασίας. 

 

 

 

 

Οµοιότητες: 

• Χρησιµοποιούνται γεωγραφικές αναφορές και στις δύο παρουσιάσεις, στον ίδιο βαθµό. 

• Γίνεται αναφορά στο αεροπορικό εισιτήριο. 

• Παρουσιάζονται µουσεία, µνηµεία, αξιοθέατα. 

• Παρουσιάζονται χώροι θρησκευτικής λατρείας. 

• Προτείνονται καταλύµατα και εστιατόρια. 

• Προτείνονται τρόποι διασκέδασης.  

 
Διαφορές: 

• Στο βίντεο των Ελλήνων, οι µαθητές είναι αυτοί που παρουσιάζουν το ταξίδι µέσα από 

έναν σχολικό χώρο ενώ στο βίντεο των Τούρκων το ταξίδι παρουσιάζεται µέσα από 

φωτογραφίες. 

• Στο βίντεο των Ελλήνων το ταξίδι έχει περισσότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα ενώ σε 

αυτό των Τούρκων περισσότερο τουριστικό. 

• Το πολιτισµικό στοιχείο είναι πιο έντονο στο βίντεο των Τούρκων µαθητών. 

• Οι Έλληνες µαθητές κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών για να παρουσιάσουν το 

ταξίδι ενώ οι Τούρκοι όχι. 

•  Οι Τούρκοι µαθητές, παρουσιάζοντας πέντε περιοχές της Χαλκιδικής, κάνουν αναφορά 

του θρησκευτικού στοιχείου για τις τέσσερις από αυτές. Οι Έλληνες µαθητές, 

παρουσιάζοντας µία µόνο περιοχή, την πρωτεύουσα της Τουρκίας, κάνει αναφορά σε 

έναν µόνο χώρο λατρείας, τον πιο δηµοφιλή.  

• Οι Έλληνες µαθητές δίνουν περισσότερη έµφαση στην έννοια και στην ανάγκη του 

φαγητού απ’ ότι οι Τούρκοι µαθητές. Παραθέτουν σχόλια και κριτικές επισκεπτών και 

φωτογραφίες από το µενού. Επίσης, παρουσιάζουν ένα εστιατόριο παραπάνω σε σχέση 

µε τους Τούρκους µαθητές. 

• Οι Έλληνες µαθητές δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην έννοια του κόστους ενώ οι Τούρκοι 

δεν κάνουν καµία αναφορά σχετικά µε το κόστος στη δική τους παρουσίαση. 

Ερώτηµα 5: Τι διαφορές και οµοιότητες εντοπίζονται ανάµεσα στις 

παρουσιάσεις του «ταξιδιού» της κούκλας των δύο σχολείων; 
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• Οι Έλληνες µαθητές παρουσιάζουν τον τρόπο µε τον οποίο µετακινείται ο επισκέπτης 

από το ένα σηµείο στο άλλο, οι Τούρκοι όµως όχι. 

• Οι Τούρκοι µαθητές αναδεικνύουν την ελληνική φύση, λόγω της γεωγραφίας της 

περιοχής που παρουσιάζουν, ενώ οι Έλληνες µαθητές δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο, αφού 

η παρουσίασή τους αφορά πρωτεύουσα κράτους. 

 
Όπως προαναφέρθηκε, όταν αναρτήθηκε το βίντεο των Ελλήνων µαθητών στον χώρο 

συνεργασίας των δύο σχολείων, οι Τούρκοι µαθητές αποφάσισαν να εµπλουτίσουν το βίντεό 

τους και να προσθέσουν σκηνές παρόµοιες µε αυτές της παρουσίασης των Ελλήνων 

µαθητών. Ακολουθεί η περιγραφή της εµπλουτισµένης παρουσίασης των Τούρκων µαθητών. 

Το βίντεο αρχίζει µε µία εικόνα της υδρογείου σφαίρας και το γλωσσικό µήνυµα 

«Mehmet Emin Yurdakul Ilkolulu presents ‘Let’s visit Greece’” (Το δηµοτικό σχολείο 

Mehmet Emin Yurdakul παρουσιάζει «Ας επισκεφτούµε την Ελλάδα»). Στη συνέχεια 

εµφανίζονται τα γλωσσικά µηνύµατα “My photos from Greece” (Οι φωτογραφίες µου από 

την Ελλάδα) και “My photos from Turkey” (Οι φωτογραφίες µου από την Τουρκία) 

συνοδευόµενα από την ελληνική και την τούρκικη σηµαία αντίστοιχα. Ακολουθεί ένας 

χάρτης µε στίγµα στην Άγκυρα και στην συνέχεια το γλωσσικό µήνυµα “Ankara, Turkey” 

(Άγκυρα, Τουρκία) συνοδευόµενο από την τούρκικη σηµαία. Εµφανίζονται µε τη σειρά οι 

ακόλουθες εικόνες: 

Ø Είσοδος δηµοτικού σχολείου Mehmet Emin Yurdakul µε λεζάντα “Here is our 

school” (Αυτό είναι το σχολείο µας). 

Ø Η κούκλα των Τούρκων µαθητών µε λεζάντα “Haydar is ready to travel to Greece” (Ο 

Haydar είναι έτοιµος να ταξιδέψει στην Ελλάδα). 

Ø Καρτέλα κράτησης αεροπορικού εισιτηρίου µε λεζάντα “Here is the ticket! Let’s go!” 

(Εδώ είναι το εισιτήριο! Φύγαµε!). 

 
Ακολούθως εµφανίζεται η κούκλα λέγοντας ότι θέλει να γνωρίσει τους φίλους της 

από την Ελλάδα γιατί θα παίξει παιχνίδια µαζί τους. Έπειτα ένας Τούρκος µαθητής λέει ότι 

θα τον βοηθήσει να οργανώσει το ταξίδι του στην Ελλάδα και ότι πρέπει να ξεκινήσει από το 

αεροδρόµιο Esenboga της Άγκυρας και να προσγειωθεί στο αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης. 

Συγχρόνως δείχνει στο Google Maps τη διαδροµή. Ένας δεύτερος µαθητής λέει ότι η πτήση 

διαρκεί 5 ώρες και 20 λεπτά, δείχνοντας στην οθόνη του υπολογιστή τα αντίστοιχα στοιχεία 

σε µία µηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Ακολουθεί ένας χάρτης µε ένα στίγµα 

πάνω στην περιοχή της Άκυρας και ένα πάνω στης Ελλάδας ενωµένα µεταξύ τους. Στη 
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συνέχεια εµφανίζεται το γλωσσικό µήνυµα “Greece” (Ελλάδα) συνοδευόµενο από την 

ελληνική σηµαία. Εµφανίζονται µε τη σειρά οι ακόλουθες εικόνες: 

Ø Άποψη ελληνικού νησιού µε λεζάντα “a beautiful country” (µία όµορφη χώρα). 

Ø Άποψη της Ακρόπολης µε λεζάντα “Acropolis” (Ακρόπολη). 

Ø Άποψη του Λευκού Πύργου µε λεζάντα “A night in Thessaloniki” (Μία νύχτα στη 

Θεσσαλονίκη). 

 
Η κούκλα ρωτάει πώς θα είναι ο καιρός εκεί. Μία µαθήτρια απαντά ότι η 

θερµοκρασία θα κυµαίνεται από 13 έως 18 βαθµούς, κοιτώντας στην οθόνη του υπολογιστή 

τη µετεωρολογική πρόβλεψη. Τη συµβουλεύει να πάρει οµπρέλα µαζί της. Ένας άλλος 

µαθητής λέει ότι έχουνε νοικιάσει γι’ αυτήν ένα αυτοκίνητο αφού προσγειωθεί στο 

αεροδρόµιο. Συγχρόνως δείχνει στην οθόνη του υπολογιστή µία ιστοσελίδα ενοικίασης 

αυτοκινήτων. Λέει, δείχνοντας πάντα στην οθόνη, ότι το µαύρο αυτοκίνητο που ενοικίασε 

κοστίζει 186 λίρες την ηµέρα. 

Εµφανίζεται ξανά ο χάρτης, στον οποίον φαίνεται το προηγούµενο στίγµα, αυτό που 

δηλώνει την Ελλάδα και ένα δεύτερο που δηλώνει τη Χαλκιδική, ενωµένα µεταξύ τους. 

Ακολουθεί το γλωσσικό µήνυµα “Chalkidiki, Greece” (Χαλκιδική, Ελλάδα) συνοδευόµενο 

από την ελληνική σηµαία. Εµφανίζονται µε τη σειρά οι ακόλουθες εικόνες: 

Ø Χάρτης της Χαλκιδικής και Αγίου Όρους µε λεζάντα “On the first day you will see 

very good places” (Την πρώτη σου µέρα θα δεις πολύ όµορφα µέρη). 

Ø Άποψη του χωριού της Αρναίας µε λεζάντα “Arnaia is your first stop” (Η Αρναία 

είναι η πρώτη σου στάση). 

Ø Screenshot από µηχανή αναζήτησης εστιατορίων όπου διακρίνεται το όνοµα του 

επιλεγµένου εστιατορίου µε λεζάντα “You can eat at this restaurant” (Μπορείς να φας 

σε αυτό το εστιατόριο). 

Ø Άποψη από το εσωτερικό εκκλησίας µε λεζάντα “This is St Stephen” (Αυτός είναι ο 

Άγιος Στέφανος). 

Ø Βιτρίνα του λαογραφικού µουσείου Αρναίας µε λεζάντα “and folklore museum”  (και 

το λαογραφικό µουσείο). 

Ø Και άλλη βιτρίνα του λαογραφικού µουσείου µε λεζάντα “folklore museum”  

(λαογραφικό µουσείο). 

Ø Στίγµα ξενοδοχείου πάνω σε χάρτη µε λεζάντα “You can stay here for the night” 

(Μπορείς να µείνεις εδώ το βράδυ). 
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Στη συνέχεια µία µαθήτρια λέει στην κούκλα ότι θα κατευθυνθεί προς την Αρναία και 

ότι διάλεξαν γι’ αυτήν το ξενοδοχείο Αλεξάνδρα. Μπροστά της, στην οθόνη του υπολογιστή, 

φαίνεται το χωριό της Αρναίας από το Google Earth. Λέει επίσης ότι το δωµάτιο κοστίζει 162 

τούρκικες λίρες τη βραδιά, δείχνοντας την τιµή αυτή στην ιστοσελίδα www.tripadvisor.com. 

Επισηµαίνει ότι από τα σχόλια των επισκεπτών φαίνεται ότι είναι καλό ξενοδοχείο και ότι η 

βαθµολογία του είναι 8 στα 10.  Έπειτα δείχνει κάποιες φωτογραφίες από το εσωτερικό του 

ξενοδοχείου και λέει πως το προτείνει ανεπιφύλαχτα. Ακολουθεί screenshot από την 

τοποθεσία του ξενοδοχείου στο Google Maps  και ακόµα ένα µε τη διαδροµή από το 

αεροδρόµιο µέχρι την Αρναία, πάντα στο Google Maps. 

Στη συνέχεια η κούκλα ρωτάει πού θα φάει. Ένας µαθητής απαντάει ότι διαλέξανε 

γι΄αυτόν ένα εστιατόριο και του το δείχνει στην οθόνη του υπολογιστή. Τονίζει ότι υπάρχουν 

πολύ καλά σχόλια γι΄αυτό. Διαβάζει ένα από αυτά που έχουν γράψει οι επισκέπτες: «Έχει 

νόστιµο παραδοσιακό ελληνικό φαγητό». Στη συνέχεια δείχνει κάποιες εικόνες από τον 

εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του εστιατορίου. 

Ένας άλλος µαθητής αναφέρει ότι βρήκανε δύο αξιοθέατα στην περιοχή, το 

λαογραφικό µουσείο και η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου. Ο µαθητής χρησιµοποιεί το 

Google Earth για να υποδείξει τις δύο τοποθεσίες. Έπειτα δείχνει φωτογραφίες από το 

εσωτερικό του ιερού ναού. Αναφέρει συγχρόνως ότι ο ναός είναι ανοιχτός κάθε µέρα από το 

πρωί µέχρι το απόγευµα, ότι χτίστηκε το 1812 και πως έγιναν πολλές αρχαιολογικές 

ανακαλύψεις κατά τις ανασκαφές που έγιναν. 

Ακολουθεί ξανά χάρτης µε ένα καινούριο στίγµα, αυτό του Νεοχωρίου. Εµφανίζεται 

το γλωσσικό µήνυµα “Neochori, Greece” (Νεοχώρι, Ελλάδα) συνοδευόµενο από την 

ελληνική σηµαία. Εµφανίζονται µε τη σειρά οι ακόλουθες εικόνες: 

Ø Screenshot από το Google Maps µε τη θέση του χωριού του Νεοχωρίου στο χάρτη µε 

λεζάντα “Let’s move on with Neochori” (Ας συνεχίσουµε µε το Νεοχώρι). 

Ø Screenshot από µηχανή αναζήτησης εστιατορίων όπου διακρίνεται το όνοµα του 

επιλεγµένου εστιατορίου µε λεζάντα “when you are hungry, go to this place” (όταν 

πεινάσεις, πήγαινε σε αυτό το µέρος). 

Ø Άποψη εξωτερικού ιερού ναού µε λεζάντα “Here is the largest and most important 

church” (Αυτή είναι η πιο µεγάλη και σηµαντική εκκλησία). 
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Ø Άποψη εξωτερικού πέτρινου κτιρίου του χωριού µε λεζάντα “A great celebration 

takes place on St. Athanasiou” (Την ηµέρα του Αγίου Αθανασίου λαµβάνει χώρα µία 

µεγάλη γιορτή). 

Ø Screenshot από µηχανή αναζήτησης ξενοδοχείων όπου διακρίνεται ο εξωτερικός 

χώρος του ξενοδοχείου µε λεζάντα “You can stay here on your 2nd day” (Μπορείς να 

µείνεις εδώ τη δεύτερη µέρα του ταξιδιού σου). 

Στη συνέχεια, µία µαθήτρια, απευθυνόµενη στην κούκλα,  λέει ότι της βρήκανε 

ξενοδοχείο για να µείνει στο Νεοχώρι, τη δεύτερη µέρα του ταξιδιού της. Δείχνει στην οθόνη 

του υπολογιστή φωτογραφίες από το εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του καταλύµατος, 

αναφέροντας συγχρόνως ότι έχει πολύ καλή βαθµολογία και ότι είναι πολύ όµορφο. 

Ακολουθεί για ακόµη µία φορά ο χάρτης µε ένα ακόµα στίγµα, για το χωριό Στάγειρα. 

Το γλωσσικό µήνυµα “Stagira, Greece” (Στάγειρα, Ελλάδα) κάνει την εµφάνισή του, 

συνοδευόµενο από την ελληνική σηµαία. Εµφανίζονται µε τη σειρά οι ακόλουθες εικόνες: 

Ø Άποψη του πάρκου του Αριστοτέλη, όπου διακρίνεται καθαρά το άγαλµά του µε 

λεζάντα “Aristotle park is a unique theme park” (Το πάρκο του Αριστοτέλη είναι ένα 

µοναδικό θεµατικό πάρκο). 

Ø Άποψη του πάρκου του Αριστοτέλη, όπου διακρίνεται καθαρά το άγαλµά του και η 

πυξίδα του µε λεζάντα “It has experimental instruments like compass” (Υπάρχουν 

όργανα για να πειραµατιστείς, όπως πυξίδα). 

Ø Άποψη του πάρκου του Αριστοτέλη µε λεζάντα “Sunclock, telescope, prism are some 

other instruments” (Το ηλιακό ρολόι, το τηλεσκόπιο και το πρίσµα είναι κάποια 

ακόµα από τα όργανα που εκτίθενται). 

Μία µαθήτρια λέει, απευθυνόµενη στην κούκλα, ότι για τη δεύτερη µέρα του ταξιδιού 

του διάλεξαν το πάρκο του Αριστοτέλη για να επισκεφτεί. Συγχρόνως, στην οθόνη του 

υπολογιστή φαίνεται η θέση του πάρκου στο Google Earth. Αναφέρει κάποια από τα όργανα 

που µπορεί να χρησιµοποιήσει κάποιος επισκέπτης στο πάρκο και δείχνει κάποιες 

φωτογραφίες του χώρου από την ιστοσελίδα του Δήµου Αριστοτέλη. 

Ακολούθως, εµφανίζεται ο χάρτης µε το στίγµα του Παλαιοχωρίου. Ακολουθεί το 

γλωσσικό µήνυµα “Paleochori, Greece” ( Παλαιοχώρι, Ελλάδα), συνοδευόµενο από την 

ελληνική σηµαία. Ένας µαθητής λέει ότι η κούκλα την Τρίτη µέρα του ταξιδιού της θα πάει 

στο Παλαιοχώρι και δείχνει τη θέση του χωριού στο Google Earth. Έπειτα, προτείνει το 
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κάστρο Νέποσι ως το σηµαντικότερο αξιοθέατο της περιοχής και δείχνει κάποιες 

φωτογραφίες του. Εµφανίζονται µε τη σειρά οι ακόλουθες εικόνες: 

Ø Screenshot µε τη θέση του Παλαιοχωρίου στο Google Earth µε λεζάντα “from Google 

Earth” (από το Google Earth). 

Ø Άποψη των δρόµων και των κτιρίων του Παλαιοχωρίου µε λεζάντα “This is a 

beautiful village” (Αυτό είναι ένα όµορφο χωριό). 

Ø Άποψη των δρόµων και των κτιρίων του Παλαιοχωρίου µε λεζάντα “It is located 

between Arnaia and Neochori” (Βρίσκεται ανάµεσα στην Αρναία και το Νεοχώρι). 

Ø Άποψη του κάστρου Νέποσι µε λεζάντα “You should visit Neposi castle” (Πρέπει να 

επισκεφτείς το κάστρο Νέποσι). 

Ø Άποψη του κάστρου Νέποσι µε λεζάντα “The castle (Kasteli) is located in the wider 

area” (Το κάστρο ‘Καστέλι’ βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του χωριού). 

Ένας µαθητής απευθύνεται στην κούκλα λέγοντας ότι µετά θα επισκεφτεί το σχολείο 

των Ελλήνων φίλων τους. Ένας δεύτερος µαθητής συνεχίζει λέγοντας ότι στο σχολείο που θα 

επισκεφτεί τον περιµένουν φίλοι και πως θα παίξει πολύ ωραία παιχνίδια µαζί τους. 

Συγχρόνως, δείχνει φωτογραφίες από τον εσωτερικό χώρο του σχολείου. Εµφανίζονται µε τη 

σειρά οι ακόλουθες εικόνες: 

Ø Είσοδος του Δηµοτικού σχολείου Παλαιοχωρίου µε λεζάντα “Your last stop is the 

Primary school of Paleochori” (Η τελευταία σου στάση είναι το Δηµοτικό σχολείο 

Παλαιοχωρίου). 

Ø 9 φωτογραφίες του εσωτερικού χώρου του σχολείου µε λεζάντα “Primary School of 

Paleochori” (Δηµοτικό σχολείο Παλαιοχωρίου). 

Ø Χώρος σχολικής αίθουσας µε λεζάντα “You will love classes at the school of 

Paleochori” (Θα λατρέψεις τις τάξεις στο σχολείο του Παλαιοχωρίου). 

Ø Οι Έλληνες µαθητές στα σκαλιά του σχολείου µε λεζάντα “You are going to play 

games together. Have fun!” (Θα παίξετε παιχνίδια µαζί. Καλή διασκέδαση!) 

Στη συνέχεια, ένας µαθητής λέει στην κούκλα ότι την τελευταία µέρα του ταξιδιού 

της θα επισκεφτεί την περιοχή του Άθω. Δείχνει στην οθόνη του υπολογιστή τη θέση της 

Ουρανούπολης στο Google Earth καθώς και κάποιες φωτογραφίες από δηµοφιλείς παραλίες 

της. Ένας δεύτερος µαθητής προτείνει επίσκεψη στη Μονή Εσφιγµένου δείχνοντας τη θέση 

της στο Google Earth. Συγχρόνως δείχνει και φωτογραφίες της Μονής. 
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Ακολούθως, εµφανίζεται ο χάρτης µε ένα ακόµα στίγµα, αυτό του Όρους Άθω. 

Ακολουθεί το γλωσσικό µήνυµα “Mount Athos, Greece” (Όρος Άθως, Ελλάδα), 

συνοδευόµενο από την ελληνική σηµαία. Εµφανίζονται µε τη σειρά οι ακόλουθες εικόνες: 

Ø Άποψη της Μονής Εσφιγµένου µε λεζάντα “On the last day you can visit Esfigmenou 

Monastery” (Την τελευταία ηµέρα µπορείς να επισκεφτείς τη Μονή Εσφιγµένου). 

Ø Άποψη της Μονής Ιβήρων µε λεζάντα “You can visit Iviron Monastery” (Μπορείς να 

επισκεφτείς τη Μονή Ιβήρων). 

Ø Άποψη της παραλίας της Ουρανούπολης µε λεζάντα “Relax at Ouranoupoli beach” 

(Χαλάρωσε στην παραλία της Ουρανούπολης). 

Στη συνέχεια, η κούκλα ευχαριστεί τους µαθητές. Η παρουσίαση συνεχίζει µε τη 

διαδροµή από σηµείο σε σηµείο, που σχεδίασαν οι Τούρκοι µαθητές στο Google Earth. 

Τέλος, οι πέντε Τούρκοι µαθητές αποχαιρετούν την κούκλα τους ευχόµενοι σε αυτήν “Καλή 

διασκέδαση!”. 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια από τα στιγµιότυπα του 

εµπλουτισµένου βίντεο των Τούρκων, καθώς και η ανάλυσή τους βάσει του σηµειωτικού 

εργαλείου της Χριστοδούλου (1996, 2003) ώστε να διαπιστωθεί τι είδους κώδικες 

ενισχύθηκαν ή προστέθηκαν και κατά συνέπεια ποιες είναι οι διαφορές που παρατηρούνται 

µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βίντεο των Τούρκων µαθητών.  
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α. α. εικόνας 1 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Ένας µαθητής (κώδικας εκπαίδευσης) δείχνει στην 
οθόνη του υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας) έναν 
χάρτη (γεωγραφικός κώδικας). Στο χώρο υπάρχει ακόµα 
ένας υπολογιστής (τεχνολογικός κώδικας).  

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολικός χώρος (κώδικας εκπαίδευσης,	  χωρικός 
κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση πληροφοριών σε χάρτη 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, αναζήτηση αποστάσεων, χρήση υπολογιστή,  
χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο “Το ταξίδι σου 	  (κώδικας 
τουρισµού) ξεκινά από το αεροδρόµιο της Άγκυρας 
(γεωγραφικός κώδικας)  και προσγειώνεσαι στο 
αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης (γεωγραφικός κώδικας). 
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α. α. εικόνας 2 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Ένας µαθητής (κώδικας εκπαίδευσης) δείχνει στην 
οθόνη του υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας) τιµές 
αεροπορικών εισιτηρίων (κώδικας κόστους) . Στο χώρο 
υπάρχει ακόµα ένας υπολογιστής (τεχνολογικός 
κώδικας).  

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολικός χώρος (κώδικας εκπαίδευσης, χωρικός 
κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση τιµών εισιτηρίων  στο διαδίκτυο 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, χρήση υπολογιστή, χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο «Haydar, η διάρκεια του ταξιδιού 
σου (κώδικας τουρισµού) είναι 5 ώρες και 20 λεπτά 
(χρονικός κώδικας). 
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α. α. εικόνας 3 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Σε µία οθόνη του υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας) 
διακρίνεται το µετεωρολογικό δελτίο 	   (µετεωρολογικός 
κώδικας)  µιας περιοχής. Στο χώρο υπάρχει ακόµα ένας 
υπολογιστής (τεχνολογικός κώδικας).  

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολικός χώρος (κώδικας εκπαίδευσης,  χωρικός 
κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση τιµών θερµοκρασίας  στο διαδίκτυο 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, χρήση υπολογιστή, χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο «Haydar, η θερµοκρασία κυµαίνεται 
από 13 έως 18 βαθµούς (µετεωρολογικός κώδικας)” 
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α. α. εικόνας 4 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Ένας µαθητής (κώδικας εκπαίδευσης) κάθεται µπροστά 
σε µία οθόνη του υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας)  
στην οποία διακρίνεται ένα αυτοκίνητο (κώδικας 
µεταφοράς) . Στο χώρο υπάρχει ακόµα ένας υπολογιστής 
(τεχνολογικός κώδικας).  

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολικός χώρος (κώδικας εκπαίδευσης,  χωρικός 
κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση πληροφοριών  στο διαδίκτυο 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, χρήση υπολογιστή, χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο «Μόλις προσγειωθείς (κώδικας 
τουρισµού), σου νοικιάσαµε (κώδικας τουρισµού) αµάξι 
(κώδικας µεταφοράς) για να ταξιδέψεις (κώδικας 
τουρισµού).» 
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α. α. εικόνας 5 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Ένας µαθητής (κώδικας εκπαίδευσης)  δείχνει στην 
οθόνη του υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας) µία τιµή 
(κώδικας κόστους).  Στο χώρο υπάρχει ακόµα ένας 
υπολογιστής (τεχνολογικός κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολικός χώρος (κώδικας εκπαίδευσης,  χωρικός 
κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση πληροφοριών  στο διαδίκτυο 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, χρήση υπολογιστή, χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο «Αυτό το µαύρο αυτοκίνητο 
κοστίζει 186 λίρες την ηµέρα (κώδικας κόστους).» 
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α. α. εικόνας 6 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Ένας µαθητής (κώδικας εκπαίδευσης)  δείχνει στην 
οθόνη του υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας) µία τιµή 
(κώδικας κόστους) και άλλες πληροφορίες για ένα 
ξενοδοχείο (κώδικας τουρισµού). Διακρίνεται ένας 
χάρτης (γεωγραφικός κώδικας). Στο χώρο υπάρχει 
ακόµα ένας υπολογιστής (τεχνολογικός κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολικός χώρος (κώδικας εκπαίδευσης,  χωρικός 
κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση πληροφοριών  στο διαδίκτυο 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, χρήση υπολογιστή, χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο «Κοστίζει 162 τούρκικες λίρες 	  
(κώδικας κόστους) τη βραδιά (κώδικας τουρισµού).» 
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α. α. εικόνας 7 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Μία µαθήτρια (κώδικας εκπαίδευσης)  κάθεται µπροστά 
στην οθόνη του υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας) 
στην οποία διακρίνεται η τοποθεσία µιας περιοχής στο 
Google Earth (γεωγραφικός κώδικας). Στο χώρο υπάρχει 
ακόµα ένας υπολογιστής (τεχνολογικός κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολικός χώρος (κώδικας εκπαίδευσης,  χωρικός 
κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση πληροφοριών σε χάρτη 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, αναζήτηση τοποθεσίας, χρήση υπολογιστή,  
χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο «Επιλέξαµε για σένα το ξενοδοχείο 
Αλεξάνδρα (κώδικας τουρισµού) γιατί είναι πολύ κοντά 
στην τοποθεσία που βρίσκεσαι.» 
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α. α. εικόνας 8 

Περιγραφή της εικόνας σε 
επίπεδο εικονογραµµάτων.  

Ένας χάρτης (γεωγραφικός κώδικας) που υποδεικνύει τη 
διαδροµή 	  (κώδικας µεταφοράς) µεταξύ δύο σηµείων. 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Δεν παραπέµπει σε κάποιον φυσικό χώρο. 

Περιεχόµενο της εικόνας  Χάρτης  

Θέµατα της εικόνας  Απόσταση µεταξύ δύο σηµείων σε µία περιοχή 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε πληροφορίες για τη διαδροµή που 
απεικονίζεται (γεωγραφικός κώδικας). 
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Στη δεύτερή τους παρουσίαση, οι Τούρκοι µαθητές διαίρεσαν το πρώτο τους βίντεο 

σε θεµατικές ενότητες και ενδιάµεσα εµφανίζονται οι ίδιοι να κάνουν έρευνα γι΄αυτές τις 

ενότητες. Φέρονται να ψάχνουν αεροπορικό εισιτήριο, το µετεωρολογικό δελτίο, αυτοκίνητο 

προς ενοικίαση, εστιατόρια για γεύµα, καταλύµατα και αξιοθέατα. Ακόµη, πρόσθεσαν και 

κάποιες σκηνές της κούκλας τους να ζητά πληροφορίες. Παρακάτω παρουσιάζονται 

α. α. εικόνας 9 

Περιγραφή της εικόνας σε επίπεδο 
εικονογραµµάτων.  

Ένας µαθητής (κώδικας εκπαίδευσης)  κοιτά την 
οθόνη του υπολογιστή (τεχνολογικός κώδικας) 
στην οποία διακρίνεται η πινακίδα ενός 
εστιατορίου (γαστρονοµικός κώδικας).  Στο χώρο 
υπάρχει ακόµα ένας υπολογιστής (τεχνολογικός 
κώδικας). 

Τεχνοτροπία εικόνας  Κινηµατογραφικό καρέ 

Χώρος που παραπέµπει η εικόνα  Σχολικός χώρος (κώδικας εκπαίδευσης,  χωρικός 
κώδικας) 

Περιεχόµενο της εικόνας  Αναζήτηση πληροφοριών  στο διαδίκτυο 

Θέµατα της εικόνας  Έρευνα, χρήση υπολογιστή, χρήση διαδικτύου 

Εικόνα µε ή χωρίς λεζάντα  Εικόνα µε υπότιτλο «Διαλέξαµε για σένα ένα 
εστιατόριο (γαστρονοµικός κώδικας).» 
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χρωµατικά οι κώδικες που εντοπίστηκαν στις σκηνές που προστέθηκαν καθώς και το πλήθος 

που αυτοί εµφανίζονται. Ακολουθεί ένας πίνακας µε τα ποσοστά εµφάνισής τους. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6: Πλήθος κωδίκων σκηνών που 
προστέθηκαν στην παρουσίαση των 
Τούρκων µαθητών 

Σκηνές που προστέθηκαν στην 
παρουσίαση των Τούρκων µαθητών 
Κώδικες Πλήθος 
τεχνολογικός κώδικας 16 
κώδικας εκπαίδευσης 15 
κώδικας τουρισµού 8 
χωρικός κώδικας 8 
γεωγραφικός κώδικας 7 
κώδικας κόστους 5 
κώδικας µεταφοράς 3 
γαστρονοµικός κώδικας 2 
µετεωρολογικός κώδικας 2 
χρονικός κώδικας 1 

Πίνακας 7: Ποσοστά εµφάνισης κωδίκων 
σκηνών που προστέθηκαν στην 
παρουσίαση των Τούρκων µαθητών 

Σκηνές που προστέθηκαν στην 
παρουσίαση των Τούρκων µαθητών 
Κώδικες Ποσοστό 
τεχνολογικός κώδικας 24 
κώδικας εκπαίδευσης 23 
κώδικας τουρισµού 12 
χωρικός κώδικας 12 
γεωγραφικός κώδικας 10 
κώδικας κόστους 7 
κώδικας µεταφοράς 4 
γαστρονοµικός κώδικας 3 
µετεωρολογικός κώδικας 3 
χρονικός κώδικας 1 
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Σε αυτό το σηµείο τα παραπάνω πλήθη κωδίκων θα προστεθούν σε αυτά που 

εντοπίστηκαν στο πρώτο βίντεο, αφού όλα µαζί αντιπροσωπεύουν το πλήθος των κωδίκων 

στο τελικό προϊόν των Τούρκων µαθητών. Ακολουθεί πίνακας µε τα τελικά ποσοστά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8: Ποσοστά εµφάνισης 
κωδίκων τελικής παρουσίασης 
Τούρκων µαθητών 

Πίνακας 9: Πλήθος κωδίκων τελικής 
παρουσίασης Τούρκων µαθητών 

Τελική παρουσίαση Τούρκων 
µαθητών 

Κώδικες Πλήθος 
χωρικός κώδικας 32 
κώδικας τουρισµού 25 
κώδικας εκπαίδευσης 22 
τεχνολογικός κώδικας 17 
γεωγραφικός κώδικας 16 
πολιτισµικός κώδικας 13 
θρησκευτικός κώδικας 10 
γαστρονοµικός κώδικας 7 
κώδικας κόστους 5 
  λαογραφικός κώδικας 4 
κώδικας φύσης 4 
κώδικας διασκέδασης 3 
κώδικας µεταφοράς 3 
µετεωρολογικός κώδικας 2 
κώδικας πληροφορίας 1 

συναισθηµατικός κώδικας 
1 

χρονικός κώδικας 1 

Τελική παρουσίαση Τούρκων 
µαθητών 

Κώδικες Ποσοστό 
χωρικός κώδικας 19 
κώδικας τουρισµού 15 
κώδικας εκπαίδευσης 13 
τεχνολογικός κώδικας 10 
γεωγραφικός κώδικας 10 
πολιτισµικός κώδικας 8 
θρησκευτικός κώδικας 6 
γαστρονοµικός κώδικας 4 
κώδικας κόστους 3 
  λαογραφικός κώδικας 2 
κώδικας φύσης 2 
κώδικας διασκέδασης 2 
κώδικας µεταφοράς 2 
µετεωρολογικός κώδικας 1 
κώδικας πληροφορίας 1 

συναισθηµατικός κώδικας 
1 

χρονικός κώδικας 1 
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Παρακάτω φαίνονται τα ποσοστά των κωδίκων που εµφανίζονται στην αρχική και 

στην τελική παρουσίαση των Τούρκων µαθητών. Στον δεύτερο πίνακα τα ποσοστά των 

κωδίκων δεν παρατίθενται από το µεγαλύτερο στο µικρότερο αλλά σε αντιστοιχία µε αυτά 

του πρώτου πίνακα ώστε να γίνει πιο εύκολα η αντιπαραβολή µεταξύ τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχική παρουσίαση Τούρκων 
µαθητών 

Κώδικες Ποσοστό 
κώδικας τουρισµού 18 
χωρικός κώδικας 18 
πολιτισµικός κώδικας 14 
θρησκευτικός κώδικας 11 
γεωγραφικός κώδικας 10 
κώδικας εκπαίδευσης 8 
γαστρονοµικός κώδικας 5 
  λαογραφικός κώδικας 4 
κώδικας φύσης 4 
κώδικας διασκέδασης 3 
κώδικας πληροφορίας 1 
συναισθηµατικός 
κώδικας 1 

τεχνολογικός κώδικας 1 
  
  
  
  

Πίνακας 10: Σύγκριση ποσοστών εµφάνισης κωδίκων στην αρχική και στην τελική 
παρουσίαση των Τούρκων µαθητών 

Τελική παρουσίαση Τούρκων 
µαθητών 

Κώδικες Ποσοστό 
κώδικας τουρισµού 15 
χωρικός κώδικας 19 
πολιτισµικός κώδικας 8 
θρησκευτικός κώδικας 6 
γεωγραφικός κώδικας 10 
κώδικας εκπαίδευσης 13 
γαστρονοµικός κώδικας 4 
  λαογραφικός κώδικας 2 
κώδικας φύσης 2 
κώδικας διασκέδασης 2 
κώδικας πληροφορίας 1 
συναισθηµατικός 
κώδικας 1 
τεχνολογικός κώδικας 10 
κώδικας κόστους 3 
κώδικας µεταφοράς 2 
µετεωρολογικός κώδικας 1 
χρονικός κώδικας 1 
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Η πρώτη παρατήρηση που µπορεί κανείς να κάνει είναι ότι έχουν προστεθεί τέσσερις 

κώδικες, οι οποίοι δεν δηλώνονταν στην αρχική παρουσίαση. Αυτοί είναι ο κώδικας κόστους 

που εµφανίζεται σε ποσοστό 3%, ο κώδικας µεταφοράς σε ποσοστό 2% και ο 

µετεωρολογικός µε τον χρονικό κώδικα (1%). Όλοι εκτός από τον χρονικό κώδικα 

αντιστοιχούν σε σκηνές οι οποίες υπάρχουν και στο βίντεο των Ελλήνων µαθητών.  

Η δεύτερη διαφορά που παρατηρείται στους δύο πίνακες είναι η µεγάλη διαφορά 

µεταξύ των ποσοστών σε ορισµένους κώδικες. Ο κώδικας εκπαίδευσης που εµφανίζεται σε 

ποσοστό 8% στην αρχική παρουσίαση, αυξάνεται σε ποσοστό 13% στη δεύτερη, αφού έχουν 

προστεθεί σκηνές µε µαθητές να µιλούν σε σχολικό χώρο. Επιπλέον, ο τεχνολογικός κώδικας, 

ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτος (1%) στην αρχική παρουσίαση, στη δεύτερη φτάνει στο 10%, 

αφού προστίθενται σκηνές στις οποίες είναι εµφανής η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και του διαδικτύου.  

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι αλλαγές που έγιναν στην παρουσίαση των 

Τούρκων µαθητών βάσει της περιγραφής του βίντεο και της σηµειωτικής ανάλυσης των 

κινηµατογραφικών καρέ που παρατέθηκαν νωρίτερα. Όταν λοιπόν, η τάξη των Τούρκων 

ζήτησε να αλλάξει την παρουσίασή της για να την κάνει παρόµοια µε αυτή της τάξης των 

Ελλήνων, διαφοροποίησε το βίντεό της ως εξής: 

• Πρόσθεσε σκηνές στις οποίες εµφανίζονται οι Τούρκοι µαθητές να δίνουν οδηγίες και 

συµβουλές στην κούκλα που θα ταξιδέψει. 

• Στις σκηνές αυτές γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου, 

ακριβώς όπως και στην παρουσίαση των Ελλήνων µαθητών. 

• Στις σκηνές αυτές οι µαθητές κάνουν αναφορές για το κόστος του αεροπορικού 

εισιτηρίου και της ενοικίασης αυτοκινήτου, ακριβώς όπως και στο βίντεο των 

Ελλήνων. 

• Επίσης, γίνεται αναφορά στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα 

προορισµού, όπως και στην παρουσίαση των Ελλήνων µαθητών. 

• Προστέθηκαν screenshots  µε χάρτη στον οποίο υποδεικνύονται διαδροµές τις οποίες 

µπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης καθώς και οι ακριβείς τοποθεσίες στις οποίες 

βρίσκονται τα σηµεία ενδιαφέροντος. 

• Προστέθηκαν σκηνές στις οποίες η κούκλα ζητά πληροφορίες από τους µαθητές, 

όπως ακριβώς και στο βίντεο των Ελλήνων. 
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• Προστέθηκαν σκηνές στις οποίες παρουσιάζονται τα εστιατόρια στα οποία µπορεί να 

φάει ο επισκέπτης και τα καταλύµατα στα οποία µπορεί να διαµείνει καθώς και 

κριτικές προηγούµενων επισκεπτών. 

• Προστέθηκαν σκηνές στις οποίες τα παιδιά παρουσιάζουν τα αξιοθέατα της περιοχής. 

• Στο τέλος του βίντεο γίνεται παρουσίαση της συνολικής διαδροµής από σηµείο σε 

σηµείο ενδιαφέροντος µε την εφαρµογή Google Earth. 

• Η σκηνοθεσία των σκηνών που προστέθηκαν είναι ολόιδια µε αυτή της παρουσίασης 

των Ελλήνων µαθητών: Πλάνα µε τους µαθητές µπροστά σε φορητό υπολογιστή, 

κατόπιν µε εστίαση στην οθόνη του υπολογιστή και τέλος screeenshot µε χάρτη. 

Ακολουθεί αντιπαραβολή του πίνακα ποσοστών της παρουσίασης  των Ελλήνων 

µαθητών µε αυτόν της παρουσίασης των Τούρκων µαθητών καθώς και ανάλυση των 

ποσοστών αυτών. 
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Πίνακας 11: Σύγκριση ποσοστών εµφάνισης κωδίκων στην παρουσίαση των Ελλήνων µαθητών 
και στην τελική παρουσίαση των Τούρκων µαθητών 

Παρουσίαση Ελλήνων µαθητών 
 

Κώδικες Ποσοστό 
κώδικας εκπαίδευσης 17 
χωρικός κώδικας 16 
πολιτισµικός κώδικας 11 
τεχνολογικός κώδικας 10 
γεωγραφικός κώδικας 9 
κώδικας τουρισµού 8 
γαστρονοµικός κώδικας 8 
 κώδικας κόστους 6 
κώδικας µεταφοράς 5 
αθλητικός κώδικας 2 
θρησκευτικός κώδικας 2 
κώδικας δηµιουργίας 2 
µετεωρολογικός κώδικας 1 
κώδικας διασκέδασης 1 
συναισθηµατικός 
κώδικας 1 

  
  
  
  

Τελική παρουσίαση Τούρκων 
µαθητών 

Κώδικες Ποσοστό 
κώδικας εκπαίδευσης 13 
χωρικός κώδικας 19 
πολιτισµικός κώδικας 8 
τεχνολογικός κώδικας 10 
γεωγραφικός κώδικας 10 
κώδικας τουρισµού 15 
γαστρονοµικός κώδικας 4 
κώδικας κόστους 3 
κώδικας µεταφοράς 2 
    
θρησκευτικός κώδικας 6 
    
µετεωρολογικός κώδικας 1 
κώδικας διασκέδασης 2 
συναισθηµατικός 
κώδικας 1 
λαογραφικός κώδικας 2 
κώδικας φύσης 2 
χρονικός κώδικας 1 
κώδικας πληροφορίας 1 
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Παρατηρείται ότι ο κώδικας εκπαίδευσης εµφανίζει λίγο µεγαλύτερο ποσοστό (17%) 

στην παρουσίαση των Ελλήνων µαθητών σε σύγκριση µε αυτή των Τούρκων µαθητών 

(13%). Τα πλάνα στα οποία πρωταγωνιστούν οι Έλληνες µαθητές είναι περισσότερα από τα 

αντίστοιχα των Τούρκων µαθητών, γεγονός που δικαιολογεί τη διαφορά ανάµεσα στα 

συγκεκριµένα ποσοστά. 

Ο χωρικός κώδικας εµφανίζεται σε ποσοστό 19% στο τελικό βίντεο των Τούρκων και 

16% σε αυτό των Ελλήνων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως οι τελευταίοι έχουν 

ενσωµατώσει αρκετά screenshots χαρτών στην παρουσίασή τους, τα οποία δεν παραπέµπουν 

σε φυσικό χώρο, περισσότερα από ότι οι εταίροι τους. 

Όσον αφορά στον πολιτισµικό κώδικα, φαίνεται να υπάρχει µία διαφορά τριών 

ποσοστιαίων µονάδων, 11% στην ταινία των Ελλήνων και 8% στην ταινία των Τούρκων. Αν 

όµως θεωρηθεί πως ο λαογραφικός κώδικας (2%), που εµφανίζεται στο βίντεο των Τούρκων, 

αποτελεί έναν πυρήνα µαζί µε τον πολιτισµικό (8%), καθώς βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση 

µαζί του, τότε το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 10%. Συνεπώς, η διαφορά µεταξύ των δύο 

αυτών ποσοστών καθίσταται αµελητέα και θεωρείται πως ο πολιτισµός των δύο χωρών 

αναδεικνύεται σε ίσο βαθµό από τα δύο σχολεία. 

Ο τεχνολογικός κώδικας κυµαίνεται ακριβώς στα ίδια ποσοστά (10%). Και στις δύο 

παρουσιάσεις υπάρχουν αρκετά πλάνα στα οποία φαίνεται να γίνεται χρήση της τεχνολογίας. 

Ο γεωγραφικός κώδικας εµφανίζεται µε πολύ µικρή διαφορά ανάµεσα στις δύο 

παρουσιάσεις, µε 9% σε αυτή των Ελλήνων µαθητών και 10% σε αυτή των Τούρκων 

µαθητών. Και οι δύο οµάδες χρησιµοποίησαν χάρτες για να δώσουν το στίγµα κάποιας 

περιοχής  ή να δείξουν κάποια διαδροµή. 

Μεγάλη διαφορά παρατηρείται στα ποσοστά του κώδικα τουρισµού καθώς αυτός 

εµφανίζεται σε ποσοστό 15% στο βίντεο των Τούρκων, έναντι του 8% στο βίντεο των 

Ελλήνων. Αυτό ενδεχοµένως να οφείλεται στα γλωσσικά µηνύµατα που χρησιµοποιούν οι 

Τούρκοι µαθητές, τα οποία προσδίδουν έναν περισσότερο τουριστικό χαρακτήρα στην 

παρουσίασή τους.  

Τα ποσοστά του γαστρονοµικού κώδικα στην παρουσίαση των Ελλήνων (8%) 

φαίνεται να υπερτερούν έναντι αυτών στην παρουσίαση των Τούρκων (4%). Οι Έλληνες 

µαθητές παρουσιάζουν περισσότερα εστιατόρια από τους εταίρους τους καθώς επίσης και το 

µενού αυτών των εστιατορίων, κάτι που δε συµβαίνει στην ταινία των Τούρκων µαθητών. 
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Όσον αφορά στον κώδικα κόστους, τα ποσοστά του είναι µεγαλύτερα στο βίντεο των 

Ελλήνων (6%) απ’ ότι στο βίντεο των Τούρκων (3%). Οι Έλληνες µαθητές κάνουν βέβαια 

µία αναφορά παραπάνω σε τιµές υπηρεσιών αλλά αυτό δε δικαιολογεί το διπλάσιο ποσοστό 

των κωδίκων κόστους. Το 3% στο βίντεο των Τούρκων φαίνεται να οφείλεται στα αυξηµένα 

ποσοστά άλλων κωδίκων  που υπερτερούν αυτού του κώδικα κόστους καθώς επίσης και σε 

κώδικες που εµφανίζονται στην ταινία των Τούρκων µαθητών αλλά όχι στων Ελλήνων. 

Το ποσοστό του κώδικα µεταφοράς είναι µεγαλύτερο στο βίντεο των Ελλήνων 

µαθητών (5%) σε σχέση µε αυτό των Τούρκων (2%). Η παρουσίαση των πρώτων περιέχει 

περισσότερα στιγµιότυπα οθόνης που δείχνουν τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να µετακινηθεί 

ο επισκέπτης από ένα σηµείο ενδιαφέροντος σε άλλο, συνεπώς η διαφορά αυτή των 

ποσοστών δικαιολογείται. 

Ο θρησκευτικός κώδικας εµφανίζεται πολύ περισσότερο στην παρουσίαση των 

Τούρκων (6%) από αυτή των Ελλήνων µαθητών (2%). Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι 

Έλληνες µαθητές παρουσιάζουν µόνο έναν χώρο θρησκευτικής λατρείας ενώ οι Τούρκοι 

µαθητές παρουσιάζουν τέσσερις. 

Ο µετεωρολογικός κώδικας κάνει την εµφάνισή του σε ποσοστό 1% και στα δύο 

βίντεο. Μάλιστα, το πλάνο και το συγκείµενο µέσα στο οποίο εµφανίζεται είναι 

πανοµοιότυπο. 

Ο κώδικας φύσης που φαίνεται να υπάρχει σε ποσοστό 2% στο βίντεο των Τούρκων 

µαθητών, δεν υπάρχει καθόλου στο βίντεο των Ελλήνων. Όπως προαναφέρθηκε, οι Τούρκοι 

µαθητές σχεδιάζουν ένα ταξίδι σε περιοχές της ελληνικής επαρχίας, όπου το στοιχείο της 

φύσης είναι κυρίαρχο, αφού τα χωριά της ορεινής Χαλκιδικής είναι περιτρυγιρισµένα από 

δάση και καταπράσινα τοπία. Αντίθετα, οι Έλληνες µαθητές σχεδιάζουν ένα ταξίδι στην 

πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα, από την οποία απουσιάζει το στοιχείο της φύσης, 

όπως άλλωστε και σε πολλές άλλες πρωτεύουσες χωρών.  

Ο συναισθηµατικός κώδικας αλλά και ο κώδικας διασκέδασης εµφανίζονται σε πολύ 

µικρά ποσοστά (1%, 2%) και στις δύο ταινίες σε ρόλο συγκείµενου. Η παρουσία τους 

θεωρείται τυχαία και χωρίς να παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο. 

Ο αθλητικός κώδικας και ο κώδικας δηµιουργίας εµφανίζονται µόνο στην ελληνική 

παρουσίαση σε ποσοστό 2% ο καθένας. Εµφανίζονται ως συγκείµενο στους κυρίαρχους 
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κώδικες του κάθε πλάνου, συνεπώς η παρουσία ή η απουσία τους δε χρίζει κάποιας ιδιαίτερης 

ερµηνείας. Το ίδιο ισχύει και για τον χρονικό κώδικα αλλά και για τον κώδικα πληροφορίας. 

Σε αυτό το σηµείο θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι διαφορές µεταξύ των δύο 

παρουσιάσεων βάσει  της περιγραφής τους και της σηµειωτικής ανάλυσης που παρατέθηκαν 

παραπάνω. Συγχρόνως δίνεται απάντηση και στο πέµπτο ερευνητικό ερώτηµα. 

 

 

 

 

Οµοιότητες: 

• Οι µαθητές είναι αυτοί που παρουσιάζουν το ταξίδι της κούκλας. Της δίνουν οδηγίες και 

συµβουλές για το πώς θα µετακινηθεί, πού πρέπει να πάει και τι να δει. 

• Έγινε χρήση της τεχνολογίας στον ίδιο βαθµό. Έγινε αναζήτηση καταλυµάτων, 

αεροπορικών εισιτηρίων, δελτίου καιρού, ενοικίασης αυτοκινήτου, αξιοθέατων, 

µνηµείων, χώρων και τρόπων αναψυχής µέσω διαδικτύου. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν 

ηλεκτρονικοί χάρτες µέσω των εφαρµογών Google Maps και Google Earth. 

• Έγινε παρουσίαση στοιχείων του πολιτισµού της κάθε περιοχής σε ίσο βαθµό. 

Αναδείχθηκαν µουσεία, µνηµεία και αξιοθέατα από τον τόπο των δύο εταίρων. 

• Παρουσιάστηκαν χώροι θρησκευτικής λατρείας. 

• Οι µαθητές έδωσαν φωνή στις κούκλες των δύο οµάδων. Οι κούκλες ζητούν 

πληροφορίες για το ταξίδι και στο τέλος της παρουσίασης ευχαριστούν τα παιδιά. 

• Οι σκηνές στις οποίες εµφανίζονται οι µαθητές είναι γυρισµένες σε σχολικούς χώρους. 

• Χρησιµοποιήθηκαν χάρτες για να δοθεί το στίγµα ενός σηµείου ενδιαφέροντος. 

• Προτάθηκαν εστιατόρια στα οποία µπορεί να φάει ο επισκέπτης και έγινε αναφορά σε 

κριτικές και σχόλια επισκεπτών. 

• Έγινε αναζήτηση πτήσης. 

• Προτάθηκαν τρόποι διασκέδασης. 

• Έγινε αναζήτηση κόστους διαφόρων υπηρεσιών όπως ενοικίασης δωµατίου σε 

ξενοδοχείο και αυτοκινήτου. 

• Χρησιµοποιήθηκαν στιγµιότυπα οθόνης για πιο ευκρινή παρουσίαση. 

• Έγινε χρήση του Google Earth για παρουσίαση της διαδροµής από σηµείο σε σηµείο 

ενδιαφέροντος. 

Ερώτηµα 5: Τι διαφορές και οµοιότητες εντοπίζονται ανάµεσα στις 

παρουσιάσεις του «ταξιδιού» της κούκλας των δύο σχολείων; 

	  



	   138	  

Διαφορές: 

• Στην παρουσίαση των Ελλήνων µαθητών παρουσιάστηκε µόνο ένας χώρος θρησκευτικής 

λατρείας ενώ στων Τούρκων µαθητών τέσσερις τέτοιοι χώροι. 

• Οι Τούρκοι µαθητές χρησιµοποίησαν το Google Earth για να δώσουν το στίγµα ενός 

σηµείου ενδιαφέροντος ενώ οι Έλληνες χρησιµοποίησαν το Google Maps και τους 

χάρτες του εργαλείου Tripwow. 

• Στην παρουσίαση των Ελλήνων µαθητών, µετά από κάθε σηµείο ενδιαφέροντος 

παρατίθεται στιγµιότυπο οθόνης όπου φαίνεται η διαδροµή και ο τρόπος µετακίνησης 

από ένα σηµείο σε άλλο. Κάτι τέτοιο δε συµβαίνει στην παρουσίαση των Τούρκων 

µαθητών. 

• Στην τουρκική παρουσίαση, κατά την αναζήτηση πτήσης δίνεται έµφαση στη διάρκεια 

του ταξιδιού ενώ στην ελληνική παρουσίαση δίνεται έµφαση στο κόστος της πτήσης. 

• Οι Έλληνες µαθητές όταν αναφέρουν ένα εστιατόριο, παρουσιάζουν και κάποια πιάτα 

από το µενού του ενώ οι Τούρκοι όχι. 

• Οι Τούρκοι µαθητές δεν έχουν επενδύσει µουσικά την παρουσίασή τους στο µεγαλύτερο 

κοµµάτι, ενώ οι Έλληνες το έχουν κάνει σε ολόκληρη την παρουσίαση. Στο τουρκικό 

βίντεο, το µόνο σηµείο που επενδύεται µουσικά είναι αυτό στο οποίο παρουσιάζεται η 

διαδροµή από σηµείο σε σηµείο ενδιαφέροντος µε το Google Earth. 

• Στην ελληνική παρουσίαση, τα παιδιά κάνουν χρήση του εργαλείου streetview στο 

Google Maps ενώ στην τουρκική παρουσίαση δε συµβαίνει κάτι τέτοιο. 

• Με τον τρόπο διασκέδασης που προτείνουν οι Τούρκοι (µπάνιο στη θάλασσα), δίνεται 

έµφαση στον τουριστικό χαρακτήρα του ταξιδιού ενώ µε αυτόν που προτείνουν οι 

Έλληνες (παραδοσιακό χορευτικό συγκρότηµα), δίνεται έµφαση στον πολιτισµικό 

χαρακτήρα του ταξιδιού. 

• Στην παρουσίαση των Τούρκων µαθητών, ο θεατής παίρνει µία γεύση από φύση ενώ 

στην παρουσίαση των Ελλήνων µαθητών αυτό δε συµβαίνει.  

 

Απόψεις µαθητών για τη διεξαγωγή του έργου eTwinning 

Στο τέλος της έρευνας ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν τα συναισθήµατά τους για 

τη διεξαγωγή της δραστηριότητας στο σύνολό της. Τους ζητήθηκε να περιγράψουν πώς 

νιώθουν για το έργο που υλοποίησαν µε τους φίλους τους από την Τουρκία. Αρχικά, οι 

µαθητές δεν ήξεραν τι να γράψουν κι έτσι η εκπαιδευτικός διευκρίνισε ότι πρέπει να γράψουν 
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πώς νιώθουν που έπαιξαν παιχνίδια µε τους εταίρους τους, που δηµιούργησαν µόνοι τους µία 

ψηφιακή ιστορία και που δηµιούργησαν µία κούκλα που την έστειλαν στους Τούρκους 

εταίρους αλλά και τι τους άρεσε περισσότερο. 

Και οι 10 µαθητές απάντησαν µε θετικά συναισθήµατα για τη διεξαγωγή της 

δραστηριότητας. Οι 6 από αυτούς δήλωσαν ότι ήταν πολύ χαρούµενοι που έπαιξαν παιχνίδια 

σε πραγµατικό χρόνο µε τους φίλους τους. Οι άλλοι 4 έγραψαν ότι τους άρεσε που έµαθαν 

πολλά πράγµατα για την Τουρκία. Μάλιστα µία µαθήτρια επισήµανε πως «ο τουρκικός 

πολιτισµός έχει µεγάλο πλούτο». Ένας άλλος µαθητής έγραψε ότι «θέλει να πάει στην 

Τουρκία οπωσδήποτε για να δει από κοντά τα αξιοθέατα».  

Όταν κατόπιν ερωτήθηκαν προφορικά αν θα ήθελαν να υλοποιήσουν και την επόµενη 

χρονιά ένα έργο eTwinning, όλοι µαθητές απάντησαν «ναι» µε ενθουσιασµό. 

 

Σύνοψη 

 Στο τέταρτο µέρος της εργασίας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από τη συγκεκριµένη έρευνα. Δόθηκαν ξεχωριστές απαντήσεις σε κάθε 

ερευνητικό ερώτηµα ενώ παράλληλα έγινε αναλυτική επεξήγηση του τρόπου εργασίας των 

δύο σχολείων. Οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήµατα δείχνουν ότι η συµµετοχή σε ένα 

έργο eTwinning επιδρά καταλυτικά στο κίνητρο για µάθηση. Σε αυτό συµβάλλουν ο 

διαφορετικός τρόπος εργασίας που είναι καθαρά µαθητοκεντρικός, η µέθοδος της 

ανακάλυψης, η οποία προκαλεί τόνωση της αυτοπεποίθησης των µαθητών, η χρήση 

διαφόρων ηλεκτρονικών εποπτικών µέσων και web 2.0 εργαλείων, η χρήση του παιχνιδιού, η 

διάδραση µε τους εταίρους καθώς και η ελεύθερη έκφραση και δηµιουργία. Φάνηκε επίσης 

ότι οι µαθητές αφοµοιώνουν καλύτερα τις γνώσεις που σχετίζονται µε ένα έργο eTwinning. 

Ρωτώντας τους πριν την έναρξη του προγράµµατος τι γνωρίζουν για την Τουρκία, οι 

απαντήσεις αφορούσαν ως επί το πλείστον τη σηµαία και την πρωτεύουσα της χώρας. Όταν 

τέθηκε η ίδια ερώτηση µετά το πέρας του προγράµµατος, οι απαντήσεις ήταν πολύ 

περισσότερες και αφορούσαν αξιοθέατα της Άγκυρας, την τούρκικη γλώσσα και κοινά 

στοιχεία µε τον ελληνικό πολιτισµό. Ακόµη, απαντώντας σε 13 από τις 14 ερωτήσεις ενός 

κουίζ που τους δόθηκε για να λύσουν, αποδεικνύεται ότι η αφοµοίωση γνώσεων µέσα από τη 

συµµετοχή σε ένα τέτοιο έργο είναι σηµαντική. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς ανακαλούσαν γνώσεις που αποκόµισαν από το πρόγραµµα και που 
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σχετίζονταν µε τα υπόλοιπα διδακτικά αντικείµενα. Χρησιµοποιούσαν δηλαδή τις γνώσεις 

αυτές κατά τη διδασκαλία των υπόλοιπων µαθηµάτων, όποτε τους δινόταν η ευκαιρία. 

Όταν οι µαθητές κλήθηκαν να περιγράψουν την πόλη της Άγκυρας µέσα από ένα 

ταξίδι, εστίασαν σε δραστηριότητες και στοιχεία που παραπέµπουν σε αντίστοιχα της 

καθηµερινότητας και του πολιτισµού τους: σχολικό περιβάλλον, αξιοθέατα, µουσεία, 

µνηµεία, ναοί, παραδοσιακοί χοροί, τοπικές εκδηλώσεις, µετακινήσεις, κόστος ζωής. 

Κάθε σχολείο ανάρτησε µία παρουσίαση του ταξιδιού της κούκλας του στη χώρα των 

εταίρων. Οι µαθητές του σχολείου της Άγκυρας θέλησαν να βελτιώσουν την αρχική τους 

παρουσίαση, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν δύο ψηφιακές ιστορίες από πλευράς των Τούρκων 

εταίρων. Συνεπώς, έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν διαφορές και οµοιότητες µεταξύ της 

ελληνικής ιστορίας και των δύο τουρκικών.  Όταν έγινε σύγκριση µεταξύ της παρουσίασης 

των Ελλήνων και της πρώτης παρουσίασης των Τούρκων, εντοπίστηκαν οµοιότητες  όσον 

αφορά στις γεωγραφικές αναφορές, στην αναφορά αεροπορικού εισιτηρίου, στην 

παρουσίαση πολιτισµικών στοιχείων, χώρων θρησκευτικής λατρείας, χώρων εστίασης και 

τρόπων διασκέδασης. Οι διαφορές εντοπίστηκαν στο γεγονός ότι οι Τούρκοι µαθητές 

αφηγούνται µόνο µέσα από φωτογραφίες, προσδίδουν έναν τουριστικό χαρακτήρα στο βίντεό 

τους µε πιο έντονο το πολιτισµικό και το θρησκευτικό στοιχείο σε σχέση µε τους Έλληνες, 

αναδεικνύουν την ελληνική φύση, δε δίνουν τόση έµφαση στις έννοιες του κόστους και του 

φαγητού, όσο οι Έλληνες, δε δείχνουν τον τρόπο µετακίνησης του επισκέπτη και δε κάνουν 

εµφανή τη χρήση νέων τεχνολογιών, σε αντίθεση µε την ελληνική παρουσίαση.  

Όταν έγινε σύγκριση µεταξύ της παρουσίασης των Ελλήνων και της δεύτερης 

παρουσίασης των Τούρκων, διαπιστώθηκε πως οι Τούρκοι µαθητές θέλησαν να κάνουν την 

ιστορία τους παρόµοια µε αυτή των Ελλήνων, καθώς οι οµοιότητες που εντοπίστηκαν ήταν 

πολύ περισσότερες. Αυτοί τη φορά οι Τούρκοι µαθητές είναι αυτοί που παρουσιάζουν το 

ταξίδι της κούκλας τους µέσα από το σχολείο τους και δε χρησιµοποιούν απλά φωτογραφίες. 

Η χρήση της τεχνολογίας και των χαρτών είναι σαφώς εµφανέστερη. Έδωσαν φωνή στην 

κούκλα τους όπως και οι Έλληνες και έδωσαν έµφαση στην έννοια του κόστους υπηρεσιών. 

Οι διαφορές είναι σαφώς λιγότερες απ’ ότι στην πρώτη παρουσίαση, καθώς οι περισσότερες 

αφορούν στη σκηνοθεσία και στα web 2.0 εργαλεία που χρησιµοποιούνται για να 

παρουσιαστεί το ταξίδι. Στις διαφορές προστίθεται επίσης, το θρησκευτικό και το τουριστικό 

στοιχείο καθώς και το στοιχείο της φύσης που είναι πιο έντονα στο βίντεο των Τούρκων. 

Σηµειώνεται επίσης και η απουσία µουσικής επένδυσης σε αυτό. Στην πρώτη περίπτωση οι 
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οµοιότητες είναι πολύ λιγότερες από τις διαφορές ενώ στη δεύτερη συµβαίνει ακριβώς το 

αντίστροφο. 

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι απόψεις και τα συναισθήµατα των µαθητών για τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα. Όλοι οι µαθητές δήλωσαν θετικά συναισθήµατα για τη 

δραστηριότητα και ότι θα ήθελαν πολύ να υλοποιήσουν ένα πρόγραµµα eTwinning και την 

επόµενη σχολική χρονιά. 
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Μέρος 4ο: Συζήτηση 

 
Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να διερευνήσει κατά πόσον η συµµετοχή σε ένα 

έργο eTwinning επιδρά στο κίνητρο για µάθηση καθώς και αν οι µαθητές αφοµοιώνουν 

καλύτερα τη νέα γνώση που προέρχεται από ένα έργο eTwinning. Επίσης, σε ποια στοιχεία 

εστιάζουν όταν πρόκειται να περιγράψουν µία ξένη χώρα µέσα από ένα ψηφιακό “ταξίδι” και 

πώς αυτό επηρεάζεται από τη δική τους κουλτούρα. Οι ξένοι εταίροι λειτουργούν µε τον ίδιο 

τρόπο ή υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που παρουσιάζουν µία χώρα; 

Για το σκοπό αυτό ξεκίνησε ένα eTwinning  έργο µε τίτλο Playroom, από δύο 

εκπαιδευτικούς δηµοτικών σχολείων, ενός ελληνικού και ενός τουρκικού. Αρχικά, τέθηκαν οι 

στόχοι του προγράµµατος και κατόπιν σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες του έργου. Μία από 

αυτές ήταν τα παιδιά να φτιάξουν µία κούκλα η οποία θα ταξιδέψει στη χώρα των εταίρων 

για να µάθει και να παίξει µαζί τους διάφορα παιχνίδια. Οι µαθητές έπρεπε να οργανώσουν το 

ταξίδι της κούκλας και να το παρουσιάσουν µέσα από µία ψηφιακή ιστορία. Δεν τέθηκε 

κάποιος περιορισµός σχετικά µε τα στοιχεία στα οποία θα εστιάσουν. Αφού αποφάσισαν ποια 

θα είναι τα στοιχεία που θα συµπεριλάβουν στην παρουσίασή τους, έκαναν αναζήτηση αυτών 

µε τη βοήθεια web 2.0 εργαλείων και µε την καθοδήγηση πάντα της δασκάλας τους. Στη 

συνέχεια, σκηνοθετώντας τα ίδια την ταινία τους, µε ήρωα την κούκλα που έφτιαξαν, 

παρουσίασαν το ταξίδι που οργάνωσαν γι’ αυτήν στην πόλη των εταίρων τους. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η συµµετοχή των παιδιών σε αυτό το eTwinning έργο, 

επέδρασε καταλυτικά στο κίνητρό τους για µάθηση. Φάνηκε πως η µαθητοκεντρική 

προσέγγιση, η ανακαλυπτική µέθοδος, η χρήση της τεχνολογίας και του παιχνιδιού, η 

διάδραση µε τους εταίρους και η ελεύθερη έκφραση και δηµιουργία, αποτέλεσαν 

σηµαντικούς παράγοντες για τη διεκπεραίωση της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της 

οποίας οι µαθητές δούλεψαν µε ενθουσιασµό και ζήλο ανυποµονώντας κάθε εβδοµάδα να 

έρθει η ώρα της ευέλικτης ζώνης. Η αφοµοίωση των γνώσεων που σχετίστηκαν µε το έργο 

ήταν θεαµατική, καθώς τα παιδιά έλυσαν επιτυχώς το κουίζ που σχετίζονταν µε το βίντεο που 

δηµιούργησαν, µετά το πέρας του έργου γνώριζαν πολλά περισσότερα για την Τουρκία και 

καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ανακαλούσαν και χρησιµοποιούσαν τις γνώσεις αυτές στα 

υπόλοιπα διδακτικά αντικείµενα. Κατά τη δηµιουργία της ψηφιακής τους ιστορίας εστίασαν 

σε στοιχεία που παραπέµπουν σε αντίστοιχα της καθηµερινότητάς τους και του πολιτισµού 

τους. Κατά τη σύγκριση των παρουσιάσεων των δύο σχολείων, παρατηρήθηκαν οµοιότητες 
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αλλά και αρκετές διαφορές. Φάνηκε ότι κάποιες έννοιες όπως της θρησκείας, του τουρισµού, 

του κόστους και του φαγητού δεν απασχόλησαν τους µαθητές των δύο σχολείων στον ίδιο 

βαθµό. Επίσης εντοπίστηκαν διαφορές στη σκηνοθεσία και τη χρήση της τεχνολογίας που 

στο βίντεο των Ελλήνων ήταν εντονότερη. Επισηµαίνεται πως οι Τούρκοι µαθητές 

εµπλούτισαν την αρχική τους παρουσίαση κάνοντάς τη να µοιάζει περισσότερο σε αυτή των 

Ελλήνων µαθητών όσον αφορά στη χρήση της τεχνολογίας, τη σκηνοθεσία και την έµφαση 

στις έννοιες του κόστους και του φαγητού. Εποµένως, παρατηρείται πως σε αυτή τη δεύτερη 

παρουσίαση υπάρχουν περισσότερες οµοιότητες παρά διαφορές. 

Το βασικό συµπέρασµα είναι ότι η επίδραση της συνεργασίας, της οµαδικότητας, του 

ηλεκτρονικού µέσου και της ελεύθερης έκφρασης, φαίνεται να είναι σηµαντική. 

Ενδεχοµένως, η εισαγωγή τέτοιου είδους δραστηριοτήτων σε όλα τα διδακτικά αντικείµενα 

του ωρολογίου προγράµµατος ενδεχοµένως να καλλιεργούσε την ελευθερία της έκφρασης, τη 

διαλογική ικανότητα, την κριτική σκέψη, να επιδρούσε θετικότερα στο κίνητρο για µάθηση 

αλλά και να βελτίωνε την επίδοση των µαθητών. Οι απόψεις των µαθητών επιβεβαιώνουν 

την ανάγκη ένταξης τέτοιου είδους δραστηριοτήτων στο αναλυτικό τους πρόγραµµα. 

Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία σχετικά µε τη χρησιµότητα των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η χρήση 

web 2.0 εργαλείων σε συνδυασµό µε την ανακαλυπτική και οµαδοσυνεργατική µέθοδο, 

µπορούν να δώσουν κίνητρο για µάθηση στα παιδιά και να ενισχύσει το µαθησιακό τους 

επίπεδο καθώς και τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Εξαιτίας όµως του µικρού δείγµατος που 

υπήρχε, δεν µπορούν να εξαχθούν γενικευµένα συµπεράσµατα. Για τη διερεύνηση τέτοιων 

ζητηµάτων, σίγουρα απαιτείται περαιτέρω έρευνα. 

Θα µπορούσε να διεξαχθεί µία νέα έρευνα πάνω στο ίδιο θέµα αλλά µε κάποιες 

βελτιώσεις. Για παράδειγµα, οι δραστηριότητες να διεξάγονται σε εργαστήριο υπολογιστών 

όπου να υπάρχει ένας σταθερός αριθµός υπολογιστών και να αντιστοιχεί ένας υπολογιστής σε 

κάθε δύο µαθητές. Επίσης, να υπάρχει καλής ποιότητας σύνδεση στο διαδίκτυο. Επίσης, η 

συχνότερη χρήση της τεχνολογίας από τους µαθητές, σε συνδυασµό πάντα µε την 

οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και στα υπόλοιπα µαθήµατα, θα µπορούσε να επιφέρει 

βελτίωση στις επιδόσεις των µαθητών. Για να εξαχθούν όµως ολοκληρωµένα συµπεράσµατα 

απαιτείται µία µακροχρόνια έρευνα 2 ετών και άνω.  
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Παράρτηµα Α 

 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων του έργου “Playroom” 

1η δραστηριότητα 

Η κάθε τάξη κατασκευάζει µια κούκλα-µασκότ, στην οποία δίνει ένα όνοµα,  

δηµιουργεί µια µικρή ιστορία γύρω από αυτήν και την παρουσιάζει στους υπόλοιπους  

συνεργάτες.  Στη συνέχεια τα παιδιά ψηφίζουν ποια κούκλα τους αρέσει περισσότερο. Η 

κούκλα που θα ψηφιστεί, θα ταξιδέψει στο άλλο σχολείο κουβαλώντας µαζί της το όνοµα 

ενός παραδοσιακού παιχνιδιού της χώρας από την οποία προέρχεται. Εκεί “θα παίξει” µαζί µε 

τα παιδιά το παιχνίδι αυτό. Στη συνέχεια οι µαθητές θα την ξαναστείλουν πίσω, αυτή τη φορά 

όµως θα κουβαλάει µαζί της το όνοµα ενός παραδοσιακού παιχνιδιού από την άλλη χώρα, το 

οποίο “θα παίξει” µαζί µε τους µαθητές που την έστειλαν αρχικά. Η διαδικασία αυτή θα 

επαναληφθεί  ακόµα µία φορά έτσι ώστε κάθε σχολείο να παίξει από δύο παραδοσιακά 

παιχνίδια της άλλης χώρας. 

Η παρουσίαση της κούκλας γίνεται µε την κατασκευή ψηφιακής αφίσας. Για το σκοπό 

αυτό χρησιµοποιείται το εργαλείο PosterMyWall (http://www.postermywall.com). Για την 

ψηφοφορία γίνεται χρήση του  εργαλείου Tricider (http://www.tricider.com). 

Στόχοι: 

• Ανάπτυξη δηµιουργικότητας 

• Καλλιέργεια εικαστικών δεξιοτήτων 

• Ορθή έκφραση προφορικού λόγου ώστε να γίνουµε κατανοητοί στους συνεργάτες µας 

• Καλλιέργεια οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος 

• Αντίληψη της συµπληρωµατικότητας των ικανοτήτων των µελών της οµάδας 

• Συνεργασία για την παραγωγή του τελικού προϊόντος 

• Καλλιέργεια δηµοκρατικού πνεύµατος 

 
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών: 

1. Γλώσσα:  

• αφήγηση φανταστικών γεγονότων 

• αφήγηση ιστοριών 
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• χρησιµοποιεί σωστά γραµµατικούς τύπους και απλό λεξιλόγιο 

2. Εικαστικά:  

• πειραµατισµός µε διάφορα υλικά για δηµιουργία εικαστικών έργων 

• εκµάθηση και δοκιµή απλών τεχνικών και εφαρµογή τους 

 

2η δραστηριότητα 

Οι µαθητές βάζουν την κούκλα που έφτιαξαν σε δέµα και την αποστέλλουν. Πρέπει 

να αναγράψουν σωστά τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη και να την 

παραδώσουν στο ταχυδροµείο. Το ταχυδροµείο βρίσκεται πολύ κοντά στο σχολείο των 

Ελλήνων µαθητών, συνεπώς πηγαίνουν µετά το πέρας των µαθηµάτων µε την δασκάλα τους 

και ταχυδροµούν το δέµα. 

Στόχοι: 

• Εµπλουτισµός γνώσεων σχετικά µε την αποστολή δεµάτων και επιστολών 

• Να γνωρίσουν τα παιδιά ποια είναι τα στοιχεία που συµπληρώνουµε σε µια επιστολή 

και µε ποιον τρόπο 

• Να αποκτήσουν την εµπειρία της αποστολής ενός δέµατος και µάλιστα σε µία ξένη 

χώρα 

• Να συνειδητοποιήσουν µε ποιον τρόπο µας εξυπηρετεί το ταχυδροµείο 

 
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών: 

1. Γλώσσα:  

• χρήση γραφής για µεταφορά µηνύµατος 

2. Μελέτη Περιβάλλοντος:  

• αναγνώριση µέσων µεταφοράς αγαθών 

• εντοπισµός χώρων υπηρεσιών στη συνοικία 

• αναγνώριση της σηµασίας των υπηρεσιών  

 

3η δραστηριότητα 

Κάθε τάξη οργανώνει το ταξίδι της κούκλας στην άλλη χώρα. Για να γίνει αυτό, τα 

παιδιά µπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν τι προετοιµασίες γίνονται πριν από ένα ταξίδι 

και τι κάνει κάποιος όταν φτάνει στον προορισµό του. Γι΄αυτό το σκοπό, χρησιµοποιούν την 
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τεχνική της ιδεοθύελλας και του εννοιολογικού χάρτη. Για τη δηµιουργία εννοιολογικού 

χάρτη γίνεται χρήση του εργαλείου bubbl.us (http://www.bubbl.us). Μόλις συγκεντρώσουν 

όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, αποφασίζουν µε ποιον τρόπο θα τα συνθέσουν ώστε να 

παρουσιάσουν στους εταίρους τους το ταξίδι της κούκλας στη χώρα τους. 

Για τη συγκέντρωση αυτών των στοιχείων, οι εκπαιδευτικοί των δύο τάξεων 

σχεδιάζουν τον τρόπο εργασίας των µαθητών, ώστε να υπάρχει µία πρώτη κατευθυντήρια 

γραµµή. Είναι όµως προετοιµασµένες για πιθανές αλλαγές σε αυτόν καθώς έχουν αφήσει µία 

σχετική ελευθερία στα παιδιά σχετικά µε το ποιες πληροφορίες θα επιλέξουν να ψάξουν αλλά 

και το πώς θα τις ψάξουν. Συνεπώς, κάτι τέτοιο προϋποθέτει µια ευελιξία. 

Στις εργασίες που σχεδιάστηκαν και ακολουθούν παρακάτω, οι µαθητές εργάζονται 

ανα δύο ή ανά τρεις, ανάλογα µε το είδος της εργασίας και το πόσοι είναι οι διαθέσιµοι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 

• Εντοπίζουν στο χάρτη το σηµείο εκκίνησης του ταξιδιού και τον τόπο άφιξης.  

• Στη συνέχεια πρέπει να προβληµατιστούν σχετικά µε το πώς θα φτάσουν εκεί.  

• Αφού καταλήξουν στα µέσα µεταφοράς που θα χρησιµοποιήσουν, θα πρέπει να 

εντοπίσουν τους ενδιάµεσους σταθµούς, όπου χρειάζεται να αλλάξουν µεταφορικό 

µέσο.  

• Μελετούν τη διαδροµή και διαπιστώνουν χιλιοµετρικές αποστάσεις, πιθανό κόστος, 

χρόνο ταξιδιού.  

• Παρατηρούν από ποια µέρη περνούν µέχρι να καταλήξουν στο σηµείο τερµατισµού.  

• Βρίσκουν πληροφορίες για τον τόπο άφιξης (χώρα, πρωτεύουσα, πόλη, πληθυσµός, 

έκταση, τι καιρό κάνει τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή κ.α.) 

• Εντοπίζουν τον τόπο διαµονής τους. (ξενοδοχείο, µαθητικός/σχολικός ξενώνας κ.α.) 

• Ανακαλύπτουν την πόλη που επισκέπτονται (κτίρια, υπηρεσίες, πάρκα κ.α.) 

• Ανακαλύπτουν ντόπιες σπεσιαλιτέ και  εντοπίζουν πού θα φάνε. 

• Βρίσκουν τι αξιόλογο υπάρχει για να επισκεφτούν (µνηµεία, µουσεία, αξιοθέατα) και 

να τα εντοπίσουν στο χάρτη. 

• Ψάχνουν να βρουν κάποιο τοπικό φεστιβάλ για να συµµετέχουν. 

• Εντοπίζουν το σχολείο των εταίρων τους ώστε να κανονίσουν µια επίσκεψη. 

• Μετά την ανάρτηση των αφηγήσεων, οι µαθητές µοιράζονται τις εντυπώσεις τους, 

σχολιάζοντας τα βίντεο. 
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Για τη διεξαγωγή των παραπάνω εργασιών χρησιµοποιούνται ψηφιακά εργαλεία όπως 

Googlemaps (https://maps.google.com), GoogleEarth  (https://www.google.com/earth/), 

Google Search (http://www.google.gr), padlet (http://www.padlet.com) για το σχολιασµό των 

αφηγήσεων καθώς και ο παραδοσιακός σχολικός χάρτης. 

Στόχοι: 

• Ορθή και αποτελεσµατική χρήση χάρτη. 

• Γεωγραφικός προσανατολισµός. 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για λήψη αποφάσεων 

• Εµπλουτισµός γεωγραφικών και πολιτισµικών γνώσεων 

• Εµπλουτισµός γνώσεων σχετικά µε τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά µιας 

πόλης/χώρας 

• Ανάπτυξη δηµιουργικότητας 

• Καλλιέργεια οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος 

• Αντίληψη της συµπληρωµατικότητας των ικανοτήτων των µελών της οµάδας 

• Συνεργασία για την παραγωγή του τελικού προϊόντος 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασµού και αξιολόγησης ενός προϊόντος  

 
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών: 

1. Γλώσσα:  

• εκτέλεση γλωσσικών πράξεων αναφορών 

• σύνδεση γραπτής και προφορικής γλώσσας 

• χρήση γραφής για µεταφορά µηνύµατος 

• εµπλουτισµός λεξιλογίου 

• εντοπισµός και αξιολόγηση πληροφοριών µε χρήση γλωσσικών και µη πηγών 

πληροφόρησης 

• ανάγνωση λέξεων/προτάσεων/µικρού κειµένου 

• απόδοση περιεχοµένου µικρού κειµένου 

• γραπτή διατύπωση σκέψης 

2. Μαθηµατικά:  

• γραφή και ονοµασία φυσικών αριθµών µέχρι το 1000 

• εξοικείωση µε την έννοια του χρόνου 

• σύγκριση χρονικής διάρκειας 

• µονάδες µέτρησης χρόνου 
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• αναγνώριση της αξίας των κερµάτων και χαρτονοµισµάτων του ευρώ και της σχέσης 

µεταξύ τους 

3. Μελέτη Περιβάλλοντος:  

• προσανατολισµός µε βάση τα 4 σηµεία του ορίζοντα 

• αναγνώριση µέσων µεταφοράς 

• εξοικείωση µε τον ευρύτερο χώρο της γειτονιάς 

• προσέγγιση βασικών τρόπων έκφρασης χρόνου 

• διάφοροι τόποι της πατρίδας µου 

• καιρικές συνθήκες και διαδοχή των εποχών σε συνδυασµό µε τις συνθήκες διαβίωσης 

• αξία του πολιτισµού ενός τόπου 

• πολιτιστικοί χώροι και λαϊκές παραδόσεις ενός τόπου 

• ανάδειξη στοιχείων του λαϊκού πολιτισµού ενός τόπου 

• γνωριµία χώρων πολιτισµικής αναφοράς 

• προσανατολισµός στο σχολικό χώρο 

• υπηρεσίες που λειτουργούν σε µια γειτονιά 

• σύνδεση ελεύθερου χρόνου µε δηµιουργικές δραστηριότητες 

 

4η δραστηριότητα 

Τα παιδιά παίζουν και βιντεοσκοπούν τα 2 παραδοσιακά παιχνίδια της χώρας τους 

που θέλουν να γνωρίσουν στους εταίρους τους και των οποίων τα ονόµατα έχουν στείλει µαζί 

µε την κούκλα στους συνεργάτες τους.  

Στόχοι: 

• Ανάπτυξη οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος 

• Να γίνει η καθηµερινότητα της τάξης πιο διασκεδαστική. 

• Άσκηση στην τήρηση κανόνων 

• Σαφής αποτύπωση των µηνυµάτων που θέλουµε να αποπνέει το προβολικό µας 

κείµενο 

 
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών: 

1. Μελέτη Περιβάλλοντος:  

• σύνδεση ελεύθερου χρόνου µε ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

• επαφή µε το λαϊκό πολιτισµό και την παράδοση της περιοχής 



	   157	  

 

5η δραστηριότητα 

Τα παιδιά λαµβάνουν την κούκλα που έστειλαν οι εταίροι τους, η οποία κουβαλάει 

µαζί της το όνοµα ενός παραδοσιακού παιχνιδιού της άλλης χώρας. Ειδοποιούν τους 

συνεργάτες τους ότι έχουν στα χέρια τους το όνοµα του παιχνιδιού που κουβαλά µαζί της η 

κούκλα. Τότε, οι µαθητές του άλλου σχολείου αναρτούν στο διαδίκτυο το συγκεκριµένο 

βιντεοσκοπηµένο παιχνίδι. Οι δύο τάξεις βλέπουν το βίντεο συγχρόνως και η µία τάξη 

προσπαθεί να µαντέψει τους κανόνες παιχνιδιού της άλλης. Δίνεται καθοδήγηση και βοήθεια 

από τα παιδιά εφόσον χρειαστεί. 

Η δραστηριότητα αυτή επαναλαµβάνεται και για τα τέσσερα παραδοσιακά παιχνίδια 

που έχουν βιντεοσκοπήσει οι µαθητές των δύο σχολείων. Για τη σύγχρονη επικοινωνία και 

παρακολούθηση των βίντεο των µαθητών χρησιµοποιείται το εργαλείο Watch2gether 

(http://www.watch2gether.com). 

Στόχοι:  

• Καλλιέργεια οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος 

• Αντίληψη της συµπληρωµατικότητας των ικανοτήτων των µελών της οµάδας 

• Αντίληψη της αξίας της παροχής βοήθειας στους συνεργάτες 

• Κατανόηση προφορικού µηνύµατος (αφού εγώ θα µεταφράζω αυτά που θα γράφουν 

οι συνεργάτες) 

• Ορθή διατύπωση προφορικού µηνύµατος 

• Άσκηση της δεξιότητας εντοπισµού της λάθος και της σωστής πληροφορίας 

• Εµπλουτισµός της εµπειρίας της επικοινωνίας µέσω chat 

• Εµπλουτισµός της εµπειρίας της επικοινωνίας µε συνοµιλήκους διαφορετικής 

εθνικότητας και να συνεργαστούν µαζί τους 

 
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών: 

1. Γλώσσα:  

• Παρακολούθηση µορφών προφορικού λόγου και συµµετοχή αναλόγως 

• διατύπωση καταφατικών, αρνητικών, ερωτηµατικών προτάσεων 

• εκτέλεση γλωσσικών πράξεων αναφοράς 

• χρήση σωστών γραµµατικών τύπων και απλού λεξιλογίου 

• λειτουργία µηχανισµών ακουστικής και απαντητικής ετοιµότητας 
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• αντίληψη της δυνατότητας της γραπτής επικοινωνίας 

• αντίληψη της στενής σχέσης ακρόασης-οµιλίας-ανάγνωσης-γραφής 

 

6η δραστηριότητα 

Οι µαθητές παίζουν το παραδοσιακό παιχνίδι των συνεργατών τους, του οποίου 

ανακάλυψαν τους κανόνες µέσω της προηγούµενης δραστηριότητας και το βιντεοσκοπούν. 

Στη συνέχεια διαλέγουν κάποια στιγµιότυπα που αντιστοιχούν στους κανόνες του παιχνιδιού. 

Η δασκάλα της τάξης τα εκτυπώνει και τα παιδιά, σε οµάδες των δύο, διατυπώνουν έναν 

κανόνα για κάθε εικόνα. Στη συνέχεια δηµιουργούν  µία παρουσίαση όπου θα περιγράφονται 

οι κανόνες που αντιστοιχούν σε κάθε στιγµιότυπο, µεταφρασµένοι στα αγγλικά από την 

εκπαιδευτικό. Για τη δραστηριότητα αυτή προτείνεται το εργαλείο Slidetalk 

(http://www.slidetalk.net). 

Στόχοι: 

• Ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος 

• Να γίνει η καθηµερινότητα της τάξης πιο διασκεδαστική. 

• Άσκηση στην τήρηση κανόνων 

• Σαφής αποτύπωση των µηνυµάτων που θέλουµε να αποπνέει το προβολικό µας 

κείµενο 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για λήψη αποφάσεων 

• Ορθή γραπτή διατύπωση προτάσεων 

• Διόρθωση και αυτοδιόρθωση γραπτού λόγου 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασµού ενός προϊόντος  

 
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών: 

1. Γλώσσα:  

• γραφή και ανακοίνωση µικρών λεκτικών συνόλων 

• αντίληψη της ανάγκης να ξαναγραφεί ένα κείµενο µε βάση τις παρατηρήσεις του ίδιου 

του µαθητή ή των συµµαθητών του 

• διαπίστωση καλύτερης επικοινωνίας όταν το λεκτικό σύνολο είναι γραµµατικά και 

συντακτικά σωστό 

• σχολιασµός γραπτών των συµµαθητών 

2. Μελέτη Περιβάλλοντος:  
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• σύνδεση ελεύθερου χρόνου µε ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

• επαφή µε το λαϊκό πολιτισµό και την παράδοση µιας περιοχής 

 

7η δραστηριότητα 

Οι µαθητές των δύο σχολείων παίζουν σπασµένο τηλέφωνο µέσω skype 

(http://www.skype.com). Δύο µαθητές από κάθε οµάδα στέκονται µπροστά στην οθόνη του 

υπολογιστή και ο ένας ψιθυρίζει µία λέξη της γλώσσας του στον άλλον. Οι υπόλοιποι 

µαθητές στέκονται πιο µακριά ώστε να µην την ακούσουν. Έπειτα έρχονται και αυτοί 

µπροστά στην οθόνη, ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο πρώτος ψιθυρίζει τη λέξη που άκουσε  από 

την άλλη πλευρά της οθόνης και ο τελευταίος τη λέει δυνατά στους µαθητές της άλλης 

χώρας. Εκείνοι διορθώνουν εάν η λέξη διατυπώθηκε λάθος και εξηγούν στα αγγλικά τι 

σηµαίνει. 

Στόχοι: 

• Ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος 

• Να γίνει η καθηµερινότητα της τάξης πιο διασκεδαστική. 

• Άσκηση στην τήρηση κανόνων 

• Να δουν, να γνωρίσουν και να επικοινωνήσουν µε συνοµίληκα παιδιά που δεν είναι 

Έλληνες, να συνεργαστούν και να παίξουν µαζί τους 

• Εµπλουτισµός της εµπειρίας της επικοινωνίας τους µέσω εργαλείου τηλεδιάσκεψης 

• Να διαπιστώσουν ότι παίζουν τα ίδια παιχνίδια και συνεπώς αυτό είναι ένα από τα 

πολλά κοινά στοιχεία που έχουν µεταξύ τους 

• Να έρθουν σε επαφή µε λεξιλόγιο που δεν είναι ελληνικό 

• Να δουν πώς είναι το σχολικό περιβάλλον των συνεργατών τους 

• Να καλλιεργήσουν αίσθηµα αποδοχής της διαφορετικότητας 

 
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών: 

1. Γλώσσα:  

• παρακολούθηση µορφών προφορικού λόγου και συµµετοχή αναλόγως 

• λειτουργία µηχανισµών ακουστικής και απαντητικής ετοιµότητας 

• αντίληψη της δυνατότητας της γραπτής επικοινωνίας 

• αντίληψη της στενής σχέσης ακρόασης-οµιλίας-ανάγνωσης-γραφής 

2. Μελέτη Περιβάλλοντος:  
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• σύνδεση ελεύθερου χρόνου µε ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

• επαφή µε τον πολιτισµό µιας περιοχής, περιγραφή χώρων του σχολείου 

• αποδοχή διαφορετικότητας 

• απόκτηση ικανότητας έκφρασης µπροστά σε άλλους 

• αντιµετώπιση µε σεβασµό των ιδιαιτεροτήτων των συνανθρώπων του 

• κατανόηση της ύπαρξης διαφορετικών πολιτισµικά ατόµων 

 

8η δραστηριότητα 

Οι µαθητές των δύο σχολείων παίζουν µουσικές καρέκλες µέσω skype 

(http://www.skype.com). Το παιχνίδι παίζεται δύο φορές. Η κάθε τάξη επιλέγει ένα 

παραδοσιακό τραγούδι του τόπου της για να ακούγεται κατά τη διάρκεια του κάθε γύρου. Σε 

κάθε γύρο µία από τις δύο οµάδες έχει τον έλεγχο της µουσικής ενώ η άλλη κινείται γύρω 

από τις καρέκλες. 

Στόχοι:  

• Ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος 

• Να γίνει η καθηµερινότητα της τάξης πιο διασκεδαστική. 

• Άσκηση στην τήρηση κανόνων 

• Εµπλουτισµός της εµπειρίας της επικοινωνίας µε συνοµιλήκους διαφορετικής 

εθνικότητας, να συνεργαστούν και να παίξουν µαζί τους 

• Εµπλουτισµός της εµπειρίας της επικοινωνίας τους µέσω εργαλείου τηλεδιάσκεψης 

• Να διαπιστώσουν ότι παίζουν τα ίδια παιχνίδια και συνεπώς αυτό είναι ένα από τα 

πολλά κοινά στοιχεία που έχουν µεταξύ τους 

• Να δουν πώς είναι το σχολικό περιβάλλον των συνεργατών τους 

• Να έρθουν σε επαφή µε µουσική που δεν είναι ελληνική 

• Να καλλιεργήσουν αίσθηµα αποδοχής της διαφορετικότητας 

 
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών: 

1. Μελέτη Περιβάλλοντος:  

• σύνδεση ελεύθερου χρόνου µε ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

• επαφή µε τον πολιτισµό µιας περιοχής, περιγραφή χώρων του σχολείου 

• αποδοχή διαφορετικότητας 



	   161	  

• απόκτηση ικανότητας έκφρασης µπροστά σε άλλους, αντιµετώπιση µε σεβασµό των 

ιδιαιτεροτήτων των συνανθρώπων τους 

• κατανόηση της ύπαρξης διαφορετικών πολιτισµικά ατόµων 

 

9η δραστηριότητα 

Οι µαθητές των δύο σχολείων παίζουνε κρεµάλα µε αγγλικές λέξεις. Οι εκπαιδευτικοί 

έχουν µιλήσει νωρίτερα για το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας των παιδιών ώστε να 

τα κατευθύνουν για να χρησιµοποιήσουν λέξεις που εµπίπτουν στο γνωστικό επίπεδο των 

συνεργατών τους. Για τη δραστηριότητα αυτή χρησιµοποιούν µια διαδικτυακή εφαρµογή 

σύγχρονης επικοινωνίας µε πίνακα ζωγραφικής και chat (http://www.twiddla.com). Το 

παιχνίδι παίζεται δύο φορές. Σε κάθε γύρο, η µία από τις δύο οµάδες επιλέγει τη λέξη που 

πρέπει να βρει η άλλη και ζωγραφίζει στον πίνακα ζωγραφικής την κρεµάλα. Η άλλη οµάδα 

µαντεύει στο chat τα γράµµατα της υπό αναζήτηση λέξης. 

Στόχοι: 

• Ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος 

• Να γίνει η καθηµερινότητα της τάξης πιο διασκεδαστική. 

• Άσκηση στην τήρηση κανόνων 

• Εµπλουτισµός της εµπειρίας της επικοινωνίας µέσω chat 

• Εµπλουτισµός της εµπειρίας της επικοινωνίας µε συνοµιλήκους διαφορετικής 

εθνικότητας, να συνεργαστούν και να παίξουν µαζί τους 

• Να διαπιστώσουν ότι παίζουν τα ίδια παιχνίδια και συνεπώς αυτό είναι ένα από τα 

πολλά κοινά στοιχεία που έχουν µεταξύ τους 

 
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών: 

1. Γλώσσα:  

• λειτουργία µηχανισµών ακουστικής και απαντητικής ετοιµότητας 

• αντίληψη της δυνατότητας της γραπτής επικοινωνίας 

2. Μελέτη Περιβάλλοντος:  

• σύνδεση ελεύθερου χρόνου µε ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
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10η δραστηριότητα 

Οι µαθητές των δύο σχολείων δηµιουργούν ένα παιχνίδι δικό τους, κάνοντας ο 

καθένας τις προτάσεις του σχετικά µε τους κανόνες από τους οποίους πρέπει να διέπεται. Του 

δίνουν κι ένα όνοµα. Mε το εργαλείο titanpad (www.titanpad.com), οι µαθητές µπορούν να 

συζητήσουν τις προτάσεις τους καθώς και να διορθώσουν ο ένας τις προτάσεις του άλλου. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και σύγχρονα και ασύγχρονα. Αφού συµφωνήσουν, κάθε οµάδα 

παίζει το παιχνίδι που δηµιουργήθηκε οµαδικά και το βιντεοσκοπεί. Κατόπιν, από τα βίντεο 

και των δύο συνεργατών, διαλέγονται στιγµιότυπα που αντιστοιχούν στους κανόνες του 

παιχνιδιού. Δηµιουργείται µία παρουσίαση η οποία περιγράφει το παιχνίδι και σε κάθε 

στιγµιότυπο ηχογραφείται ο κανόνας που αντιστοιχεί. Κάθε µαθητής µιλά στη γλώσσα του 

και σε κάθε εικόνα µπαίνει αγγλικός υπότιτλος. Τη δυνατότητα αυτή παρέχει το εργαλείο 

Fotobabble (http://www.fotobabble.com). 

Στόχοι:  

• Ανάπτυξη οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος 

• Να γίνει η καθηµερινότητα της τάξης πιο διασκεδαστική 

• Άσκηση στην τήρηση κανόνων 

• Να εµπλουτίσουν την εµπειρία της επικοινωνίας τους  µέσω chat 

• Να εµπλουτίσουν την εµπειρία επικοινωνίας µε συνοµιλήκους διαφορετικής 

εθνικότητας και να συνεργαστούν µαζί τους 

• Αντίληψη της συµπληρωµατικότητας των ικανοτήτων των µελών της οµάδας 

• Να επικοινωνήσουν επιτυχώς την άποψη ή την ιδέα τους 

• Σαφής αποτύπωση των µηνυµάτων που θέλουµε να αποπνέει το προβολικό µας 

κείµενο 

• Ορθή χρήση προφορικού λόγου 

• Να παράγουν ένα ικανοποιητικό για τους ίδιους τελικό συνεργατικό προϊόν 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασµού και αξιολόγησης ενός προϊόντος  

 
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών: 

1. Γλώσσα:  

• λειτουργία µηχανισµών ακουστικής και απαντητικής ετοιµότητας 

• αντίληψη της δυνατότητας της γραπτής επικοινωνίας 

• παρακολούθηση µορφών προφορικού λόγου και συµµετοχή αναλόγως 

• αντίληψη της δυνατότητας της γραπτής επικοινωνίας 
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• αντίληψη της γραφής ως µέσο µεταφοράς µηνύµατος 

• διαπίστωση καλύτερης επικοινωνίας όταν το λεκτικό σύνολο είναι γραµµατικά και 

συντακτικά σωστό 

• εκτέλεση γλωσσικών πράξεων αναφοράς 

• χρήση σωστών γραµµατικών τύπων και απλού λεξιλογίου 

• διατύπωση καταφατικών, αρνητικών, ερωτηµατικών προτάσεων 

2. Μελέτη Περιβάλλοντος:  

• σύνδεση ελεύθερου χρόνου µε ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

• αποδοχή διαφορετικότητας, αντιµετώπιση µε σεβασµό των ιδιαιτεροτήτων των 

συνανθρώπων τους 

• κατανόηση της ύπαρξης διαφορετικών πολιτισµικά ατόµων 

 

11η δραστηριότητα 

Κάθε τάξη δηµιουργεί ένα κουίζ ερωτήσεων, βασισµένες στα βίντεο του “ταξιδιού” 

της κούκλας που δηµιούργησαν στην 2η δραστηριότητα. Επίσης υπάρχουν και κάποιες 

ερωτήσεις, των οποίων οι απαντήσεις δε συµπεριλαµβάνονται στο βίντεο αλλά τίθενται για 

να εµπλουτιστούν οι γνώσεις των παιδιών. Η λύση του κουίζ γίνεται ζωντανά µέσω skype 

(http://www.skype.com), µε διαµοιρασµό οθόνης. Για τη δηµιουργία του κουίζ προτείνεται το 

εργαλείο Kahoot (https://getkahoot.com). 

Στόχοι:  

• Ανάπτυξη οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος 

• Να γίνει η καθηµερινότητα της τάξης πιο διασκεδαστική 

• Να εµπλουτίσουν την εµπειρία της επικοινωνίας τους µέσω chat 

• Να εµπλουτίσουν την εµπειρία της επικοινωνίας  τους µε συνοµιλήκους διαφορετικής 

εθνικότητας και να συνεργαστούν µαζί τους 

• Αντίληψη της συµπληρωµατικότητας των ικανοτήτων των µελών της οµάδας 

• Να επικοινωνήσουν επιτυχώς την άποψη ή την ιδέα τους 

• Ορθή χρήση προφορικού λόγου 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασµού και αξιολόγησης ενός προϊόντος  

 
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών: 

1. Γλώσσα:  
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• λειτουργία µηχανισµών ακουστικής και απαντητικής ετοιµότητας 

• αντίληψη της δυνατότητας της γραπτής επικοινωνίας 

• παρακολούθηση µορφών προφορικού λόγου και συµµετοχή αναλόγως, αντίληψη της 

δυνατότητας της γραπτής επικοινωνίας 

• αντίληψη της γραφής ως µέσο µεταφοράς µηνύµατος 

• διαπίστωση καλύτερης επικοινωνίας όταν το λεκτικό σύνολο είναι γραµµατικά και 

συντακτικά σωστό 

• εκτέλεση γλωσσικών πράξεων αναφοράς 

• χρήση σωστών γραµµατικών τύπων και απλού λεξιλογίου 

• διατύπωση καταφατικών, αρνητικών, ερωτηµατικών προτάσεων 

2. Μελέτη Περιβάλλοντος:  

• σύνδεση ελεύθερου χρόνου µε ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

 

12η δραστηριότητα 

Κάτω από κάθε δραστηριότητα θα υπάρχει δυνατότητα για σχολιασµό και διατύπωση 

εντυπώσεων µέσω κάποιου Web 2.0 εργαλείου. Το padlet (www.padlet.com) προσφέρει αυτή 

τη δυνατότητα. Οι Έλληνες µαθητές θα αφήνουν σχόλια και εντυπώσεις στα ελληνικά και η 

εκπαιδευτικός θα τα µεταφράζει στα αγγλικά. Το ίδιο θα γίνεται και για όσους Τούρκους 

µαθητές δυσκολεύονται να εκφραστούν στα αγγλικά. 

Στόχοι: 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για διατύπωση σχολίων 

• Διατύπωση προσωπικής άποψης 

• Κατανόηση προβολικού κειµένου 

• Ορθή χρήση γραπτού λόγου 

• Αντίληψη της δραστηριότητας αυτής ως τρόπο επικοινωνίας της άποψής µας 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης ενός προϊόντος  

 
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών: 

1. Γλώσσα:  

• γραφή και ανακοίνωση µικρών λεκτικών συνόλων 

• διαπίστωση καλύτερης επικοινωνίας όταν το λεκτικό σύνολο είναι γραµµατικά και 

συντακτικά σωστό 
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• διατύπωση καταφατικών και αρνητικών προτάσεων 

• αντίληψη της δυνατότητας της γραπτής επικοινωνίας 

• αντίληψη της γραφής ως µέσο µεταφοράς µηνύµατος 

 

13η δραστηριότητα 

Ως τελευταία δραστηριότητα του έργου οι µαθητές κάνουν µία ανασκόπηση του 

έργου, διαλέγουν τις καλύτερες κατά τη γνώµη τους στιγµές και συνθέτουν ένα ηλεκτρονικό 

βιβλίο µε αυτές, που λειτουργεί και ως µέσο αξιολόγησης του έργου. Κάθε σελίδα του 

εµπεριέχει µία εικόνα και την περιγραφή της. Δηµιουργείται ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από 

κάθε σχολείο. Το εργαλείο storyjumper (http://www.storyjumper.com) προσφέρεται για τη 

δραστηριότητα αυτή.  

Στόχοι: 

• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για διατύπωση σχολίων 

• Διατύπωση προσωπικής άποψης 

• Κατανόηση προβολικού κειµένου 

• Ορθή χρήση γραπτού λόγου 

• Αντίληψη της δραστηριότητας αυτής ως τρόπο επικοινωνίας της άποψής µας 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης ενός προϊόντος  

• Διόρθωση και αυτοδιόρθωση γραπτού λόγου 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασµού ενός προϊόντος  

• Καλλιέργεια οµαδοσυνεργατικού πνεύµατος 

 
Σύνδεση µε αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών: 

1. Γλώσσα:  

• αντίληψη της γραφής ως µέσο µεταφοράς µηνύµατος 

• χρήση σωστών γραµµατικών τύπων και απλού λεξιλογίου 

• διατύπωση καταφατικών, αρνητικών, ερωτηµατικών προτάσεων 

• αντίληψη της δυνατότητας της γραπτής επικοινωνίας 

• γραφή και ανακοίνωση µικρών λεκτικών συνόλων 

• διαπίστωση καλύτερης επικοινωνίας όταν το λεκτικό σύνολο είναι γραµµατικά και 

συντακτικά σωστό 
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Παράρτηµα Β 

	  

Εργαλεία Τ.Π.Ε. που χρησιµοποιήθηκαν 

Διαδικτυακές µηχανές αναζήτησης 

Μία διαδικτυακή µηχανή αναζήτησης είναι το εργαλείο το οποίο βοηθά έναν χρήστη 

του διαδικτύου να το εξερευνήσει. Μπορεί να τον οδηγήσει σε καινούριες γι’ αυτόν 

ιστοσελίδες ή να τον βοηθήσει να ξαναβρεί µια ιστοσελίδα την οποία είχε επισκεφθεί στο 

παρελθόν. Του προσφέρει µεγάλη ποικιλία περιεχοµένου από αµέτρητες πηγές του 

διαδικτύου, το οποίο δε θα είχε τη δυνατότητα να ανακαλύψει µε άλλον τρόπο 

(Lewandowski, 2012). Ο χρήστης, για να βρει αυτό που αναζητά, πληκτρολογεί στο πεδίο 

αναζήτησης της µηχανής τις λέξεις κλειδιά που αντιστοιχούν σε αυτό που ψάχνει και κατόπιν 

επιλέγει κάποιο από τα αποτελέσµατα που θα εµφανίσει η αναζήτησή του. 

Στην παρούσα έρευνα, οι µαθητές χρησιµοποίησαν τη µηχανή αναζήτησης της 

Google για να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά µε την πόλη προορισµού του ταξιδιού της 

κούκλας τους, την Άγκυρα. 

 

Google Maps 

Η εφαρµογή Google Maps (Εικόνα 11) λειτουργεί στην ιστοσελίδα maps.google.com. 

Εκεί ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσει στο πεδίο αναζήτησης την περιοχή 

που τον ενδιαφέρει και αυτή να εµφανιστεί στο χάρτη. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει να την 

προβάλλει είτε µε τα πολιτικά είτε µε τα γεωφυσικά της χαρακτηριστικά. Σε πολλές περιοχές, 

ειδικά τουριστικού ενδιαφέροντος, υπάρχει η δυνατότητα εικονικής περιήγησης στην περιοχή 

µε την επιλογή “streetview”. Ακόµη, είναι δυνατή η εµφάνιση της διαδροµής από ένα σηµείο 

σε άλλο καθώς και η χιλιοµετρική και η χρονική της απόσταση ανάλογα µε το µεταφορικό 

µέσο που θέλει να χρησιµοποιήσει. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιµες κατά τόπους 

φωτογραφίες χρηστών. Για πολλά σηµεία ενδιαφέροντος όπως εστιατόρια, µουσεία, 

ιδρύµατα, δηµόσιους οργανισµούς κ.ά., είναι διαθέσιµη η αντίστοιχη ιστοσελίδα, µέρες και 

ώρες λειτουργίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδροµική διεύθυνση και κριτικές χρηστών.  
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Η ιστοσελίδα maps.google.com χρησιµοποιήθηκε από τους µαθητές για να βρουν 

χιλιοµετρικές και χρονικές αποστάσεις µεταξύ των σηµείων ενδιαφέροντος που είχαν 

ανακαλύψει νωρίτερα κατά τη χρήση των µηχανών αναζήτησης, για να εντοπίσουν µέρες και 

ώρες λειτουργίας, για να κάνουν εικονική περιήγηση στους εξωτερικούς τους χώρους και να 

δουν φωτογραφίες χρηστών.  

 

	  
Εικόνα 111: Περιβάλλον της εφαρµογής Google Maps 

	  

Google Earth 

To Google Earth (Εικόνα 12) είναι µία εφαρµογή την οποία ο χρήστης εγκαθιστά 

στον υπολογιστή του και πρέπει να είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο για να τη 

χρησιµοποιήσει. Η εφαρµογή αυτή του επιτρέπει να µεταβεί σε οποιοδήποτε µέρος της Γης 

επιθυµεί µέσω δορυφορικών φωτογραφιών. Μπορεί να αναζητήσει µια συγκεκριµένη 

περιοχή, επιχείρηση, εστιατόρια, ξενοδοχεία, δρόµους ή και οδηγίες για µία διαδροµή. 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να σηµειώσει τα µέρη που τον ενδιαφέρουν µε µία «πινέζα» 

και να δηµιουργήσει µία εικονική διαδροµή. Ακόµη, µπορεί να δει ορισµένα κτίρια, βουνά, 

κοιλάδες και φαράγγια σε 3D, να αναρτήσει εικόνες, βίντεο και αποσπάσµατα ήχου, να 

ενηµερωθεί για τις καιρικές συνθήκες σε όλη τη γη και να εντοπίσει τις γεωγραφικές 

συντεταγµένες µια περιοχής. Επιπλέον, µπορεί να κάνει εικονικό ταξίδι στους πλανήτες, τη 

Σελήνη και τους αστερισµούς ή ακόµα να πάει το χάρτη πίσω στο χρόνο και να δει 

παλαιότερες φωτογραφίες µίας περιοχής. 
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Στην παρούσα έρευνα η εφαρµογή Google Earth χρησιµοποιήθηκε από τους µαθητές 

για να εντοπίσουν περιοχές, να τοποθετήσουν «πινέζες» σε αυτές και να σχεδιάσουν µία 

εικονική διαδροµή, την οποία θα συµπεριελάµβαναν στην ψηφιακή τους ιστορία.  

	  
Εικόνα 112: Περιβάλλον εφαρµογής Google Earth 

	  

Η βιβλιοθήκη ήχου YouTube 

Η βιβλιοθήκη ήχου του YouTube (Εικόνα 13) λειτουργεί στη διεύθυνση	  

https://www.youtube.com/audiolibrary/music. Διαθέτει δωρεάν µουσικά κοµµάτια και 

ηχητικά εφέ, τα οποία µπορεί ο χρήστης να «κατεβάσει» ελεύθερα στον υπολογιστή του, 

χωρίς ποινικές κυρώσεις καθώς και να κάνει χρήση αυτών στα βίντεό του. Σε πολλά από 

αυτά ζητείται να γίνει αναφορά στον τίτλο του κοµµατιού και τον καλλιτέχνη σε περίπτωση 

που χρησιµοποιηθούν σε κάποια ταινία. Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης των µουσικών 

κοµµατιών ανά είδος, διάθεση, µουσικό όργανο, διάρκεια και απόδοση. Επιλέγοντας τα 

φίλτρα που τον ενδιαφέρουν ο χρήστης µπορεί να διαλέξει το µουσικό κοµµάτι που του 

ταιριάζει και να το κατεβάσει στον υπολογιστή του. 

Στην παρούσα έρευνα, οι µαθητές χρησιµοποίησαν τη βιβλιοθήκη ήχου του YouTube 

για να ψάξουν µουσικά κοµµάτια για τη µουσική επένδυση της ψηφιακής τους ιστορίας.  
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Εικόνα 113: Περιβάλλον της βιβλιοθήκης ήχου του Youtube 

 

Η εφαρµογή Kahoot 

Η εφαρµογή Kahoot (Εικόνα 14) λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://getkahoot.com/. Εκεί ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει ένα κουίζ πολλαπλών 

επιλογών, µία συζήτηση θέτοντας ένας κεντρικό ερώτηµα ή µία έρευνα. Κατά την εισαγωγή 

των ερωτήσεων, είναι δυνατή η εισαγωγή εικόνων και βίντεο. Εφόσον ο χρήστης 

δηµιουργήσει το προϊόν, το σύστηµα παραχωρεί έναν κωδικό, τον οποίο πρέπει  να 

χρησιµοποιήσει κάποιος αν θέλει να συµµετέχει σε µια συζήτηση, κουίζ ή έρευνα που 

δηµιουργήθηκε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kahoot.it/.  

Η εν λόγω εφαρµογή χρησιµοποιήθηκε από τους µαθητές για να δηµιουργήσουν ένα 

κουίζ του οποίου οι ερωτήσεις σχετίζονταν µε το βίντεο παρουσίασης της χώρας τους από το 

άλλο σχολείο.  
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Εικόνα 114: Περιβάλλον της εφαρµογής Kahoot 

 
 

 

 

 

 

	  
	  
 

 

 

 

 

 
 
	  
	  
	  


