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Περίληψη 

 

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της νέας σύγχρονης 

κοινωνίας, επηρεάζοντας όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, και φυσικά την 

εκπαίδευση. Οι απεριόριστες δυνατότητες που μας προσφέρουν, καθιστά εφικτή την 

δημιουργία ενός πολυτροπικού και πολυαισθητιριακού περιβάλλοντος μάθησης. 

Συνεχώς, γίνονται μελέτες για το πως μπορούν οι νέες τεχνολογίες να αξιοποιηθούν 

στην εκπαίδευση, ακόμη και στην διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. Αυτό, σε 

συνδυασμό με τις ανάγκες που δημιουργεί η νέα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία για 

επαφή με άλλους πολιτισμούς αποτέλεσε πρόκληση για την υλοποίηση του project 

της παρούσας εργασίας. Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να ερευνήσει τρόπους με 

τους οποίους μπορεί να ενσωματωθούν οι νέες τεχνολογίες στην εκμάθηση της 

Ελληνικής γλώσσας, αλλά και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να έρθουν οι 

μαθητές σε επαφή με τον ελληνικό και των "γύρω" χωρών πολιτισμούς. Οι μαθητές 

μέσα από μια σειρά τεχνολογικών εργαλείων είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην 

χρήση τους, ενώ παράλληλα να αναπτύξουν τις γλωσσικές και γνωστικές τους 

δεξιότητες, την δημιουργικότητα τους κατασκευάζοντας τις δικές τους ψηφιακές 

ιστορίες, αλλά και την διαπολιτισμική τους επίγνωση μέσα από ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες και σε ένα παιγνιώδες πλαίσιο. 

 

Λέξεις κλειδιά: νέες τεχνολογίες, ψηφιακή αφήγηση, ελληνική γλώσσα ως ξένη, 

δραστηριοκεντρική μέθοδος, εκμάθηση γλώσσας μέσω υπολογιστή. 
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Abstract 

Undoubtly, in our days, new technologies are an integral part of modern world and 

have serious affects in daily life. Of course, the field of education could not been 

uninfluenced. New technologies offer endless opportunities to create a multimodal 

and multisensory learning environment. A lot of researches have been made in order 

to investigate ways to use new technology properly in education, also and in second/ 

foreign language learning. These needs, in combination with the needs of 

globalization for contacting with different cultures were the motive for the current 

research. The objectives of this research was to investigate how new technologies 

could be used properly in learning Greek as a foreign language, and how they would 

ensure contact with greek and “neighbor” cultures. The students had the opportunity 

to use technological tools, to learn how to use, while they were developing language 

and cognitive skills, their creativity through digital storytelling, and also their 

multicultural awareness, working on cooperative activities in a game-based context.  

 

Key-words: new technologies, digital storytelling, Greek as a foreign language, task-

based learning, Computer Assisted Language Learning(CALL) 
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Πρόλογος 

 

Η παρούσα εργασία είχε σκοπό να διερευνήσει πως ένα πείραμα βασισμένο 

στην μέθοδο της Ψηφιακής Αφήγησης, σε συνδυασμό με την μέθοδο της Εκμάθησης 

γλώσσας μέσω υπολογιστή (CALL), και την δραστηριοκεντρική μέθοδο θα μπορούσε 

να κινητοποιήσει τους μαθητές και βοηθήσει στην ανάπτυξη και των τεσσάρων 

γλωσσικών δεξιοτήτων στην Ελληνική ως ξένη γλώσσα. Οι μαθητές δημιουργώντας 

τις δικές τους ιστορίες ανέπτυσσαν την δημιουργικότητα τους και τις δεξιότητες τους 

στην χρήση του υπολογιστή, ενώ μέσα από το «ταξίδι» ερχόντουσαν σε επαφή με τον 

ελληνικό και άλλους πολιτισμούς, αναπτύσσοντας έτσι την διαπολιτισμική τους 

επίγνωση. 

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Επόπτρια 

Καθηγήτρια της Μεταπτυχιακής μου εργασίας Ελένη Γρίβα για την διαρκή στήριξη 

και ανατροφοδότηση που μου προσέφερε κατά την επίβλεψη αυτής της εργασίας.  

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο  Ελληνικής γλώσσας και 

πολιτισμού «Πελαγωνία» στη Μπίτολα (FUROM), και τον υπεύθυνο του για την 

άψογη φιλοξενία, συνεργασία και συνεννόηση.  
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Εισαγωγή 

 

Η σημερινή κοινωνία, χαρακτηρίζεται από μια σειρά ραγδαίων εξελίξεων και 

αλλαγών σε όλους τους τομείς, στην επιστήμη, στην εκπαίδευση, στον τρόπο σκέψης, 

ακόμη και στον τρόπο συμπεριφοράς. Αυτές οι αλλαγές στο περιβάλλον που ζούμε 

έχουν ως αποτέλεσμα να τροποποιούμε τον τρόπο που μαθαίνουμε, αλλά και τον 

τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε( Barkow, Cosmides, & Tooby, 1992). Κατά 

κύριο λόγο, υπάρχουν δυο παράγοντες που εξηγούν το φαινόμενο αυτό: οι 

κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, ή αλλιώς 

παγκοσμιοποίηση, και η αυξημένη παρουσία των νέων τεχνολογιών που κατακλύζει 

την καθημερινότητα μας (Hass, 1996, Hawisher & Selfe, 2000, Murray, 2000, New 

London Group, 1996, Warschauer & Kern, 2000).  

Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε νέα είδη γραμματισμού τα οποία σχετίζονται με την 

τεχνολογία, και οι οποίοι συχνά αναφέρονται ως γραμματισμοί του 21
ου

 αιώνα, αλλά 

και δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν οι μαθητές στις 

ανάγκες τις σύγχρονης κοινωνίας. Σύμφωνα με τον Street (2014), οι πρακτικές 

γραμματισμού «είναι η συμπεριφορά και οι κοινωνικές και πολιτισμικές αντιλήψεις 

που δίνουν νόημα στην χρήση της ανάγνωσης ή της γραφής»(σελ 2). Οι 

γραμματισμοί του 21
ου 

αι. απαιτούν από τους μαθητές όχι μόνο να επικοινωνούν με 

τους συμμαθητές τους, αλλά και να διαβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία, να λαμβάνουν και 

να στέλνουν μηνύματα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να χρησιμοποιούν 

λογισμικά για να γράφουν και να αναπτύσσουν διαλόγους πέρα από τα σύνορα της 

χώρας τους (Brown, Bryan, & Brown, 2005). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί αλλάζουν τις 

διδακτικές τους μεθόδους και χρησιμοποιούν την νέα τεχνολογία ως μέσο για να 

παραδίδουν μαθήματα, ή ως συμπληρωματική πηγή μάθησης με σκοπό να 
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προσαρμόσουν την διαδικασία της μάθησης στις ανάγκες της νέας και σύγχρονης 

"ηλεκτρονικής" γενιάς(e-generation)(Gonzalez -Vera, 2016). Οι μαθητές της γενιάς 

αυτής, είναι συνεχώς περικυκλωμένοι από υπολογιστές, βιντεοπαιχνίδια, 

φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα και άλλα παιχνίδια και πολυμέσα της 

ψηφιακής εποχής (Prensky, 2001, σ. 1). Σύμφωνα με έρευνες, η πλειονότητα των 

εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία για να 

δημιουργήσουν ψηφιακά προϊόντα(EDUCAUSE, 2007).  Επομένως, όσο εξελίσσεται 

η τεχνολογία στην εποχή της πληροφόρησης, θα αλλάζουν και τα χαρακτηριστικά του 

γραμματιζούμενου, και αυτό θα δημιουργεί νέες ευκαιρίες και νέες προκλήσεις για 

τους γραμματιζούμενους εκπαιδευτικούς(Leu, 2001), οι οποίοι θα καλούνται να 

ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του 21
ου

 αιώνα. Η μάθηση μέσα από την χρήση 

των νέων τεχνολογιών που ευνοούν την πληροφόρηση και την επικοινωνία 

εμπλουτίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα, δίνοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς 

να συζητήσουν με ειδικούς και συναδέλφους τους για χρήσιμες πρακτικές, αλλά και 

στους μαθητές δίνουν την δυνατότητα πρόσβασης σε μια πληθώρα  μαθησιακών 

προγραμμάτων και πληροφοριακού υλικού (Brighouse & Woods, 2005). 

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές εξαρτώνται και από το τι πιστεύουν οι 

εκπαιδευτικοί και τι πράττουν (Fullan, 2007). Συνεπώς, η διάθεση και θέληση των 

εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με μια σωστή επιλογή εργαλείων, μεθόδων, και με έναν 

κατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να φέρει τεράστιες αλλαγές όχι μόνο στον τομέα της 

διδακτικής μιας ξένης γλώσσας, αλλά και σε όλη την δομή του αναλυτικού 

προγράμματος, προσαρμόζοντας το στις ανάγκες του 21
ου

 αιώνα. Χρειαζόμαστε 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ανοιχτοί σε καινοτόμες πρακτικές, πρόθυμοι για 

αλλαγές, με διάθεση να συμβαδίσουν με την εξέλιξη και τις ανάγκες της εποχής μας. 
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Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις αλλαγές και στις εξελίξεις θα χρειαστεί να 

αναδιαμορφωθεί η εκπαίδευση και να εφοδιαστούν οι κοινωνίες μας με γνώσεις και 

δεξιότητες, σε ένα πιο μαθητοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον (EHEA, 2015). Ήδη 

έχουν γίνει πολλές έρευνες με σκοπό να ανακαλύψουν τον ρόλο που διαδραματίζουν 

οι νέες τεχνολογίες και τα πολυμέσα στην παιδαγωγική πρακτική, 

συμπεριλαμβάνοντας  την σωστή χρήση τους , τις αλλαγές στις διδακτικές μεθόδους, 

τα αποτελέσματα που επιφέρει και τους ενδεχομένους κινδύνους που ελλοχεύουν. Οι 

εκπαιδευτικοί, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών τους και 

στις εξελίξεις της εποχής, καλούνται να σχεδιάσουν διαδραστικά περιβάλλοντα 

μάθησης που να κινητοποιούν τους μαθητές και να ευνοούν τις ανάπτυξη των 

γνωστικών και όχι μόνο δεξιοτήτων.  

Το project που θα παρουσιαστεί παρακάτω είναι μια απόπειρα ανάπτυξης των 

τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων στα Ελληνικά με την μέθοδο της Ψηφιακής 

Αφήγησης, που είναι η παραδοσιακή μέθοδος της αφήγησης, η οποία μετεξελίχθηκε 

με βάση τις νέες ανάγκες της εποχής και της οποίας τα χαρακτηριστικά θα δούμε 

παρακάτω. Συνδυαστικά, χρησιμοποιήθηκαν και άλλες σύγχρονες προσεγγίσεις όπως 

η μέθοδος Εκμάθηση γλώσσας μέσω υπολογιστή( Computer Assisted Language 

Learning) η οποία είναι επίσης αποτέλεσμα της εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και 

αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και πολυμέσα για την ανάπτυξη των γλωσσικών 

δεξιοτήτων. Επιπλέον, θα αναλυθεί παρακάτω πως η δραστηριοκεντρική 

μέθοδος(task-based learning) χρησιμοποιήθηκε στον σχεδιασμό του προτζεκτ, και 

πως χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι για να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη ανάπτυξη 

των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών στα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα. 

Ο στόχος του συγκεκριμένου project είναι πολύπλευρος,  καθώς πέρα από την 

ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων στα Ελληνικά και την ανάπτυξη των 
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δεξιοτήτων των μαθητών στην χρήση των νέων τεχνολογιών και των πολυμέσων, 

στοχεύει και  στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επίγνωσης των μαθητών μέσα από 

την γνωριμία άλλων πολιτισμών και σημαντικών πολιτιστικών στοιχείων τους. 

Συνολικά η πιλοτική εφαρμογή αποτελείται από 10 υποενότητες. Η πρώτη ενότητα 

είναι μια εισαγωγή για να προϊδεάσουμε τους μαθητές και να διεγείρουμε το 

ενδιαφέρον τους. Οι επόμενες ενότητες αποτελούν "στάσεις" του ταξιδιού στις χώρες 

Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, Βουλγαρία και Σερβία. Συγκεκριμένα έχουμε 5 στάσεις 

στην Ελλάδα, και μια σε κάθε άλλη χώρα. Οι μαθητές μέσα σε ένα παιγνιώδης 

πλαίσιο, με την χρήση ενός διαδραστικού επιτραπέζιου παιχνιδιού που 

κατασκευάστηκε με την βοήθεια του Scratch, ανακαλύπτουν που θα ταξιδέψουν κάθε 

φορά.  

Η χρήση των νέων τεχνολογιών και των πολυμέσων δημιουργεί ένα πλαίσιο που 

ενισχύει την συνεργατική εκμάθηση γλώσσας (Carrio, 2007, στο Gómez, 2016), και 

δημιουργεί ένα πολυτροπικό περιβάλλον μάθησης. Σε κάθε υποενότητα οι μαθητές 

καλούνται να συνεργαστούν και να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα με Web 2.0. 

Digital Storytelling εργαλεία, προκειμένου να "ξεκλειδώσουν" το επόμενο στάδιο στο 

παιχνίδι. Κάθε υποενότητα συνοδεύεται από πολυμεσικό υλικό και επικοινωνιακές 

δραστηριότητες με σκοπό την ανακύκλωση του λεξιλογίου και την επιπλέον ενίσχυση 

των γλωσσικών δεξιοτήτων στην γλώσσα στόχο. 

Για την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον μη 

τυπικές μορφές αξιολόγησης, πιο συγκεκριμένα το ημερολόγιο του ερευνητή και ένα 

ερωτηματολόγιο ικανοποίησης. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση ενός εργαλείου για τον 

προέλεγχο και μετέλεγχο, που χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθούν τα 

αποτελέσματα των παρεμβάσεων στην ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών 
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δεξιοτήτων, αλλά και των γνωστικών δεξιοτήτων όσο αφορά τον πολιτισμό, την 

ιστορία και την γεωγραφία άλλων χωρών. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια 

προσέγγιση των σύγχρονων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, ποια χαρακτηριστικά 

χρειάζονται για την ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων, αλλά και πως η ψηφιακή 

αφήγηση μπορεί να συμβάλει στην δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος 

μάθησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στις σύγχρονες προσεγγίσεις 

διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, πως οι νέες τεχνολογίες και τα πολυμέσα, καθώς και 

η χρήση του Web, μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης 

με θετικές επιδράσεις στην διαδικασία της μάθησης. Παράλληλα, γίνεται και μια 

αναφορά στην χρήση των παιχνιδιών στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, τι 

επιδράσεις έχουν τα παιχνίδια στην μάθηση και πως μπορούν να εμπλουτίσουν την 

μαθησιακή διαδικασία. 

Τα επόμενα κεφάλαια 3 και 4 αναφέρονται στην πιλοτική εφαρμογή «Γνωρίζω την 

Ελλάδα και τις "γύρω" χώρες με την μέθοδο Digital Storytelling». Συγκεκριμένα στο 

κεφάλαιο 3 αναλύονται οι σκοποί και οι στόχοι της πιλοτικής εφαρμογής, ποιοι 

συμμετείχαν, αλλά και ο σχεδιασμός, όπου αναφέρονται και αναλύονται οι θεματικές 

ενότητες και οι δραστηριότητες που συμπεριλαμβανόντουσαν επιπλέον, αναλύεται 

και η διαδικασία που ακολούθησε η πιλοτική εφαρμογή, η οποία βασίστηκε στην 

δραστηριοκεντρική μέθοδο. Το 4
ο
 κεφάλαιο αναφέρεται στην αξιολόγηση της 

εφαρμογής. Αρχικά περιγράφονται τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για τυπική και μη 

τυπική αξιολόγηση, και στην συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

κατά τον προέλεγχο και μετέλεγχο, από την αξιοποίηση του ημερολογίου της 

ερευνήτριας, αλλά και από το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης που δόθηκε στους 

μαθητές. 
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Τέλος, στην συζήτηση, γίνεται μια σύγκριση των αποτελεσμάτων με την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας, καθώς και 

προτάσεις για νέες έρευνες. 
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1. Σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
 

Αναμφίβολα, η τεχνολογία θα συνεχίσει να εισχωρεί πολύπλευρα στην κοινωνία 

μας, συμπεριλαμβάνοντας και τον τομέα της εκπαίδευσης (Crystal, 2006).  Επομένως 

οι εκπαιδευτικές πολιτικές χρειάζονται ανανέωση και συνεχείς έρευνες προκειμένου 

να βρεθούν αποτελεσματικές πρακτικές και διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

οι οποίες θα εφοδιάζουν τους μαθητές με απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 21
ου

 αιώνα. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις αποτέλεσαν ένα έναυσμα για ερευνητικά προγράμματα 

και μελέτες με σκοπό να προσδιοριστούν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες είναι 

απαραίτητο να αποκτηθούν από τους μαθητές και αργότερα μελλοντικούς πολίτες, 

αλλά και μεθόδους οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. O P21 ή 

αλλιώς Partnership for 21 Century Learning είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

στην  Washington ο οποίος κάνει προσπάθειες  για να γίνουν ευρέως γνωστές 

καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν 

την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, να είναι προετοιμασμένοι για τις 

απαιτήσεις του 21ου αιώνα και να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 

ψηφιακού κόσμου. 

Μετά από έρευνες ο οργανισμός αυτός δημιούργησε ένα ενοποιημένο Πλάνο για 

την Μάθηση του 21ου αιώνα (2016), (Framework for 21
st
 Century Learning, 2016) με 

σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να επιτύχουν σε ένα κόσμο που συνεχώς 

εξελίσσεται και η μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία.  
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Εικόνα 1: Πλάνο για την Μάθηση του 21ου αιώνα σύμφωνα με τον Οργανισμο P21
1
 

Αυτό το Πλάνο περιγράφει τις δεξιότητες, τις γνώσεις περιεχομένου, τα διάφορα 

είδη γραμματισμού και άλλες δεξιότητες όπως η επίλυση προβλήματος, η κριτική 

σκέψη, οι επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες, που είναι απαραίτητα για 

επιτύχουν οι μαθητές επαγγελματικά και να μπορούν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής.  Στο πάνω μέρος περιγράφονται οι δεξιότητες και οι 

γνώσεις που χρειάζονται οι μαθητές ενώ στο κάτω μέρος περιγράφονται τα 

χαρακτηριστικά ενός πρωτοποριακού εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο θα 

υποστηρίζει την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον οργανισμό Partnership for 21
st
 Century Learning(2015), 

και τους ορισμούς που δίνει για αυτό το πλάνο(P21 Framework Definitions, 2015), οι 

δεξιότητες που χρειάζεται ο κάθε μαθητής για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και 

απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου είναι: 

 Βασικά μαθήματα και δεξιότητες του 21
ου

 αιώνα 

Τα βασικά μαθήματα σύμφωνα με τον οργανισμό P21 είναι τα Αγγλικά, οι 

Παγκόσμιες γλώσσες, οι Τέχνες, τα Μαθηματικά, οι Οικονομικές και Φυσικές 

                                                           
1
 Η επίσημη ιστιοσελίδα του οργανισμού στην οποία αναφέρεται και το Πλάνο είναι: 

http://www.p21.org/our-work/p21-framework  

http://www.p21.org/our-work/p21-framework
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Επιστήμες, η Ιστορία και η Γεωγραφία, και οι Πολιτικές επιστήμες. Παράλληλα με 

την απόκτηση των γνωστικών δεξιοτήτων στα παραπάνω αντικείμενα απαραίτητη 

κρίνεται και η ανάπτυξη της Παγκόσμιας Επίγνωσης των μαθητών(Global 

Awareness), του Χρηματοοικονομικού και Επαγγελματικού Γραμματισμού(Financial, 

Economic, Business and Entrepreneurial Literacy), του Πολιτισμικού και 

Περιβαλλοντικού Γραμματισμού, και ακόμη και τις δεξιότητες που αφορούν τον 

τομέα της υγείας.  

 Μαθησιακές  δεξιότητες και καινοτομία 

Αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για να προετοιμάσουν τους μαθητές για τις 

απαιτήσεις της σύγχρονης και της εργασιακής ζωής στο μέλλον. Αρχικά, δυο από τις 

κύριες δεξιότητες είναι η δημιουργικότητα και η καινοτομία, δηλαδή οι μαθητές και 

οι μελλοντικοί πολίτες να σκέφτονται δημιουργικά, να συνεργάζονται με τους 

υπόλοιπους μαθητές δημιουργικά και να αναπτύσσουν νέες καινοτόμες ιδέες και 

προσεγγίσεις. Μια επίσης σημαντική δεξιότητα που πρέπει να αποκτήσουν οι 

μαθητές σύμφωνα με το πλάνο του P21 είναι η κριτική σκέψη και η επίλυση 

προβλήματος, όπου οι μαθητές αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα, θα πρέπει να 

εντοπίσουν τα αίτια του προβλήματος, να τα αναλύσουν, να κρίνουν και να 

αξιολογήσουν τα στοιχεία του προβλήματος, έτσι ώστε να πάρουν τις σωστές 

αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην επίλυση του προβλήματος. Τέλος, οι 

επικοινωνιακές και συνεργατικές δεξιότητες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις 

παραπάνω δεξιότητες και είναι απαραίτητες εφ’ όρου ζωής για την καθημερινότητα 

των μαθητών,  συντελώντας και στην μετέπειτα επαγγελματική επιτυχία.  

 Δεξιότητες που αφορούν την χρήση πολυμέσων και της τεχνολογίας, αλλά 

και πληροφοριακή επίγνωση 



17 
 

Αυτές οι δεξιότητες αφορούν αρχικά τον πληροφοριακό γραμματισμό, δηλαδή την 

ικανότητα των μαθητών να έχουν πρόσβαση στην πληθώρα πληροφοριών, να τις 

αξιολογούν και να τις χρησιμοποιούν κατάλληλα. Έπειτα τον γραμματισμό 

πολυμέσων, δηλαδή την ικανότητα να αναλύει κανείς τα μηνύματα που μπορεί να 

μεταφέρουν τα πολυμέσα, αλλά και να δημιουργεί τα δικά του πολυμεσικά προϊόντα. 

Τέλος, ο Επικοινωνιακός-Πληροφοριακός- Τεχνολογικός Γραμματισμός(ICT- 

Information, Communications and Technology Literacy), δηλαδή η ικανότητα να 

χρησιμοποιεί κανείς με σωστό τρόπο την τεχνολογία για επικοινωνιακούς και 

πληροφοριακούς σκοπούς.  

 Επαγγελματικές δεξιότητες και δεξιότητες που χρειάζονται για να 

ανταποκριθεί ο μαθητής στις απαιτήσεις τις σύγχρονης ζωής 

Η σύγχρονη ζωή και τα σημερινά εργασιακά περιβάλλοντα απαιτούν μια πληθώρα 

δεξιοτήτων και γνώσεων. Έτσι τα μαθησιακά περιβάλλοντα λειτουργούν ως 

προοργανωτής για την μετέπειτα ζωή τους, εφοδιάζοντας τους μαθητές με δεξιότητες 

όπως ευελιξία και δεκτικότητα, πρωτοπορία και αυτό-καθοδήγηση, παραγωγικότητα 

και υπευθυνότητα, αλλά και με κοινωνικές, ηγετικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, 

οι οποίες είναι απαραίτητες στον σύγχρονο και μελλοντικό πολίτη. 

 Σύμφωνα με το κάτω μέρος του πλάνου του οργανισμού, τα χαρακτηριστικά 

που έχουν τα μαθησιακά περιβάλλοντα που ευνοούν την απόκτηση αυτών των 

δεξιοτήτων είναι: 

1. Πρότυπα 21
ου

 αιώνα και αξιολόγηση 

Σύμφωνα με τα πρότυπα του 21
ου

 αιώνα, γίνεται εστίαση στην διαθεματική 

προσέγγιση του γνωστικού περιεχομένου, αποσκοπώντας στην κατανόηση του και 

όχι στην επιφανειακή γνώση, αλλά και στην σύνδεση με την καθημερινότητα έτσι 

ώστε να προκαλεί τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν διάφορες δεξιότητες για να 
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διαχειριστούν καταστάσεις επίλυσης προβλήματος. Για την αξιολόγηση των μαθητών 

παραμερίζονται οι παραδοσιακοί τρόποι αξιολόγησης και χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικές διαμορφωτικές και αθροιστικές μέθοδοι αξιολόγησης, δίνοντας 

ανατροφοδότηση στους μαθητές σχετικά με την επίδοση τους αλλά και την 

κατάκτηση των δεξιοτήτων του 21
ου

 αιώνα. Ένα σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης 

σύμφωνα με τον οργανισμό Partnership For 21
st
 Century Learning το οποίο είναι 

απαραίτητο κατά την διάρκεια των σχολικών χρόνων αλλά και μετέπειτα στην 

επαγγελματική πορεία των μαθητών είναι και το πορτφόλιο. 

2. Αναλυτικό πρόγραμμα και διδασκαλία 

Σύμφωνα με το πλάνο αυτό, κατά την διδασκαλία των βασικών μαθημάτων που 

προαναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει με διαθεματικές προσεγγίσεις να δίνεται η 

δυνατότητα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21
ου

 αιώνα, με την τεχνολογία να 

έχει υποστηρικτικό ρόλο και το σχολείο να είναι ανοιχτό στην κοινωνία. 

3. Επαγγελματική ανάπτυξη 

Η επαγγελματική ανάπτυξη αφορά τους εκπαιδευτικούς, καθώς καλούνται να 

ενσωματώσουν τις δεξιότητες του 21
ου

 αιώνα σε συνδυασμό με διάφορα εργαλεία και 

στρατηγικές, αποκλίνοντας από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, 

προσπαθώντας να ανιχνεύσουν μαθησιακά στυλ και κλίσεις, ιδιαιτερότητες των 

μαθητών. 

4. Μαθησιακά περιβάλλοντα του 21
ου

 αιώνα. 

Τα μαθησιακά περιβάλλοντα του 21
ου

 αιώνα λειτουργούν υποστηρικτικά στην 

απόκτηση διάφορων δεξιοτήτων, προάγοντας την συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, για την ανταλλαγή νέων μεθόδων διδασκαλίας, ενώ εμπλέκει τους 

μαθητές σε μαθησιακές διεργασίες που συνδέονται με την καθημερινότητα. 
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 Ένα τέτοιο πλάνο θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις προκλήσεις που καλείται 

να αντιμετωπίσει η εκπαίδευση, εξοπλίζοντας τους μαθητές με νέα εργαλεία και 

δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής της 

πληροφόρησης και της τεχνολογίας, καθώς η παγκόσμια οικονομία κινείται ολοένα 

και περισσότερο στον κόσμο της πληροφόρησης και της επικοινωνίας. 

 

1.1.   Ψηφιακή Αφήγηση (Digital Story Telling) 

 

Η αφήγηση ως μέσω μετάδοσης πληροφοριών, αλλά και ως μέσω μάθησης, 

εμφανίζεται  από τα πολύ παλιά χρόνια. Αποτελεί την πρωταρχική μορφή 

διδασκαλίας (Pedersen, 1995).  Πολλές αφηγήσεις  έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 

διαμόρφωση του πολιτισμού, όπως τα Ομηρικά έπη, ή στην θρησκεία όπως  η Βίβλος. 

Κατά το μεσαίωνα, υπήρχαν οι ραψωδοί, οι οποίοι ήταν πλανόδιοι αφηγητές, ενώ 

αφηγήσεις γραμμένες σε χειρόγραφα διέθεταν μόνο οι εύπορες οικογένειες, και τις 

χρησιμοποιούσαν για να μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν. Το γεγονός ότι 

κάποιες αφηγήσεις δεν προσπελάστηκαν με την πάροδο των χρόνων επιβεβαιώνει 

τους ισχυρισμούς του   Valten και Van Santen (2004, in van Gils, 2005) το ότι ο 

άνθρωπος προσέχει περισσότερο ότι του αφηγούνται αν οι πληροφορίες που δίνονται 

εμπεριέχονται σε μια ενδιαφέρουσα αφήγηση. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο 

Polkinghome (1988) η αφήγηση είναι σημαντική για τον άνθρωπο και έχει κεντρικό 

ρόλο καθώς μέσα από αυτή οι εμπειρίες των ανθρώπων γίνεται πιο ουσιώδης.  

Από το 1400 μέχρι το 1800 οι ιστορίες χρησιμοποιούνταν για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, ενώ από την δεκαετία του 1980 άρχισε να εμφανίζεται ένας νέος τρόπος 

αφήγησης ο οποίος περιλάμβανε ταινίες, βίντεο, ραδιόφωνο και τηλεόραση (van Gils, 

2005). Η ιδέα της ψηφιακής αφήγησης δεν είναι κάτι καινούριο. Οι Lambert και 
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Atchley ιδρύσαν στην δεκαετία το ’70 το Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης (Centrer for 

Digital Storytelling, CDS
2
), ένα μη κερδοσκοπικό καλλιτεχνικό οργανισμό στην 

Καλιφόρνια, και έτσι έδωσαν το έναυσμα για την έναρξη της ψηφιακής αφήγησης. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα να είναι διαθέσιμα 

στην αγορά εύχρηστα και χαμηλού κόστους λογισμικά επεξεργασίας, παραγωγής και 

διαμοίρασης πολυμέσων, αλλά και ψηφιακές συσκευές που συντελούν στην 

παραγωγή μιας ψηφιακής ιστορίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

δημιουργεί πρωτότυπα περιβάλλοντα μάθησης που στοχεύουν στην αποτελεσματική 

μάθηση. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να εμπνέουν τους μαθητές 

για νέες ιδέες και εναλλακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας (Hughes, 2005).  Αυτά τα 

εργαλεία πολυμέσων, αποτελούν εποικοδομητικά εργαλεία για ένα άλλο είδος 

μάθησης που δίνει έμφαση στην σκέψη, στην συνεργασία, και στην διαχείριση ενός 

πλάνου εργασίας (Sadik, 2008). 

Η αφήγηση δεν αποτελεί κάτι νέο, όμως η ιδέα της ψηφιακής αφήγησης 

αποτελεί μια νέα τάση (Meadows, 2003),  μια νέα μέθοδο όπου οι μαθητές μπορούν 

να κατανοήσουν πολύπλοκες έννοιες, καταστάσεις, και ιδέες μέσα από μια 

ιστοριογραμμή. 

 

 

1.1.2. Εννοιολογικός προσδιορισμός της Ψηφιακής Αφήγησης και βασικά 

χαρακτηριστικά 

 

                                                           
2
 Το Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης(Center for Digital Storytelling) είναι ένας μη κερδοσκοπικός 

καλλιτεχνικός οργανισμός στην Καλιφόρνια, ο οποίος ιδρύθηκε από τον Joe Lambert και την Dana 
Atchley το 1980(Robin,2008, σ.222). Ο επίσημος ιστότοπος του οργανισμού είναι: 
https://www.storycenter.org/press/  
 

https://www.storycenter.org/press/
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Είναι αρκετά δύσκολα να βρεθεί ένας ακριβής ορισμός της ψηφιακής 

αφήγησης, καθώς είναι μια έννοια η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικές 

προσεγγίσεις. Πιο γενικά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ψηφιακή αφήγηση είναι η 

προσωπική αφήγηση με την βοήθεια ψηφιακών μέσων, όπως για παράδειγμα με 

φωτογραφίες και βίντεο (van Gils, 2005).  

Η ψηφιακή αφήγηση,  μετατρέπει τους χρήστες σε δημιουργικούς αφηγητές 

μέσα από την παραδοσιακή μέθοδο της επιλογής ενός θέματος, την έρευνα πάνω σε 

αυτό το θέμα, και έπειτα την συγγραφή και την δημιουργία μιας ενδιαφέρουσας 

ιστορίας (Robin, 2008). Επωφελείται από τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία και στον 

διδακτικό σχεδιασμό, και αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη και τεχνολογικά 

υποστηριζόμενη διδακτική προσέγγιση που ενισχύει την μάθηση, την κριτική σκέψη, 

την κινητοποίηση και τον πληροφοριακό γραμματισμό (Yang & Wu, 2012). 

 Το υλικό που κατασκευάζεται συνδυάζεται και με άλλα είδη πολυμέσων 

όπως γραφικά, ηχογραφήσεις, κείμενο, βίντεο, μουσική και το τελικό προϊόν μπορεί 

να αναπαραχθεί σε υπολογιστή, να ανέβει στο ιντερνέτ ή να εγγραφεί σε έναν δίσκο. 

Σύμφωνα με την Educause
3
 (2007) , η ψηφιακή αφήγηση είναι «εξελιγμένες 

ψηφιακές ιστορίες, οι οποίες μπορεί να είναι και διαδραστικές ταινίες οι οποίες 

περιλαμβάνουν υψηλής ευκρίνειας ήχο και οπτικά εφέ, αλλά και ένα σύνολο 

διαφανειών που αποτελούν μια αφήγηση, ή μουσικά κομμάτια τα οποία αποτελούν 

μια ψηφιακή αφήγηση. Οι ψηφιακές αφηγήσεις θα μπορούσαν να είναι διδακτικές, 

παρακινητικές, ιστορικές ή αναστοχαστικές. 

Ο Οργανισμός Ψηφιακής Αφήγησης(Digital Storytelling Association, 2002 

στον Sadik, 2008, σ. 490) ορίζει την ψηφιακή αφήγηση ως: 

                                                           
3
  Η EDUCAUSE είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργασμός ο οποίος έχει ως αποστολή την 

βελτιστοποίηση της ανώτερης εκπαίδευσης  μέσα από την χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας. Ο 
επίσημος ιστότοπος της είναι: http://www.educause.edu 
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Μια μοντέρνα εκδοχή της αρχαίας τέχνης της αφήγησης. Μέσα από 

την ιστορία, η αφήγηση χρησιμοποιείται για να προάγει την γνώση, σοφία 

και αξίες. Οι ιστορίες έχουν προσαρμοστεί διαδοχικά σε κάθε μέσο που έχει 

προκύψει, από τον κύκλο στην κατασκήνωση στην ασημένια οθόνη, και 

τώρα στην οθόνη του υπολογιστή. 

 

Σύμφωνα με τον Pesola (1991), η αφήγηση είναι ένα από τα πιο ισχυρά 

εργαλεία για την εκμάθηση της γλώσσας. Επίσης, η αφήγηση είναι ένα δημιουργικό 

είδος τέχνης το οποίο διασκέδαζε και πληροφορούσε κατά την διάρκεια των αιώνων 

σε όλους τους πολιτισμούς, και συνεχίζει να έχει διδακτική σημασία και να 

εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς (Tsou,, Wang, & Tzeng, 2006).  

Επίσης, μετά από αρκετές έρευνες, ο Morrow (1985) συμπέρανε ότι: 

Οι καλά σχεδιασμένες ιστορίες έχουν χαρακτηριστικά όπως χρόνο, 

μέρος, χαρακτήρες, έχουν ένα θέμα( ένα γεγονός το οποίο προκαλεί την 

έναρξη της ιστορίας και καλεί τους βασικούς χαρακτήρες να δράσουν και να 

αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα), επεισόδια όπου ο κύριος χαρακτήρας 

προσπαθεί να επιτύχει έναν σκοπό για να λύσει το πρόβλημα, την ανάλυση 

όπου έχει επιτευχθεί ο στόχος και αναλύονται οι συνέπειες(σ. 648). 

 

Ο Porter (2005) ισχυρίζεται ότι «η ψηφιακή αφήγηση χρησιμοποιεί την αρχαία 

τέχνη της προφορικής αφήγησης σε συνδυασμό από μια σειρά τεχνολογικών 

εργαλείων και πολυμέσων για την δημιουργία προσωπικών ιστοριών 

χρησιμοποιώντας εικόνες, γραφικά, μουσική και ήχο».  Παράλληλα, ο Reinders 

(2011) υποστηρίζει ότι η ψηφιακή αφήγηση είναι απλά η αφήγηση ιστοριών σε 

ηλεκτρονική μορφή, οπού οι μαθητές χρησιμοποιούν δύο ή παραπάνω από τα 

παρακάτω μέσα: 

 Κείμενο 

 Ήχο 

 Μουσική 
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 Βίντεο 

 Φωτογραφίες 

 Στιγμιότυπα από παιχνίδια και ιστιοσελίδες 

 Άλλες εικόνες 

 Άλλα ψηφιακά μέσα 

Οι Alessi και Trollip (2001) χωρίζουν τα διαδραστικά πολυμέσα σε οχτώ 

κατηγορίες: προσομοιώσεις, εργαλεία και ανοιχτά μαθησιακή περιβάλλοντα, 

υπερμέσα, παιχνίδια, διαδικτυακή μάθηση, σεμινάρια, ασκήσεις και τεστ επιδόσεων, 

και η ανάπτυξη της ψηφιακής αφήγησης βασίζεται στις πρώτες πέντε κατηγορίες 

πολυμέσων, δημιουργώντας ένα ανοιχτό εποικοδομητικό μαθησιακό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τους Lynch και Flemming (2007),  η ευελιξία και η δυναμική φύση 

της ψηφιακής αφήγησης, ενσωματώνουν ακουστικά, οπτικά και αισθητηριακά 

στοιχεία που μετατρέπουν την γνωστική διαδικασία της μάθησης από λεκτική σε 

χωρική, μουσική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική και κιναισθητική. 

 

1.1.3. Παραγωγή Ψηφιακής ιστορίας: στάδια και χαρακτηριστικά 

 

Το Κέντρο Ψηφιακής αφήγησης (Center for Digital Storytelling, 2005, στο 

Robin,2008) διέκριναν επτά στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα για να ξεκινήσει κανείς 

να δημιουργεί ψηφιακές ιστορίες. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

1. Σκοπός(Point of view), δηλαδή γιατί γράφει κάποιος την συγκεκριμένη 

ιστορία και ποια είναι η άποψη του συγγραφέα, 

2. Ερώτηση «κλειδί»(Adramatic question), η οποία προσελκύει την προσοχή 

των αναγνωστών και η οποία απαντιέται στο τέλος της ιστορίας, 
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3. Συναισθηματικό περιεχόμενο(Emotional Content), δηλαδή θέματα τα οποία 

συνδέουν με έναν προσωπικό και δυναμικό τρόπο την ιστορία με τους 

αναγνώστες, 

4. Φωνή (The gift of your voice), δηλαδή ένας τρόπος να προσωποποιήσει 

κανείς την ιστορία με σκοπό να βοηθήσει το κοινό να καταλάβει το πλαίσιο 

στο οποίο διαδραματίζεται η ιστορία, 

5. Μουσική (The power of the soundtrack), οι ήχοι που εμπλουτίζουν την 

ιστορία, 

6. Οικονομία στο περιεχόμενο (Economy), δηλαδή να χρησιμοποιεί επαρκή 

περιεχόμενο για την αφήγηση τις ιστορίας χωρίς να κουράσει τον ακροατή- 

αναγνώστη, 

7. Ρυθμός (Pacing), δηλαδή το πόσο αργά ή γρήγορα εξελίσσεται η ιστορία. 

Η  ψηφιακή αφήγηση αποτελείται από 4 στάδια (Chung, 2006, Gere, 2002, 

Kerrney, 2009 Ohler,2005, Robin, 2005, στο Yang & Wu, 2012) : 

Α) πριν την παραγωγή 

Το στάδιο πριν την  παραγωγή  αποτελείται από 5 βήματα: 1. Θέτονται ερωτήματα σε 

αυθεντικές καταστάσεις 2. Ερευνούνται πληροφορίες σχετικές με το θέμα 3. 

Γράφεται χειρόγραφα και γίνεται μια ανασκόπηση από τους μαθητές 4. Γίνεται 

προφορική αφήγηση και 5. Σχεδιάζεται ο χάρτης της ιστορίας.  Σύμφωνα με τους 

Yang και Wu (2012), οι ερωτήσεις θέτονται με σκοπό ο εκπαιδευτικός να εκμαιεύσει 

γνώμες για διάφορα ζητήματα αλλά και ενδιαφέροντα των μαθητών, έτσι ώστε οι 

μαθητές να αποφασίσουν το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν. Έπειτα επιλέγουν τις 

πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσουν και θα γράψουν την ιστορία, και εμπλέκονται 

όλοι οι μαθητές με σκοπό να κάνουν έναν έλεγχο στην ιστορία των συμμαθητών 

τους. Η προφορική αφήγηση της ιστορίας τους βοηθάει στο να εντοπίσουν τις 
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λεπτομέρειες και τα σημαντικά σημεία για να δημιουργήσουν έπειτα τον χάρτη της 

ιστορίας. 

Β) στάδιο παραγωγής 

Οι μαθητές σε αυτό το στάδιο επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία για να 

ηχογραφήσουν τις φωνές τους. 

Γ) στάδιο μετά την παραγωγή 

Το υλικό που δημιούργησαν οι μαθητές επεξεργάζεται και παίρνει την τελική μορφή 

της ψηφιακής αφήγησης. 

Δ) στάδιο δημοσιοποίησης 

Κατά το στάδιο της δημοσιοποίησης οι μαθητές αναμένουν σχόλια και βλέπουν τις 

εργασίες των συμμαθητών τους. 

Σύμφωνα με τον Jakes (2005),  η διαδικασία της ψηφιακής αφήγησης γίνεται 

σε 6 βήματα, από τα οποία τα πρώτα τρία χωρίς τον υπολογιστή, τα επόμενα δύο 

γίνονται στον υπολογιστή και το τελευταίο απαιτεί και σύνδεση στο διαδίκτυο.  Αυτά 

είναι: 

-Βήμα 1: Συγγραφή 

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές ξεκινούν την συγγραφή τις ιστορίας, όπου γράφουν, 

διορθώνουν και ξαναγράφουν.  Τις περισσότερες φορές συνδέεται με την καθημερινή 

ζωή και τις εμπειρίες των μαθητών. 

-Βήμα 2: Σενάριο 

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές έχουν γράψει το σενάριο με τα βασικά χαρακτηριστικά 

της ιστορίας και τα διάφορα πολυμέσα τα οποία θέλουν να συμπεριλάβουν στην 

αφήγηση της ιστορίας. 

 -Βήμα 3: Ίστοριογραμμή 
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Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές κάνουν έναν πίνακα με την ροή της ιστορίας τους,  

ενσωματώνοντας τις ιδέες και την φαντασία τους και κάνοντας μια επιλογή των 

πολυμέσων που θα συμπεριλάβουν. 

 -Βήμα 4: Χρήση πολυμέσων 

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές επιλέγουν το λογισμικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουν, 

βγάζουν ή επιλέγουν από το διαδίκτυο κάποιες φωτογραφίες τις οποίες θέλουν να 

συμπεριλάβουν, ηχογραφούν ήχους κλπ. 

 -Βήμα 5: Δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας 

Οι μαθητές σε αυτό το στάδιο δημιουργούν την ψηφιακή τους ιστορία 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό που επέλεξαν. 

 -Βήμα 6: Δημοσίευση 

Οι μαθητές νιώθουν περήφανοι για τις δημιουργίες τους και δείχνουν τις ιστορίες 

τους στους συμμαθητές τους. Αυτό έχει θετικές επιδράσεις στις σχέσεις μεταξύ των 

μαθητών της τάξης καθώς έτσι οι μαθητές βλέπουν τις δεξιότητες των συνομηλίκων 

τους, ότι μπορεί να έχουν παρόμοια βιώματα, και ότι δεν διαφέρουν μεταξύ τους και 

τόσο πολύ. 

Ο Robin (2008) υποστηρίζει ότι η συνεχής εξέλιξη της εκπαιδευτικής χρήσης 

της ψηφιακής αφήγησης αποτελεί μια σύγκλιση των διαθέσιμων τεχνολογιών η οποία 

αλληλεπιδρά με  την σημερινή σύγχρονη τάξη, και το οποίο αποτυπώνει στο 

παρακάτω γράφημα: 
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Εικόνα 2: Η σύγκλιση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση σύμφωνα με τον Robin(2008),σ.223. 

Σύμφωνα με τον Robin (2008),  για την ψηφιακή αφήγηση χρειάζεται η 

συμβολή κάποιων εργαλείων όπως των υπολογιστών, των σαρωτών μηχανών, των 

συσκευών ηχογράφησης, και λογισμικό για την δημιουργία ψηφιακών πολυμέσων.  

Παράλληλα με αυτά όμως απαιτείται η ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών, μέσα από την οποία αναπτύσσονται δεξιότητες πολλαπλών γραμματισμών 

και προωθούνται οι δεξιότητες του 21
ου

 αιώνα. 

 

1.1.4. Πλεονεκτήματα της Ψηφιακής Αφήγησης στην σχολική τάξη 

 

Πολλές έρευνες έδειξαν ότι η ψηφιακή αφήγηση έχει πολλές περισσότερες 

δυνατότητες από την παραδοσιακή αφήγηση, καθώς προκαλεί το ενδιαφέρον και την 

κινητοποίηση των μαθητών για συμμετοχή, διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών για να οργανώσουν τις ιδέες τους και τέλος, βοηθάει τους μαθητές να 

κατανοήσουν δύσκολες έννοιες και να τις παρουσιάσουν με έναν τρόπο 

προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες (Robin, 2008, Sadik, 2008, Van Gils, 2005). 

Επίσης έρευνες έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να σχεδιάζουν 
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δραστηριότητες οι οποίες έχουν νόημα για τους μαθητές, επιτυγχάνοντας έτσι να 

κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών με σκοπό την ενεργή και αποτελεσματική 

μάθηση (Chang, 2005, Pintrich &Schunk, 2002, Svinicki, 2004). 

Η δημιουργία και η παρακολούθηση ψηφιακών αφηγήσεων διαδραματίζει 

σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη του πληροφοριακού γραμματισμού 

(EDUCAUSE,2007). Στην δημιουργία κάθε ιστορίας, ο μαθητής καλείται να επιλέξει 

και να επεξεργαστεί προσεκτικά διάφορα ψηφιακά προϊόντα που έχει δημιουργήσει ο 

ίδιος ή όχι, και τα οποία υποστηρίζουν την ιστορία και τους μαθησιακούς στόχους 

(EDUCAUSE, 2007). 

Η ενσωμάτωση της αφήγησης στο αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει 

στην ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (Wilson, 1997, Tsou κ.α., 

2006). Σύμφωνα με τον Isbell (2002) πολλές ιστορίες περιλαμβάνουν 

επαναλαμβανόμενες φράσεις, λέξεις και περιγραφικό κείμενο. Όλα αυτά 

ενθαρρύνουν τους μαθητές να επαναλαμβάνουν, να τραγουδούν ή να ξαναλένε την 

ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές συμμετέχουν προφορικά και αυτό έχει 

θετική επίδραση στην ακαδημαϊκή τους πορεία (Ellis, 1998). Επίσης, έρευνες έδειξαν 

ότι μαθαίνει κάποιος καλύτερα αν ακούει, βλέπει και κάνει κάτι ταυτόχρονα από το 

να ακούει μόνο ή να βλέπει κάτι (Amthor, 1992). 

Σύμφωνα με τον Gils(2005), η ενσωμάτωση των ψηφιακών αφηγήσεων στην 

εκπαίδευση έχει αρκετά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την 

μάθηση. Αυτά είναι: 

-ποικιλία: η ψηφιακή αφήγηση προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία σε σχέση με 

τις παραδοσιακές μεθόδους. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρείται το ενδιαφέρον των 

μαθητών καθώς ποτέ δεν είναι το ίδιο σενάριο και η ίδια ιστορία. 
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-εξατομίκευση: τα συστήματα της ψηφιακής αφήγησης μπορούν να 

αναπτύσσονται και να προσαρμόζονται ανάλογα  με τις ανάγκες των μαθητών. Έτσι 

οι μαθητές αναπτύσσουν το σενάριο της ιστορίας τους ανάλογα με το επίπεδο των 

γλωσσικών τους δεξιοτήτων. 

-θελκτικότητα: η χρήση της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση μπορεί να 

είναι ένας τρόπος να γίνουν κάποια θέματα πιο θελκτικά στους μαθητές, καθώς θα 

υποστηρίζονται από μια ενδιαφέρουσα ιστορία (Valten & van Santen,2004, στο 

Gils,2005). 

-σύνδεση με την καθημερινότητα: με αυτό τον τρόπο οι μαθητές μπορούν να 

δημιουργούν ιστορίες με θέματα από την καθημερινότητα, έχοντας κάποιον 

χαρακτήρα να συζητάει για κάποιο πρόβλημα ή για κάποιο θέμα. Με αυτόν τον τρόπο 

οι μαθητές μπορούν να προσδιορίσουν καλύτερα συναισθήματα, διάθεση, και 

προβλήματα. 

-συμμετοχή: ένα ακόμη πλεονέκτημα της ψηφιακής αφήγησης είναι ότι δίνει 

την ευκαιρία στους μαθητές να ενδιαφερθούν και να εμπλακούν στην διαδικασία 

μέσα από την χρήση εφαρμογών ψηφιακής αφήγησης. 

-ενεργή μάθηση: τα συστήματα ψηφιακής αφήγησης μπορούν να προσφέρουν 

ένα ποικίλο διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον και να ενισχύσει την συμμετοχή των 

μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία. 

Ο Jakes (2005) υποστηρίζει πως η ψηφιακή αφήγηση είναι μια αξιόλογη και 

μοναδική μαθησιακή εμπειρία όπου η ενσωμάτωση της τεχνολογίας οδηγεί σε μια 

προσέγγιση όπου τα μαθησιακά οφέλη σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν εφικτά καθώς 

η ψηφιακή αφήγηση: 

-αναπτύσσει τον οπτικό γραμματισμό και τον γραμματισμό πολυμέσων των 

μαθητών, 
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-βοηθάει στην επικοινωνία των μαθητών με την διεύρυνση των ορίων τις 

επικοινωνίας και έξω από την σχολική τάξη, 

-επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν την δημιουργική τους σκέψη, να την 

ενσωματώσουν στην ιστορία τους και να την επεκτείνουν, 

- βοηθάει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην παραγωγή γραπτού λόγου  

όσον αφορά το περιεχόμενο, καθώς οι μαθητές βλέπουν τι γράφουν, μπορούν να 

προσθέσουν κάτι, και να γράψουν κάτι ακόμη καλύτερο, 

-παρέχει ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης καθώς οι μαθητές εμπλέκονται 

προσωπικά, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση τους και ένα καλύτερο 

τελικό προϊόν, 

-βοηθάει στην ανάπτυξη του τεχνολογικού και πληροφοριακού γραμματισμου 

καθώς οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται εφαρμογές των υπολογιστών, εικόνες και 

βίντεο, αλλά και την σωστή τους χρήση. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί και ερευνητές (Brown et al., 2005, Jakes, 2006, 

Partnership for 21
st
 Century Skills, 2004, Cisco/Intel/Microsoft assessment and 

teaching of 21st century skills project, 2009, Ananiadou, & Claro, 2009) 

υποστηρίζουν ότι μέσα από την δημιουργική ενασχόληση με την ψηφιακή αφήγηση, 

οι μαθητές αποκτούν ένα σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και συχνά αναφέρουν 

τον όρο «δεξιότητες του 21
ου

 αιώνα», «γραμματισμοί της ψηφιακής εποχής», 

«Γραμματισμοί του 21
ου

 αιώνα», «Δεξιότητες του 21
ου

 αιώνα» έναν συνδυασμό 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων: 

 Του Ψηφιακού γραμματισμού, δηλαδή την ικανότητα να μπορεί 

κάποιος να επικοινωνεί με την διαρκώς διευρυνόμενη κοινότητα και 

να συζητάει για κάποιο θέμα, να συγκεντρώνει πληροφορίες και να 

αναζητεί βοήθεια, 
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 Του παγκόσμιου γραμματισμού, δηλαδή την ικανότητα να μπορεί 

κάποιος να διαβάζει, να επεμβαίνει και να πλαισιώνει μηνύματα με μια 

παγκοσμιοποιημένη προοπτική, 

 Του Τεχνολογικού γραμματισμού, δηλαδή την ικανότητα να 

χρησιμοποιεί κάποιος τον υπολογιστή και άλλα μέσα για να ενισχύσει 

την μάθηση, την παραγωγικότητα και την επίδοση του, 

 Του οπτικού Γραμματισμού, δηλαδή την ικανότητα να μπορεί κάποιος 

να καταλαβαίνει, να παράγει και να επικοινωνεί μέσα από εικόνες, 

 Του Πληροφοριακού Γραμματισμού, δηλαδή την ικανότητα να 

βρίσκει, να αξιολογεί και να συνθέτει πληροφορίες, 

 Του Επικοινωνιακού Γραμματισμού, δηλαδή την ικανότητα να 

επικοινωνεί, να ανταλλάσει πληροφορίες  και ιδέες, αλλά και να 

αναπτύσσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες με σκοπό την 

συνεργασία και την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους του. 

Οι δεξιότητες του 21
ου

 αιώνα μπορούν να αποκτηθούν πιο αποτελεσματικά με 

την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στην δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων 

χρησιμοποιώντας τα μέσα που προσφέρει η τεχνολογία (Jakes & Brenman, 2005). Οι 

μαθητές αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες μέσα από την 

διαπραγμάτευση ενός θέματος, ή μιας δραστηριότητας, καθώς καλούνται να 

ερευνήσουν για το θέμα ή δραστηριότητα, να συγκεντρώσουν πληροφορίες, να 

αναπτύξουν και να οργανώσουν τις ιδέες τους και στο τέλος να δημιουργήσουν την 

δική τους αφήγηση. Μέσα από αυτήν την εμπλοκή των μαθητών στην ψηφιακή 

αφήγηση, οι μαθητές έχουν και την δυνατότητα να αναπτύξουν τις κριτικές τους 

δεξιότητες, παρατηρώντας κριτικά τις δικές τους δημιουργίες  και των συμμαθητών 

τους, αλλά και την κοινωνική και συναισθηματική τους νοημοσύνη (Robin, 2008). 
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Πολλές έρευνες επίσης υποστηρίζουν πως επιπλέον οφέλη της εφαρμογής της 

ψηφιακής αφήγησης και παρόμοιων σχεδίων εργασίας που χρησιμοποιούν νέες 

τεχνολογίες και πολυμέσα, βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους 

στην αναζήτηση πληροφοριών, στην οργάνωση του και εμφανίζουν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο που διαπραγματεύονται (Paul, 2002, 

Salpeter, 2005). 

Ακόμη, σύμφωνα με τον Barrett (2006), η ψηφιακή αφήγηση συμβάλλει στην 

ανάπτυξη τεσσάρων μαθησιακών στρατηγικών των μαθητών, οι οποίες είναι: η 

εμπλοκή των μαθητών, ο αναστοχασμός, η μάθηση μέσα από σχέδια 

εργασίας(project-based learning), και την αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών στην διδασκαλία. 

H Ψηφιακή αφήγηση εστιάζει σε δύο τρόπους κινητοποίησης: στην αξία της 

δραστηριότητας και στην αυτεπάρκεια για μάθηση (Yang & Wu, 2012). Η αξία της 

δραστηριότητας αναφέρεται στο πόσο ενδιαφέρον θα βρουν οι μαθητές την 

δραστηριότητα, στην χρησιμότητα της δραστηριότητας αλλά και το πόσο σημαντικό 

είναι το περιεχόμενο του μαθήματος (Pitrich, Smith, Garcia & Mckeachie, 1993).Η 

αυτεπάρκεια αναφέρεται στην εκτίμηση των δυνατοτήτων που έχει κάποιος για να 

ολοκληρώσει μια ακαδημαϊκή δραστηριότητα (Pitrich, 1993). Ο Reinders (2011)  

υποστηρίζει πως η Ψηφιακή Αφήγηση είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα 

κινητοποίησης  για τους μαθητές και εξίσου για τους εκπαιδευτικούς. 

Παρόλο που η ψηφιακή αφήγηση είναι μια μέθοδος η οποία εμφανίζει πολλά 

πλεονεκτήματα, απαιτεί έναν πολύ καλό σχεδιασμό έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα. Ο καλός σχεδιασμός χρειάζεται για να διασφαλιστεί η 

ισορροπία ανάμεσα στην διδακτική και στην διασκέδαση, κάτι που απαιτεί την 

συνεργασία των εκπαιδευτικών.  Ακόμη, με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να 
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γίνει σωστή διαχείριση του χρόνου καθώς η ψηφιακή αφήγηση απαιτεί πολύ χρόνο 

και ενέργεια. Επίσης, οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για να βελτιστοποιηθεί η 

προσπάθεια για αποτελεσματική μάθηση, και όχι γιατί είναι διαθέσιμα διάφορα 

πολυμεσικά εργαλεία. Τέλος, για να επιτύχουμε την ενεργή συμμετοχή των παιδιών 

χρειάζεται και ένα ενδιαφέρον θέμα για να ασχοληθούν και να κινητοποιηθούν 

δημιουργώντας την δική τους ψηφιακή αφήγηση. 
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2. Σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

 

Οι προσεγγίσεις για την διδασκαλία της ξένης ή της δεύτερης γλώσσας έχουν 

περάσει πάρα πολλά στάδια αναθεώρησης και αναστοχασμού με σκοπό να βρεθούν 

πιο αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας, που να συμβαδίζουν και με τις εξελίξεις 

της σύγχρονης εποχής. Σύμφωνα με την Celce-Murcia (1991), ένας λόγος για τον 

οποίο συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές στον τομέα της διδασκαλίας της ξένης/ δεύτερης 

γλώσσας είναι ότι πολλοί γλωσσολόγοι δεν γνωρίζουν πραγματικά την πορεία της 

διδακτικής της δεύτερης/ξένης γλώσσας δεν έχουν μια ασαφή εικόνα για την 

πληθώρα μεθοδολογικών προσεγγίσεων που υπάρχουν. Οι Brown et al. (2005) 

υποστηρίζουν πάλι ότι όλες οι εξελίξεις που συμβαίνουν στον 21
ο
 αιώνα οδηγούν σε 

αλλαγές των μεθόδων της διδασκαλίας της γλώσσας. Πολλοί ερευνητές της 

διδασκαλίας της ξένης/δεύτερης γλώσσας θεωρούν ότι η τεχνολογία είναι απλά ένα 

νέο εργαλείο, που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες 

προσεγγίσεις διδασκαλίας. Άλλοι ερευνητές πάλι  (Bryan,  Merchant, & Cramer, 

1999) υποστηρίζουν ότι είναι ένα μέσο για να αναθεωρήσουμε τις ήδη υπάρχουσες 

προσεγγίσεις καθώς οι νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία διευκολύνει την 

επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αξιολόγηση 

τους. 

Για να γίνει μια σωστή επιλογή μεθόδων και προσεγγίσεων στην διδασκαλία της 

δεύτερης/ξένης γλώσσας, σύμφωνα με την Celce-Murcia (1991), ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να λάβει υπόψη του αρχικά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του, 

έπειτα να εξετάσει ενδεχομένους περιορισμούς όσον αφορά τον χρόνο, τον χώρο, τα 

υλικά κλπ., και τέλος να προσδιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ανάγκες και 

τις δεξιότητες των μαθητών του.  Εκτός όμως από την προϋποθέσεις που θέτει 
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παραπάνω η Celce-Murcia (1991), υπάρχει και μια ακόμη παράμετρος που επηρεάζει 

την επιλογή της διδακτικής μεθόδου, και αυτή είναι η εξέλιξη του σύγχρονου κόσμου 

στον 21
ο
 αιώνα, και οι νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται.  

Η εκμάθηση μιας ή περισσότερων γλωσσών πέρα της μητρικής αποτελεί πλέον 

απαραίτητη προϋπόθεση στην νέα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, αλλά και μέσο για 

επικοινωνία με άλλους πολιτισμούς. Όλες αυτές οι αλλαγές επηρέασαν και την 

αντίληψη σχετικά με την εκμάθηση των ξένων γλωσσών, αλλά και τις διδασκαλία 

μιας ξένης γλώσσας η οποία θα πρέπει να συμβαδίζει επίσης με τις εξελίξεις και 

απαιτήσεις του 21
ου

 αιώνα. Στην Αμερική, ένας οργανισμός αποτελούμενος από 

12,500 εκπαιδευτικούς από την πρωτοβάθμια ως την τριτοβάθμια, από την ίδρυση 

του το 1967 προσπαθεί να προάγει την καινοτομία, την ποιοτική εκπαίδευση και την 

εξέλιξη του εκπαιδευτικού, παρέχοντας καθοδήγηση και συμβουλευτική. Αυτός ο 

οργανισμός είναι το Αμερικάνικο Συμβούλιο για την Διδασκαλία των Ξένων 

Γλωσσών (American Council of Teaching Foreign Languages), ο οποίος δημιούργησε 

κάποια πρότυπα για την διδασκαλία της ξένης γλώσσας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη 

και τις δεξιότητες του 21
ου

 αιώνα, αλλά και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 

είσοδο στο κολέγιο και την μετέπειτα σταδιοδρομία. Έπειτα από χρόνιες έρευνες 

αποδείχτηκαν λειτουργικά και αποκαλούνται πλέον Παγκόσμια Πρότυπα Ετοιμότητας 

για την εκμάθηση γλωσσών
4
 (ACTFL, 1996) , τα όποια είναι :  

 η επικοινωνία, δηλαδή η ανάγκη να επικοινωνεί κανείς πέρα από μια γλώσσα 

σε διάφορες καταστάσεις και για διάφορους σκοπούς. Έτσι, έχουμε την 

διαπροσωπική επικοινωνία όπου οι μαθητές διαπραγματεύονται το νόημα μιας 

                                                           
4
 Παγκόσμια Πρότυπα Ετοιμότητας Εκμάθησης Γλωσσών(World- Readiness Standards for Learning 

Languages): πρόκειται για μια σειρά στόχων(5 Cs,Communication, Cultures, Connections, 
Comparisons, Communities) που τέθηκαν από το Αμερικάνικο Συμβούλιο Διδασκαλίας Ξένων 
Γλωσσών(American Council on the Teaching of Foreign Languages, ACTFL) με σκοπό την γλωσσική και 
πολιτισμική ανάπτυξη των μαθητών της Αμερικής έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με 
επιτυχία με τον πολυπολιτισμικό πληθυσμό της χώρας αλλά και εκτός συνόρων. Επίσημη 
ιστιοσελίδα: https://www.actfl.org  

https://www.actfl.org/
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συζήτησης, ενός κειμένου, μιας εικόνας, για να μοιραστούν πληροφορίες, 

αντιδράσεις, συναισθήματα και απόψεις. Την ερμηνευτική επικοινωνία, οπού 

οι μαθητές κατανοούν, ερμηνεύουν και αναλύουν κάτι που ακούν ή 

διαβάζουν. Και τέλος, την επικοινωνία κατά την διάρκεια παρουσίασης 

πληροφοριών, σκέψεων, ιδεών ή αφηγήσεων. 

 ο πολιτισμός, δηλαδή η ανάγκη για αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτισμών. 

Οι μαθητές έτσι χρησιμοποιούν την γλώσσα για να μελετήσουν και να 

κατανοήσουν διάφορες όψεις των πολιτισμών. 

 η σύγκριση, δηλαδή η ανάγκη να κατανοήσουν την φύση της γλώσσας και του 

πολιτισμού που συνδέεται με αυτή έτσι ώστε να μπορούν να τα συγκρίνουν με 

την δική τους γλώσσα και τον πολιτισμό. 

  η σύνδεση, δηλαδή η ανάγκη των μαθητών να κατασκευάζουν, να ενισχύουν 

και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, και μέσα από την χρήση της γλώσσα να 

αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης 

προβλήματος. Παράλληλα, να μπορούν να αξιολογούν πληροφορίες και 

διάφορες απόψεις μέσα από την γλώσσα στόχο και τον πολιτισμό που 

συνδέεται με αυτή. 

 η κοινότητα, δηλαδή η ανάγκη για επικοινωνία και αλληλεπίδραση με 

πολυγλωσσικές και πολιτισμικές κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. 

Τα πρότυπα αυτά βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και 

αφορούν όλους τους μαθητές ανεξάρτητα αν είναι φυσικοί ομιλητές μια γλώσσας ή 

μαθαίνουν μια γλώσσα ως δεύτερη. Ακόμη μπορούν να συμπεριληφθούν και στην 

διδασκαλία των κλασσικών γλωσσών, δηλαδή της Ελληνικής γλώσσας και των 

Λατινικών, αλλά και στην Νοηματική Γλώσσα της Αμερικής. 
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Ο Gonglewski (1999) υποστηρίζει ότι η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση 

και στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του 

αναλυτικού προγράμματος οι οποίες είναι σύμφωνα με τα Παγκόσμια Πρότυπα 

ετοιμότητας για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Με την σωστή χρήση των νέων 

τεχνολογιών, έχοντας πλήρη επίγνωση για τις τεχνολογικές συσκευές, και την 

συνειδητή χρήση περισσότερων επικοινωνιακών ασκήσεων μπορεί να βελτιωθεί 

σημαντικά ο τομέας της εκμάθησης των ξένων γλωσσών (Zettersten,1986). 

 

2.1  Εκμάθηση Γλώσσας μέσω υπολογιστή (Computer Assisted Language 

Learning, CALL) 

 

Οι νέες τεχνολογίες κατακλύζουν την καθημερινότητα μας με μια πληθώρα 

εφαρμογών, λογισμικών και πολυμέσων. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

ανταποκριθούν στις μαθησιακές ανάγκες της νέας γενιάς, της ηλεκτρονικής γενιάς 

(Gonzalez-Vera, 2016). Αυτή η νέα γενιά μαθητών θέλει να λαμβάνει γρήγορα 

πληροφορίες, να επικοινωνεί και να διαπραγματεύεται διάφορες δραστηριότητες 

(Oblinger, 2005). Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών στο αναλυτικό πρόγραμμα 

χρησιμοποιώντας αυθεντικές δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές να 

κατασκευάσουν την γνώση και επιτρέπει μια διδασκαλία σε ένα πιο 

δραστηριοκεντρικό πλαίσιο (Jonassen et al., 1999).  Η ενσωμάτωση καθορίζεται όχι 

από το πόσο χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες αλλά από το πως και γιατί 

χρησιμοποιούνται (Earle, 2002). 

Οι πρώτες εφαρμογές του υπολογιστή στον τομέα της εκμάθησης μιας ξένης 

γλώσσας έγιναν την δεκαετία του 1960 όπου οι υπολογιστές χρησιμοποιούνταν σε 

ένα συμπεριφοριστικό πλαίσιο, και η εκμάθηση της γλώσσας λάμβανε χώρα με την 
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αποστήθιση ηχογραφημένων απαντήσεων σε διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις, 

οι οποίες περιλάμβαναν πληθώρα λέξεων, προτάσεων κλισέ και φράσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούνταν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. 

Τα πρώτα προγράμματα εκμάθησης γλώσσας μέσω υπολογιστή έγιναν στο 

Πανεπιστήμιο Stanford, στο Κολέγιο Darmouth, και στο Πανεπιστήμιο του Essex, 

όπου ασχολήθηκαν αποκλειστικά με την εκμάθηση της Ρωσικής Γλώσσας(Beatty, 

2003). Η μέθοδος που χρησιμοποιούταν ήταν η Διδασκαλία Γλώσσας με την βοήθεια 

του Yυπολογιστή(Computer- Assisted Language Instruction, CALI) της οποίας τα 

χαρακτηριστικά και οι δραστηριότητες δεν διέφεραν από το παραδοσιακό βιβλίο. 

Ανάμεσα στις καλύτερες εφαρμογές της μεθόδου Εκμάθησης Γλώσσας μέσω 

υπολογιστή ήταν και τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν στην «Προγραμματισμένη 

μάθηση για αυτόματες διδακτικές λειτουργίες(Programmed Logic/Learning for 

Automated Teaching Operations, PLATO), το οποίο αναπτύχθηκε το 1959 στο 

Πανεπιστήμιο της Ιλινόις, και συνδύασε τα καλύτερα χαρακτηριστικά της μεθόδου 

διαφέροντας από τα προηγούμενα προγράμματα γιατί ήταν σχεδιασμένα ειδικά για 

την διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. 

Κατά την δεκαετία του 1970 και του 1980 οι έρευνες για τις εφαρμογές της 

μεθόδου συνεχιζόταν στα εργαστήρια των πανεπιστημίων και σε ινστιτούτα 

διαφήμισης. Επίκεντρο των ερευνών ήταν ο βιντεοδίσκος, ο οποίος σε αντίθεση με 

την βιντεοκασέτα, έδινε την δυνατότητα στους μαθητές  να έχουν πρόσβαση σε 

διάφορα σημεία του δίσκου, να σταματούν στο σημείο που επιθυμούν, αλλά και να 

αναπτύσσουν το δικό τους βίντεο, ή ένα σύνολο εικόνων που μπορεί να περιλαμβάνει 

και κείμενο. Σύμφωνα με τον Bush και Crotty (1991) τα πλεονεκτήματα του 

βιντεοδίσκου ήταν ότι: δινόταν η ευκαιρία για ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων 

κατανόησης προφορικού λόγου έναντι γλωσσικών δεξιοτήτων παραγωγής 
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προφορικού λόγου, η γλώσσα στόχος χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά, έμμεση και 

όχι άμεση γραμματική, διόρθωση-τροποποίηση του τελικού αποτελέσματος μέσα από 

την συνεργασία σε ένα μη αγχώδης μαθησιακό περιβάλλον. 

Την δεκαετία του 1990 ήδη έχουν γίνει πολλές εφαρμογές και έρευνες για τα 

χαρακτηριστικά της μεθόδου, και ο Murray (1991) προτείνει 7 χαρακτηριστικά τα 

οποία πρέπει κανείς να συμπεριλάβει καθώς δημιουργεί ένα πολυμεσικό μαθησιακό 

περιβάλλον. Αυτές είναι: 

-Πλήθος πρωταγωνιστών, όπου οι μαθητές θα εξετάζουν μια ιστορία από διαφορετική 

οπτική γωνία 

-Ποικιλία πλοκών 

-Επιλογή σημείων με βάση την ιδιοσυγκρασία των μαθητών, ανάλογα δηλαδή με τα 

ενδιαφέροντα και τις ικανότητες τους 

-Παιγνιώδες εκπλήξεις, προσφέροντας έτσι ευχαρίστηση και διάθεση για εξερεύνηση 

-Πολυμέσα παρουσίασης, γιατί προσφέρουν μια ποικιλία ειδών ως τελικό προϊόν 

-Εσωτερικά και όχι εξωτερικά κίνητρα. 

 Στον 21
ο
 αιώνα, όλα τα χαρακτηριστικά επικεντρώνονται στις δυνατότητες 

των κινητών τηλεφώνων, των πολυμέσων και των μεγάλης χωρητικότητας δίσκων. 

Πλέον υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

ηλεκτρονικές αγορές, ηλεκτρονικό ημερολόγιο, δυνατότητες παραγωγής γραπτού 

λόγου με ηλεκτρονικά μέσα, δημιουργία ενός βίντεο, επεξεργασία εικόνων και άλλες 

αμέτρητες εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την διδασκαλία μιας 

ξένης γλώσσας και να αποτελέσουν ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
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2.1.1. Ενοιολογικός προσδιορισμός της μεθόδου CALL 

 

Η εξέλιξη της μεθόδου Διδασκαλίας Γλώσσας με την Βοήθεια του 

Υπολογιστή,CALI, αποτέλεσε μια πιο επικοινωνιακή μέθοδος σε ένα μη 

συμπεριφοριστικό πλαίσιο, η μέθοδος Εκμάθηση Γλώσσας Μέσω Υπολογιστή 

(Computer Assisted Language Learning). Η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα νέο είδος 

στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία που τώρα διαμορφώνεται. Γίνεται ολοένα και πιο 

δημοφιλής καθώς καλά σχεδιασμένα προγράμματα μπορούν να διευκολύνουν και την 

διδακτική αλλά και την μαθησιακή διαδικασία (Christman, Badget & Lucking, 1997, 

Kulik & Kulic, 1991). 

Ένας ευρύς ορισμός της μεθόδου Εκμάθησης Γλώσσας Μέσω Υπολογιστή 

είναι ότι «αποτελεί κάθε διαδικασία με την οποία ο μαθητής χρησιμοποιεί τον 

υπολογιστή και τα πολυμέσα, και ως αποτέλεσμα βελτιώνει τις γλωσσικές του 

δεξιότητες» (Beatty,2010). 

Ο Bax (2003) μιλάει για Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Γλώσσας μέσω 

Υπολογιστή (Integrative Computer Assisted Language Learning), όπου ο 

υπολογιστής αποτελεί το μέσο εκμάθησης μιας γλώσσας αλλά επιτρέπει την 

εφαρμογή ανοιχτών, δημιουργικών και συνεργατικών πρακτικών. 

Σύμφωνα με την Pica (1997),  

τα πειράματα στην τάξη τα οποία εξηγούν, συμπληρώνουν και 

θεωρητικά βασίζονται σε μαθησιακά υλικά και στρατηγικές για να 

διευκολύνουν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, επιλέγονται και 

αναπτύσσονται από τους ερευνητές. Οι ερευνητές συνεργάζονται με τους 

εκπαιδευτικούς στην χρήση αυτών των υλικών και στρατηγικών στην 

σχολική τάξη, και η συνεργασία τους συνοδεύεται από έρευνα στην 

επίδραση που έχουν αυτά στην μάθηση των μαθητών (σ. 54). 
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Τα υλικά αναφέρονται στο λογισμικό και σε οτιδήποτε άλλο που 

υποστηρίζουν τις δραστηριότητες με την βοήθεια του υπολογιστή. 

Μια διάκριση σε διαφορετικές εκδοχές της μεθόδου Εκμάθησης Γλώσσας 

μέσω υπολογιστών είναι η διάκριση τις σε τρεις μορφές (Warchauer, 1996, Cruba, 

2004):  

-δομική (structural CALL) σε ένα συμπεριφοριστικό πλαίσιο οπού δίνεται έμφαση 

στην γραμματική και στην ακριβή χρήση της γλώσσας,  

-επικοινωνιακή (communicative CALL), όπου η γλώσσα στόχος χρησιμοποιείται από 

τους μαθητές για να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές 

τους 

-ολοκληρωμένη (integrative CALL) όπου γίνεται ταυτόχρονη ανάπτυξη και των 

τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων σε ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον που 

περιλαμβάνει ακουστικές, οπτικές και κειμενοκεντρικές πηγές . 

 

2.1.2. Πλεονεκτήματα στην Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας 

 

Η ενσωμάτωση του υπολογιστή στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας έχει 

πολλά πλεονεκτήματα Αρχικά, δίνει την δυνατότητα για δημιουργία ενός 

πολυτροπικού περιβάλλοντος που παρέχει ανατροφοδότηση, και την δυνατότητα για 

εξατομικευμένη διδασκαλία σε μια πολυπληθής τάξη με την χρήση διάφορων 

πολυμέσων για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών. Οι μαθητές 

μπορούν να εργαστούν εταιρικά ή ομαδικά, διασκεδάζοντας, έχοντας στην διάθεσή 

τους μια πληθώρα πηγών προς επεξεργασία και την πρόσβαση σε πλούσιο γλωσσικό 

περιεχόμενο, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν τις γνωστικές τους δεξιότητες στην 

χρήση του υπολογιστή. 
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Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας πέρα από την μητρική γλώσσα συχνά 

αποτελεί μια έντονη και χρονοβόρα διαδικασία. Πολλές φορές η διδασκαλία της 

ξένης γλώσσας αποτυγχάνει γιατί οι μαθητές λαμβάνουν ανεπαρκή, μη κατανοητά 

και ανίσχυρα γλωσσικά εισαγόμενα στην γλώσσα στόχο (Cummins, 1998). Η 

τεχνολογία όμως αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην 

ενίσχυση της επαφής των μαθητών και της γλώσσας στόχου και να δημιουργήσει 

ευκαιρίες για να κατανοήσουν οι μαθητές το γλωσσικό εισαγόμενο (Blake,2008). Η 

έρευνα των Reeves και Nass (1996)  αποκάλυψε ότι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας έχει θετικά αποτελέσματα καθώς οι μαθητές 

νιώθουν πως αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές σε μια πραγματική κοινωνική 

διάσταση. 

Σύμφωνα με τον Blake (2008, σ. 4), η χρησιμότητα του υπολογιστή στην 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας είναι εμφανής καθώς α) είναι ένα κειμενοκεντρικό 

μέσο όπου ενισχύει την προσοχή των μαθητών στην γλωσσική δομή (Warschauer 

1997b), β) αποτελεί κίνητρο για την παραγωγή γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα 

(Kern, 1995), γ) είναι ένα λιγότερο αγχώδης περιβάλλον για την παραγωγή(γραπτή 

και προφορική) λόγου στην ξένη γλώσσα (Chun, 1998), δ) είναι ένα πιο δίκαιο και 

καθόλου απειλητικό περιβάλλον για ομαδικές συζητήσεις στην ξένη γλώσσα, 

ιδιαίτερα για αδύναμες κοινωνικές ομάδες (Warschauer 1997a, 1997b), και τέλος ε) 

αποτελεί ένα συνεχή επεκτεινόμενο δίκτυο που δίνει την δυνατότητα για δημιουργία 

παγκόσμιων δικτύων μάθησης (Cummins & Sayer, 1995).  

Η González-Lloret (2003, σ.88) συνόψισε τις δέκα μεθοδολογικές αρχές που 

πρότεινε ο Long (1993) για την διδασκαλία της γλώσσας, τις οποίες έπειτα υιοθέτησε 

ο Doughty (2000) και τις χώρισε σε τέσσερις κατηγορίες: σε δραστηριότητες, 

γλωσσικό εισαγόμενο, μαθησιακή διαδικασία και μαθητές. Πιο αναλυτικά: 
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1. Κατηγορία :Δραστηριότητες 

Διδακτικές Αρχές: 

- Υποστήριξη ολοκληρωτικής εκπαίδευσης  

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι μαθητές δεν πρέπει μόνο να αναπτύσσουν τις 

δεξιότητες τους στην ξένη γλώσσα, αλλά και άλλες δεξιότητες όπως για παράδειγμά 

την χρήση του υπολογιστή. 

-Χρήση δραστηριοτήτων ως ενότητες, και όχι κειμένων 

Χρήση της δραστηριοκεντρικής μεθόδου (Task-based learning). 

2. Κατηγορία: Γλωσσικό εισαγόμενο 

Διδακτικές Αρχές: 

- Επεξεργασμένο γλωσσικό εισαγόμενο 

Το επεξεργασμένο γλωσσικό εισαγόμενο πολλές φορές είναι πιο αποτελεσματικό από 

το μη επεξεργασμένο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει πυκνά νοήματα και σημεία 

στα οποία οι μαθητές χρειάζονται βοήθεια (Long, 1997, Parker & Chaudron, 1987). 

- Πλούσιο γλωσσικό εισαγόμενο 

3. Κατηγορία: Μαθησιακή διαδικασία 

Διδακτικές Αρχές: 

- Ενίσχυση της επαγωγικής μάθησης/Εκμάθηση φράσεων 

Πολλές φορές η ενσωμάτωση ολόκληρων φράσεων, ή προτάσεων κλισέ στο 

γλωσσικό εισαγόμενο, μπορεί να είναι ωφέλιμη για τους μαθητές. 

- Εστίαση στην δομή 

Σύμφωνα με τον Long(2000), η εστίαση στην δομή αναφέρεται στο πως σκόπιμες 

πηγές χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν την προσοχή των μαθητών σε διάφορα 

γλωσσικά στοιχεία(λέξεις, γραμματικές δομές κλπ). 

- Αρνητική ανατροφοδότηση 
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Η αρνητική ανατροφοδότηση περιλαμβάνει την ανατροφοδότηση από τους 

συμμαθητές κατά την διαπραγμάτευση του νοήματος, και την ανατροφοδότηση από 

τον εκπαιδευτικό ως απάντηση στο τελικό προϊόν. 

- Σεβασμός της αναπτυξιακής διαδικασίας του μαθητή 

4. Μαθητές 

Διδακτικές Αρχές: 

- Προώθηση της συνεργατικής μάθησης 

- Εξατομικευμένη διδασκαλία 

Η εξατομικευμένη διδασκαλία βασίζεται στην κινητοποίηση, στο μαθησιακό στυλ, 

στα ενδιαφέροντα και στις μαθησιακές στρατηγικές των μαθητών, που έχουν 

αποδειχτεί αποτελεσματικές στην εκμάθηση της γλώσσας (Doughty & Long, 2002). 

Ακολουθώντας τις μεθοδολογικές αρχές του Long (1996) και του  Pica (1994) 

για την διδασκαλία της ξένης γλώσσας, ο Chapelle (1998) οδηγήθηκε στο 

συμπέρασμα ότι για να δημιουργηθούν οι αποτελεσματικότερες συνθήκες για την 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας με την μέθοδο «Εκμάθηση γλώσσας μέσω 

υπολογιστή», και την βοήθεια διάφορων πολυμέσων, χρειάζονται κάποιες 

προϋποθέσεις, οι οποίες είναι: 

1. τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του γλωσσικού εισαγόμενου της γλώσσας 

στόχου να είναι εμφανή. 

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, η παρατήρηση του γλωσσικού εισαγόμενου βοηθάει 

τους μαθητές κατά ένα σημαντικό βαθμό να μετατρέψουν τις άγνωστες γλωσσικές 

δομές σε γνωστές και να τις χρησιμοποιούν (Schmidt & Frota, 1986, στο 

Chapelle,1998). 

2. Οι μαθητές χρειάζονται βοήθεια στην κατανόηση σημασιολογικών και 

συντακτικών χαρακτηριστικών του γλωσσικού εισαγόμενου. 



45 
 

Το γλωσσικό εισαγόμενο περιλαμβάνει δομές τις οποίες δεν γνωρίζει ο μαθητής, και 

χρειάζεται βοήθεια για να κατανοήσει σημασιολογικές ή συντακτικές δομές του 

γλωσσικού εισαγόμενου. Έτσι πολλές φορές χρειάζεται μια τροποποίηση του 

γλωσσικού εισαγόμενου όπως απλοποίηση, επεξεργασία, η προσθήκη περισσότερων 

στοιχείων (Larsen- Freeman & Long, 1991), ή και η χρήση περίφρασης. 

3. Να παρέχετε στους μαθητές η ευκαιρία να παράγουν ένα γλωσσικό προϊόν 

στην γλώσσα στόχο. 

Η παράγωγη ενός γλωσσικού προϊόντος μπορεί επίσης να οδηγήσει στην κατάκτηση 

της γλώσσας. Σε αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό το ότι οι μαθητές έχουν να το 

παρουσιάσουν τους υπόλοιπους γιατί έτσι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την 

γλώσσα για να επικοινωνήσουν και όχι για να κάνουν απλά εξάσκηση. Επίσης με 

αυτόν τον τρόπο οι μαθητές δίνουν περισσότερη σημασία στην παραγωγή του 

γλωσσικού εισαγόμενου. 

4. Οι μαθητές να εντοπίζουν τα λάθη τους στο τελικό προϊόν 

Σύμφωνα με τον Swain και Lapkin (1995), στην παραγωγή γλωσσικού προϊόντος 

στην γλώσσα στόχο οι μαθητές ελέγχουν κι εντοπίζουν τα λάθη τους είτε γιατί το 

παρατήρησαν είτε γιατί κάποιος άλλος το εντόπισε. Ο εντοπισμός του προβλήματος 

οδηγεί τον μαθητή να μορφοποιήσει το γλωσσικό προϊόν, και αυτή η διαδικασία έχει 

καλύτερο αποτέλεσμα από την κατανόηση μιας γραμματικής ή συντακτικής δομής. 

Ακόμη, οι μαθητές βλέποντας τα λάθη τους τους δίνεται η δυνατότητα να 

ενεργοποιήσουν μεταγνωστικές στρατηγικές. 

5. Οι μαθητές να διορθώνουν μόνοι τους τα λάθη στο γλωσσικό τελικό 

προϊόν. 
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Η διόρθωση των λαθών έχει ως αποτέλεσμα  να εστιάσουν οι μαθητές στην δομή της 

γλώσσας (Long, 1988). Ακόμη, η αυτοδιόρθωση είναι εξίσου σημαντική και ωφέλιμη 

για τους μαθητές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κάτι που δεν γνωρίζει κάποιος καλά. 

6. Οι μαθητές να εμπλέκονται σε αλληλεπιδράσεις στις γλώσσα στόχο, και 

να διαπραγματεύονται τις δομές τις γλώσσας στόχου. 

Η διαπραγμάτευση του νοήματος αναφέρεται στην διαδικασία κατανόησης του 

γλωσσικού εισαγόμενου χωρίς όμως να την πλήρη κατανόηση, στην παραγωγή ενός 

γλωσσικού προϊόντος χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία και η προσπάθεια για να βελτιωθεί ή 

όχι τόσο καλή επικοινωνία (Long, 1996). 

7. Οι μαθητές να εμπλέκονται σε δραστηριότητες στην γλώσσα στόχο με 

σκοπό την μεγιστοποίηση των ευκαιριών για αλληλεπίδραση. 

Έρευνες έδειξαν ότι οι δραστηριότητες για την γλώσσα στόχο έχουν δύο 

χαρακτηριστικά, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση. Οι μαθητές για την 

διεκπεραίωση μιας συνεργατικής δραστηριότητας επικοινωνούν με τους συμμαθητές 

τους και αλληλεπιδρούν. 

Σύμφωνα με τον Moore (1993), στην διδασκαλία και στην εκμάθηση μιας 

γλώσσας, υπάρχουν τέσσερα στοιχεία τα οποία οδηγούν στην ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Η αλληλεπίδραση του μαθητή με το υλικό, 

του μαθητή με την γλώσσα, του μαθητή με τον εκπαιδευτικό και των μαθητών μεταξύ 

τους οδηγούν στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Παράλληλα, οι μαθητές αναπτύσσουν τρεις τύπους δεξιοτήτων στην χρήση του 

υπολογιστή, σύμφωνα με τον Selber (2004): λειτουργικές δεξιότητες καθώς 

χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σαν εργαλείο, κριτικές δεξιότητες, καθώς οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται τον υπολογιστή ως ένα πολιτισμικό επίτευγμα με μια κοινωνική 
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διάσταση που πρέπει να αναλυθεί, και τέλος, ρητορικές δεξιότητες όταν 

αναστοχάζονται και παράγουν κείμενα στον υπολογιστή. 

Σύμφωνα με τον Blake (2008), υπάρχουν 4 μύθοι για την χρήση της 

τεχνολογίας στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Αρχικά πολύ πιστεύουν στην 

ακεραιότητα της τεχνολογίας, ότι δεν εξελίσσεται και παραμένει στάσιμη. Κάτι 

τέτοιο σύμφωνα με τον Blake δεν ισχύει καθώς δεν υπάρχει ένα είδος νέας 

τεχνολογίας για την διδασκαλία της ξένης γλώσσας, αλλά υπάρχει μια ευρεία 

ποικιλία εφαρμογών και πολυμεσικών εργαλείων, η οποία ολοένα και αυξάνεται, και 

ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει κάποια εργαλεία λαμβάνοντας υπόψη τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του.  

Ένας δεύτερος μύθος αφορά το ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί μια 

μεθοδολογία, απλά προσφέρει ένα σύνολο εργαλείων τα οποία πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν σωστά ώστε να επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μπορεί 

κάποια δραστηριότητα να είναι εμπλουτισμένη με γραφικά, βίντεο φωτογραφίες και 

εικόνες, ωστόσο αν ο παιδαγωγικός σχεδιασμός που προηγήθηκε είναι ανεπαρκής, 

δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Επιπλέον, παρανόηση αποτελεί και το ότι η τεχνολογία έχει φτάσει στον 

ύψιστο βαθμό εξέλιξης. Συνεχώς η τεχνολογία θα εξελίσσεται και θα δημιουργούνται 

νέα εργαλεία τα οποία μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα στην διδασκαλία. 

Επομένως δημιουργείται η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός προγράμματος που θα 

προετοιμάζει τους εκπαιδευτικούς για τις συνεχείς αλλαγές της τεχνολογίας (Hanson- 

Smith, 2006). 

Τέλος, η τεχνολογία δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τους εκπαιδευτικούς, 

αλλά οι εκπαιδευτικοί που δεν χρησιμοποιούν την τεχνολογία θα αντικατασταθούν 

από αυτούς που την χρησιμοποιούν αποτελεσματικά (Clifford, 1987). Με την συνεχή 
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εξέλιξη της τεχνολογίας, σίγουρα θα αποτελέσει ένα βασικό χαρακτηριστικό του 21
ου

 

αιώνα. 

 

2.2. Οι Web 2.0. εφαρμογές στην εκπαίδευση 

 

Σχετικά με το τι είναι οι Web 2.0. εφαρμογές, θα λέγαμε ότι είναι κάτι 

περισσότερο από ένα σύνολο τεχνολογικών εργαλείων, καθώς μας εισάγουν στον 

κόσμο της πληροφόρησης σε ατομικό, παγκόσμιο και συνεργατικό επίπεδο. Σύμφωνα 

με τον Tim O’Reilly (2007), οι Web 2.0. εφαρμογές είναι ένα σύνολο από κοινωνικές 

και τεχνολογικές τάσεις οι οποίες διαμορφώνουν την επόμενη γενιά του διαδικτύου, η 

οποία χαρακτηρίζεται από συμμετοχή του χρήστη και την ικανότητα να είναι 

δεκτικός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πολυμεσικές εφαρμογές συγκεντρώνονται 

σε εφαρμογές που δίνουν την δυνατότητα κάποιος να α) κάνει ιστολόγιο, β) να 

μοιράζεται βίντεο γ) να επικοινωνεί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δ) να κάνει 

podcasting δηλαδή να δημιουργεί τα δικά του αρχεία ήχου, δηλαδή το διαδίκτυο δίνει 

την δυνατότητα στους ανθρώπους όχι μόνο να έχουν πρόσβαση στον κόσμο της 

πληροφόρησης, αλλά να γίνεται και ολοένα μεγαλύτερος συνεισφέροντας με τον δικό 

τους τρόπο(Anderson, 2007). Πέρα από την δημιουργία πληροφοριακού υλικού, οι 

χρήστες μπορούν να παράγουν, να συμπληρώνουν και να επεξεργάζονται το 

περιεχόμενο του υλικού. Όλες αυτές οι εφαρμογές σε συνδυασμό με τις εφαρμογές 

σύνθεσης/δημοσίευσης/ αναδημοσίευσης περιεχομένου αποτέλεσαν την βασική ιδέα 

για την δημιουργία του Web 2.0. δικτύου (Anderson, 2007). 

Σύμφωνα με την O’Reilly media (2007), υπάρχουν 8 βασικά σημεία κλειδιά 

για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των Web 2.0. εφαρμογών αλλά και την 

επιτυχή χρήση τους. Αυτά είναι: 
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-Αξιοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης:  όσο περισσότερο χρησιμοποιείται 

μια εφαρμογή τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να βελτιωθεί. 

-Δημιουργία μοναδικής πηγής δεδομένων (Data is the Next “Intel Inside”): 

δεδομένου ότι όλες οι Web 2.0. εφαρμογές βασίζονται σε μια βάση δεδομένων, είναι 

πολύ σημαντικό η δημιουργία μιας μοναδικής βάσης δεδομένων. 

-Καινοτομία στην κατασκευή, δηλαδή δημιουργία καινοτόμων πλατφόρμων 

που συνδυάζουν δεδομένα και υπηρεσίες. 

-Πλούσια εμπειρία στον χρήστη, η οποία προκύπτει από την συνδυαστική 

χρήση της επιφάνειας εργασίας και διαδικτυακό λογισμικό. 

-Λογισμικό που επεκτείνεται πέρα από μια συσκευή και επιτρέπει την 

διαδικτυακή σύνδεση με άλλες συσκευές, απολαμβάνοντας έτσι τα πλεονεκτήματα 

του διαδικτύου.  

-Λογισμικά που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο ως υπηρεσίες. 

-Αξιοποιώντας την Μακριά Ουρά (Long Tail
5
), δηλαδή την επικερδή 

κατάκτηση της εξιδανικευμένης αγοράς μέσα από χαμηλά οικονομικά στρώματα, και 

την διεύρυνση της μέσα από το διαδίκτυο.  

-Πρακτικές και οικονομική αποδοτική επέκταση, με την χρήση λογισμικών 

που δημιουργούν προϊόντα και επιχειρήσεις εύκολα και οικονομικά.  

Αυτά τα σημεία κλειδιά αλληλεπιδρούν και αλληλοσυνδέονται  μεταξύ τους, 

και υποβοηθούνται από κάποια άλλα βασικά κοινά χαρακτηριστικά των Web 2.0. 

εφαρμογών τα οποία είναι: 

                                                           
5
 Ο όρος Long Tail(Μακριά ουρά) χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τον Chris Anderson  το 2004, ως η 

στατιστική καμπύλη που δείχνει τα πλεονεκτήματα που έχουν οι διαδικτυακές εταιρίες με την 
πληθώρα προϊόντων , σε σχέση με τα καταστήματα λιανικής πώλησης με περιορισμένο χώρο στα 
ράφια των καταστημάτων τους. Έπειτα ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε από τον O’Reilly’ το 2007 για 
να περιγράψει τα πρότυπα του Web 2.0., και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι διαδικτυακές 
εταιρίες αξιοποιώντας στην διαδικτυακή αγορά. Πηγή: 
https://bstevenson2012.wordpress.com/2012/05/04/web-2-0-leveraging-the-long-tail/  
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-Η μαζική σύνδεση, καθώς το διαδίκτυο μας οδηγεί στην χρήση πολλών και 

διαφορετικών επικοινωνιακών μοντέλων και έτσι οι παλιοί τρόποι επικοινωνίας, 

δημοσιοποίησης, διανομής και ενοποίησης της πληροφορίας έχουν παραγκωνιστεί. 

-Η αποκεντροποίηση της πληροφόρησης, καθώς από τις βασικές και 

παραδοσιακές δομές περνάμε στον κόσμο της παγκόσμιας πληροφόρησης. 

-Ο χρήστης των Web 2.0. βρίσκεται στο επίκεντρο έχοντας την δυνατότητα 

συμμετοχής, συνεργασίας, συζήτησης και αλληλεπίδρασης. 

-Οι Web 2.0. εφαρμογές χαρακτηρίζονται από ένα άνοιγμα προς ένα ανοιχτό 

σύστημα, όπου υπάρχει διαφάνειας στις συνεργατικές σχέσεις, στην επικοινωνία, και 

πλήρης έλεγχος στην παραγωγή προϊόντων. 

-Η απλότητα και η ευχρηστία των εφαρμογών. 

-Οι αναδυόμενες δυνατότητες των εφαρμογών, καθώς εξελίσσονται με σκοπό 

να ανταποκρίνονται στις ολοένα και περισσότερες σύγχρονες ανάγκες . 

Ο Anderson (2007), βασισμένος στις προδιαγραφές που δίνει ο Tim O’ Reilly 

για τις  Web 2.0. εφαρμογές, δίνει 6 ιδέες προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί έχουν 

τόσο μεγάλη επίδραση αυτές οι εφαρμογές. Αυτές είναι: 

1. Ατομική παραγωγή και δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη 

Σύμφωνα με τον Novaka (1991), η κύρια δραστηριότητα μιας εταιρίας δημιουργίας 

πληροφοριών και γνώσεων είναι το να καθιστά κανείς την προσωπική του γνώση 

διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, τονίζοντας έτσι την σημαντικότητα της προσωπικής 

δημιουργίας περιεχομένου. 

2. Αξιοποίηση της δύναμης του πλήθους 

Εδώ αναφέρεται στην ατομική δράση του καθενός, αλλά με συλλογική διάθεση, με 

σκοπό να βρεθεί η πιο κατάλληλη λύση σε κάποιο θέμα.  

3. Η επική κλίμακα των δεδομένων 
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Ο Tim O’Reilly (2005a) (στονAnderson, 2007), σχετικά με τον ρόλο των δεδομένων 

και την διαχείριση τους από εταιρίες όπως η Google, αναφέρει ότι η αξία του 

λογισμικού που βοηθάει στην διαχείριση των δεδομένων είναι ανάλογη με αξία τους. 

4. Η αρχιτεκτονική της συμμετοχής 

Αυτή η ιδέα αναφέρεται στον κατάλληλο σχεδιασμό ο οποίος μπορεί να βελτιώσει 

και να διευκολύνει την μαζική συμμετοχή χρηστών. 

5. Οι επιδράσεις του διαδικτύου  

Η επίδραση του διαδικτύου είναι ένας γενικός οικονομικός όρος που χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει την αξία της αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών μιας υπηρεσίας, 

όταν οι χρήστες γίνονται ολοένα και περισσότεροι (Anderson, 2007, Klemperer, 

2006; Liebowitz & Margolis, 1994). 

6. Διαφάνεια 

Οι Web 2.0. εφαρμογές δουλεύουν με ανοιχτά πρότυπα, χρησιμοποιούν ανοιχτές 

πηγές λογισμικού  και δεδομένα, και κινούνται σε ένα πνεύμα ανοιχτής καινοτομίας 

και πρωτοπορίας (Anderson, 2007). 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας διευρύνει το πεδίο πληροφοριών και 

δημιουργούνται συνέχεια πηγές πληροφοριών και κοινότητες πληροφόρησης όπου ο 

καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στην γνώση, να συνεργάζεται με άλλους, να 

αξιολογεί και να συνθέτει πληροφορίες. Πρόκειται για μια αλλαγή στον κόσμο της 

πληροφόρησης, καθώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίον δημιουργούνται και 

οργανώνονται οι πληροφορίες,  και μια πολιτισμική αλλαγή με την εξέλιξη των νέων 

τεχνολογιών όσο αφορά την πληροφόρηση κι την επικοινωνία, την δημιουργία του 

λεγόμενου διαδικτυακού πολιτισμού (cyberculture) (Owen , Grant ,  Sayers & Facer, 

2006). Αυτές οι αλλαγές έχουν αντίκτυπο στην εκπαίδευση, δημιουργώντας 

ανησυχίες για το αν οι εκπαιδευτικές πολιτικές θα μπορούν να ανταποκριθούν στις 
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νέες απαιτήσεις, δηλαδή στο αν το εκπαιδευτικό σύστημα βοηθάει τους μαθητές να 

αναπτύξουν την δημιουργική και καινοτόμα σκέψη τους και την ικανότητα τους να 

μπορούν να αξιοποιούν τα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα. 

Σύμφωνα  με τον Anderson (2007), οι νέες ιδέες για άλλες εφαρμογές οι 

οποίες αποτελούν την εξέλιξη των ήδη γνωστών εφαρμογών, και την δημιουργία 

νέων ειδών εφαρμογών που σχετίζονται περισσότερο με την εκπαίδευση, οι οποίες 

είναι: 

-Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης 

-Εφαρμογές συγκέντρωσης πληροφοριών 

-Εφαρμογές που συγκεντρώνουν πηγές πληροφοριών (Data- mash-up) 

-Εφαρμογές που ελέγχουν την πηγή των πληροφοριών και φιλτράρουν τις 

πληροφορίες 

-Συνεργατικές εφαρμογές 

-Διαδικτυακές εφαρμογές που αντικαθιστούν εφαρμογές του υπολογιστή 

-Επίλυση προβλήματος ή αναζήτηση ιδεών για ένα πρόβλημα ερευνώντας την 

κοινή γνώμη.  

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικές πολιτικές στράφηκαν στο πώς 

θα δημιουργηθούν προσωπικές και συνεργατικές πηγές γνώσεων, όπου οι μαθητές θα 

έχουν πρόσβαση στην γνώση αλλά και να τους κινητοποιεί να αναπτύξουν 

μαθησιακές στρατηγικές χρήσιμες για την καθημερινή ζωή, και πέρα από τις τυπικές 

μορφές μάθησης (Owen, et all, 2006).  

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των Web 2.0. εφαρμογών έδωσε το έναυσμα 

για την στροφή από τις δασκαλοκεντρικές μορφές διδασκαλίας στις μαθητοκεντρικές 

μορφές διδασκαλίας. Οι δυνατότητες που προσφέρουν, όπως η πρόσβαση στις 

γνώσεις, η δυνατότητα επικοινωνίας με όλο τον κόσμο ενισχύει την ανάπτυξη και 
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άλλων δεξιοτήτων όπως κριτική σκέψη, επίλυση προβλήματος, επικοινωνιακές 

δεξιότητες κ.α. προετοιμάζοντας τους για την μετέπειτα ζωή τους. Παράλληλα, τους 

δίνει την ευκαιρία να αναπτύξουν την δημιουργικότητα τους κατασκευάζοντας το 

δικό τους βίντεο, εικόνα, ή παιχνίδι (Alexander, 2008). Όλες αυτές οι αλλαγές και 

περισσότερο η αυτονομία του μαθητή για πρόσβαση στην γνώση οδηγεί στην 

αυτόνομη μάθηση (Sheerin, 1989), και όσο περισσότερο αυτονομία έχει ο μαθητής 

τόσο καλύτερες επιδόσεις έχει στην εκμάθηση μιας γλώσσας (Dafie, 2007). 

Τέλος, σύμφωνα με τον O’ Reilly(2007) υπάρχουν 5 μύθοι σχετικά με τις 

Web 2.0. εφαρμογές. Αρχικά, ότι δημιουργήθηκαν για την κατανάλωση λογισμικού, 

κάτι που δεν ισχύει καθώς πολλοί υπάλληλοι οι οποίοι απαιτούν υπολογιστή ήδη 

γνωρίζουν τις δυνατότητες που έχει από τον υπολογιστή του σπιτιού τους, και την 

πρόσβαση στην πληθώρα εφαρμογών. Ένας δεύτερος μύθος είναι ότι οι Web 2.0. 

εφαρμογές είναι συγκεκριμένη τεχνολογία ή ένα σύνολο τεχνολογικών προϊόντων. 

Ακόμη, ότι οι εφαρμογές αυτές έχουν επίκεντρο τον συμμετέχοντα, καθώς σκοπός 

του διαδικτύου είναι να υιοθετεί τις πληροφορίες και να τις ξαναχρησιμοποιεί σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, κάθε εφαρμογή έχει τις δικές τις ανάγκες, δημιουργεί 

διαφορετικά προϊόντα , έχει διαφορετική χρήση και απαιτεί διαφορετικές 

στρατηγικές, επομένως δεν μπορούμε να τις ομαδοποιούμε. Τέλος, ένας άλλος μύθος 

είναι ότι η εξέλιξη των Web 2.0. έχει φτάσει στο μέγιστο βαθμό, καθώς η εξέλιξη του 

διαδικτύου και ο πολλαπλασιασμός των Web 2.0. εταιριών μαρτυρούν ότι μόλις 

ξεκίνησε. 
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2.2.1. Οι Web 2.0 εφαρμογές Digital Story Telling που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Το Web 2.0. αποτελεί μια ενθαρρυντική μετάβαση από τις προσωπικές 

ιστοσελίδες στις συνεργατικές, όπου ο καθένας συνεισφέρει στο τελικό αποτέλεσμα 

με έναν δημιουργικό τρόπο. Παρέχουν ευκαιρίες για επικοινωνία και αλληλεπίδραση 

και φέρνουν θεμελιώδεις αλλαγές στην χρήση της γλώσσας (Yus, 2010), αλλά και 

στην διδασκαλία της. Πολλές δραστηριότητες μπορούν επίσης να στοχεύουν και σε 

γραμματικά φαινόμενα (Pica, 2008). 

Μέσα από μια πληθώρα εργαλείων ψηφιακής αφήγησης έγινε η επιλογή των 

εργαλείων με κριτήριο την δωρεάν διαθεσιμότητα τους, την δημιουργία λογαριασμών 

στους μαθητές χωρίς να απαιτείται η δημιουργία email, τον άμεσο έλεγχο από τον 

εκπαιδευτικό, και το απλό λεξιλόγιο καθώς απευθυνόμασταν σε μαθητές με επίπεδο 

Α1-Α2 για τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Πιθανές δυσκολίες στην επικοινωνία 

μπορούσαν να οδηγήσουν στην μη κατανόηση των δραστηριοτήτων, ή στην 

παράλειψη κάποιον δυνατοτήτων. Οι Web 2.0. εφαρμογές Ψηφιακής Αφήγησης που 

χρησιμοποιήθηκαν στις παρεμβάσεις, είναι οι εξής:  
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• Storybird,( https://storybird.com/)  

Σε αυτή την εφαρμογή μπορεί κανείς online να δημιουργήσει τις δικές του 

ιστορίες επιλέγοντας διάφορες εικόνες και γράφοντας ένα συνοδευτικό κείμενο από 

δίπλα. Δίνεται η  δυνατότητα δωρεάν εγγραφής ή να σύνδεσης μέσω ενός 

λογαριασμού Google. Για τους εκπαιδευτικούς, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας 

ομάδας μαθητών με δικό τους Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης.  

Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν την δική τους ιστορία και να την 

δημοσιεύσουν δημόσια. Επίσης μπορεί να καλούνται να ανταποκριθούν σε κάποια 

ανάθεση εργασίας με συγκεκριμένη θεματική που θα γίνει από τον εκπαιδευτικό, μια 

νέα δυνατότητα της εφαρμογής.  

 

Μια ακόμη νέα δυνατότητα του Storybird είναι και η συμμετοχή των γονέων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να προσκαλέσει τους 

γονείς να παρακολουθήσουν την ψηφιακή αφήγηση των παιδιών τους, να συζητούν 

για την πρόοδο τους και να δίνουν ανατροφοδότηση στους μαθητές. Οι γονείς έχουν 

πρόσβαση μόνο στην ιστορία των παιδιών τους, και λαμβάνουν ειδοποιήσεις με κάθε 

δημοσίευση τους, αλλά και για διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου. Επίσης έχουν την 

Εικόνα 3: Δυνατότητες Storybird 

https://storybird.com/
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δυνατότητα να αγοράσουν σε pdf την ψηφιακή ιστορία των παιδιών τους, βοηθώντας 

με αυτόν τον τρόπο να διατηρηθεί δωρεάν η εφαρμογή για τους εκπαιδευτικούς. 

 

• Pixton, (https://www.pixton.com ) 

 

Εικόνα 4:Περιβάλλον Pixton 

 

Το Pixton είναι μια εφαρμογή μια για παραγωγή κόμικς. Οι μαθητές δημιουργούν 

τις δικές τους ιστορίες, επιλέγοντας τους δικούς τους ήρωες και την επιθυμητή 

θεματολογία, και μπορούν να τις δημοσιεύουν στο διαδίκτυο. Είναι διαθέσιμο για 

προσωπική χρήση, για σχολεία, και για επιχειρήσεις. Δίνει την δυνατότητα σύνδεσης 

μέσω Facebook, Edmodo, Google και Office 365. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να 

κάνει μια μηνιαία συνδρομή ενώ ένα σχολείο μπορεί να καταβάλει ετήσια συνδρομή. 

Επίσης δίνεται και η δυνατότητα δωρεάν δοκιμής 60 ημερών.   

 

• Voicethread (https://voicethread.com)  

Το Voicehtread είναι επίσης μια πολύ καλή εφαρμογή που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί: 

https://www.pixton.com/
https://voicethread.com/
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 -σε επιχειρήσεις, δηλαδή να το χρησιμοποιήσει κάποιος ελεύθερος 

επαγγελματίας, κάποια ομάδα της επιχείρησης ή κάποιος οργανισμός  

-στην τριτοβάθμια εκπαίδευση , με την δημιουργία ενός λογαριασμού καθηγητή 

με 50 λογαριασμούς μαθητών και ο καθηγητής έχει την δυνατότητα να έχει 

πρόσβαση στους λογαριασμούς των μαθητών και να ελέγχει τι έχουν κάνει, αλλά και 

την δυνατότητα να δημιουργεί ομάδες μεταξύ των μαθητών ή με την δημιουργία  μιας 

online πλατφόρμας που υποστηρίζει την διαδικτυακή μάθηση. Με την δημιουργία 

αυτής της πλατφόρμας όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές έχουν πρόσβαση στην 

εφαρμογή, η οποία διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων,  μπορούν να 

εμπλέξουν και άλλες νέες τεχνολογίες, να μπορούν να ελέγχουν τι έχουν κάνει οι 

μαθητές, να δημιουργούν ομάδες μαθητών, να υπάρχει σελίδα με τις εργασίες των 

μαθητών και η δυνατότητα απόκτησης της εφαρμογής για Android και iOS.  

-στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου ευνοεί την ανάπτυξη των Four Cs (critical 

thinking, communication, collaboration & creativity) δηλαδή την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης, της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της δημιουργικότητας, 

δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για την εκπαίδευση του 21
ου

 αιώνα σύμφωνα με τον 

οργανισμό Partnership for 21st Century Skills (P21) ( Hernandez,2017). Αρχικά, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο σχολείου, δηλαδή να έχουν λογαριασμό όλοι οι 

μαθητές(χωρίς να απαιτείται email) και οι εκπαιδευτικοί, να μπορούν να 

ενσωματώνουν και άλλες εφαρμογές τις Google, να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να 

δημιουργούν ομάδες εργασίας, να τις ελέγχουν κα οι μαθητές να μπορούν να  

δημοσιεύουν τις εργασίες τους. Δεύτερον, σε επίπεδο τάξης, όπου δίνεται η 

δυνατότητα πρόσβασης σε ένα εκπαιδευτικό και 50 μαθητές, επίσης χωρίς να 

απαιτείται η δημιουργία email, με δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς των 

μαθητών, δημιουργία ομάδων και δημοσίευσης των εργασιών. Τέλος, σε 
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περιφερειακό  επίπεδο, όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές της περιφέρειας 

έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, παρέχεται προηγμένος έλεγχος ασφάλειας και 

βελτιωμένη υποστήριξη, οι διαχειριστές της περιφέρειας και του σχολείου έχουν την 

δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς των μαθητών, και όπως και στα άλλα 

πακέτα της εφαρμογής, παρέχεται πρόσβαση σε κάθε μαθητή χωρίς να απαιτείται 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας γκρουπ 

και κεντρικής σελίδας για δημοσίευση των εργασιών και είναι διαθέσιμη η εφαρμογή 

για Android & iOS συσκευές. 

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, πατώντας στο κουμπί «δημιουργία» 

εμφανίζεται ένα πλαίσιο, οπού επιλέγει ο δημιουργός αν θέλει να ενσωματώσει 

κάποια εικόνα, κάποιο βίντεο ή ηχογράφηση, κλπ έτσι ώστε νa δημιουργήσει την 

δική του διαδραστική ιστορία. 

 

• Inklewriter (http://www.inklestudios.com/inklewriter/)  

Το Inklewriter είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που δημιουργήθηκε το 2011 από 

δύο δημιουργούς παιχνιδιών του Gambridge. Επιτρέπει την δημιουργία διαδραστικών 

ιστοριών, και είναι κατάλληλο για μικρούς και μεγάλους που θέλουν να συνδυάσουν 

την δημιουργική σκέψη με τις νέες τεχνολογίες για να γράψουν την δική τους ιστορία 

Εικόνα 5: Περιβάλλον Voicethread 

http://www.inklestudios.com/inklewriter/
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ή να σχεδιάσουν το δικό τους παιχνίδι. Μέσα στην τάξη, αποτελεί ένα διασκεδαστικό, 

ευχάριστο, πρωτοποριακό και δημιουργικό περιβάλλον που καλεί τους μαθητές να 

αναπτύξουν την δημιουργική του σκέψη, τις γλωσσικές τους δεξιότητες και τις 

δεξιότητες τους στον υπολογιστή. Δεν απαιτεί κάποια εγκατάσταση προγράμματος, 

είναι απολύτως δωρεάν, και το μόνο που απαιτείται είναι μια ηλεκτρονική διεύθυνση 

σε περίπτωση που οι μαθητές θέλουν να αποθηκεύσουν το έργο τους και να το 

συνεχίσουν αργότερα.  

 

Εικόνα 6: Περιβάλλον Inklewriter 

Καθώς γράφουν την ιστορία τους, με έντονα ή πλάγια γράμματα, έχουν την 

δυνατότητα να προσθέσουν κάποια εικόνα ή την μετατόπιση σε ένα άλλο σημείο της 

ιστορίας. 

 

• Befunky (https://www.befunky.com)  

Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει την επεξεργασία εικόνων, την δημιουργία κολάζ 

ή την δημιουργία, μενού, προσκλήσεων, ευχαριστήριων καρτών, μπροσούρας και 

πόστερ. 

https://www.befunky.com/
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Εικόνα 7: Περιβάλλον Befunky 

 

Μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση χωρίς να εγγραφεί, σμε τον 

λογαριασμό του στην Google η στο κοινωνικό μέσω δικτύωσης, γνωστό σε όλους 

Face book. 

 

Εικόνα 8: Δυνατότητες πρόσβασης στο Befunky 

Και στις τρεις εκδοχές του το Befunky προσφέρει την προσθήκη κειμένου, δίνοντας 

στους χρήστες την δυνατότητα για δημιουργική έκφραση. Οι χρήστες μπορούν να 

αποθηκεύσουν την εργασίας τους είτε στον λογαριασμό τους στην εφαρμογή, είτε 

στον υπολογιστή, στο Facebook, στο Google Drive ή στο Dropbox. Ακόμη οι χρήστες 
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μπορούν να μοιραστούν τις δημιουργίες τους σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

όπως το Facebook, Pinterest, Tumblr,  και Twitter. Όσο αφορά την εκπαίδευση, η 

εφαρμογή δεν προβλέπει κάτι διαφορετικό, που σημαίνει ότι για να την 

χρησιμοποιήσουν οι μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό στην Google, και 

επιπλέον υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τον έλεγχο των εργασιών από τον 

εκπαιδευτικό. 

 

• Blabberize (http://blabberize.com/)  

Η εφαρμογή αυτή είναι μια ιδιαίτερη εφαρμογή καθώς μπορεί κανείς να 

δημιουργήσει εικόνες που μιλάνε εύκολα και γρήγορα. Απαιτείται ανέβασμα μιας 

εικόνας και στην συνέχεια ηχογράφηση ενός ήχου, ανέβασμα ενός αρχείου ήχου ή 

ηχογράφηση ήχου με την χρήση κινητού τηλεφώνου. Για να αποθηκευτεί το έργο 

χρειάζεται να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στην εφαρμογή. Επίσης η εφαρμογή 

δεν προβλέπει κάποια χρήση στην εκπαίδευση, οπότε απαιτείται επίσης δημιουργία 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στους μαθητές. 

 

 

 

Εικόνα 9: Περιβάλλον Blabberize 

http://blabberize.com/
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• Animoto (https://animoto.com/ )  

Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει στους χρήστες την δημιουργία βίντεο με εικόνες και 

κείμενο που έχουν επιλέξει οι ίδιοι. Για την είσοδο απαιτείται η δημιουργία ενός 

λογαριασμού δίνοντας ένα email ή η σύνδεση μέσω της γνωστής εφαρμογής 

κοινωνικής δικτύωσης Face book. 

 

Οι χρήστες επιλέγουν ένα θέμα από μια ποικιλία θεμάτων και δημιουργούν το 

δικό τους βίντεο.  

 

Μπορούν να προσθέσουν μουσική, εικόνες βίντεο και κείμενο. Τέλος μπορούν να 

το αποθηκεύσουν στον λογαριασμό τους στο Animoto και να το κατεβάσουν και στον 

Εικόνα 10: Επιλογές εισόδου στο Animoto 

Εικόνα 11: Δημιουργία έργου στο Animoto 

https://animoto.com/
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υπολογιστή. Δυστυχώς, ούτε αυτή η εφαρμογή έχει κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για την 

εφαρμογή της στην εκπαίδευση και την χρήση από μαθητές, επομένως απαιτείται η 

δημιουργία email και έπειτα λογαριασμό για την είσοδο τους στην εφαρμογή. 

 

2.2.2. Σχεδιάζοντας με το Scratch 

 

 Το Scratch αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο 

και για τους γονείς, αλλά και για οποιονδήποτε θέλει να δημιουργήσει την δική του 

διαδραστική ιστορία, το δικό του διαδραστικό παιχνίδι αλλά και κινούμενα σχέδια 

και να τα μοιραστεί με την υπόλοιπη διαδικτυακή κοινότητα. Το Scratch είναι έργο 

της Lifelong Kindergarten Group της MIT Media Lab και παρέχεται δωρεάν. Η 

επίσημη σελίδα είναι: https://scratch.mit.edu/ . Το Scratch χρησιμοποιείται σε 

παραπάνω από 150 διαφορετικές χώρες και είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 40 

γλώσσες. 

Είναι ένα διαδικτυακό, πολυμεσικό περιβάλλον προγραμματισμού  που 

εστιάζει στην ανάπτυξη του τεχνολογικού γραμματισμού και των δεξιοτήτων σχετικά 

με τον υπολογιστή, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν οι χρήστες την δημιουργική τους 

σκέψη, μαθαίνουν να σχεδιάζουν και να εφευρίσκουν, μέσα σε ένα συνεργατικό 

πλαίσιο. Επωφελούμενος κανείς τις δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό μπορεί 

να σχεδιάσει δραστηριότητες οι οποίες πριν ήταν ανέφικτες. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του προγράμματος σύμφωνα με τους Maloney,  Burd, Kafai,  Rusk, 

Silverman, και Resnick, (2004) είναι: 

 Προγραμματισμός σε κομμάτια(Building-Block programming) 

https://scratch.mit.edu/
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Οι χρήστες του προγράμματος δημιουργούν το πρόγραμμα τους ενώνοντας κομμάτια 

που μοιάζουν με πάζλ, τα οποία έχουν διαφορετικό σχήμα ή χρώμα ανάλογα με την 

λειτουργία τους. 

 Προγραμματισμένη χειραγώγηση των εμπλουτισμένων μέσων(Programmable 

manipulation of rich media) 

Συνήθως τα περιβάλλοντα προγραμματισμού περιλαμβάνουν αριθμούς, γραμμές ή 

απλά γραφικά. Σε αντίθεση με αυτά, το Scratch περιλαμβάνει εικόνες, ήχους, 

κινούμενα σχέδια και βίντεο, τα οποία όμως ακολουθούν συγκεκριμένες εντολές 

(Monroy-Hernández, 2007).  

 Δυνατότητα να το μοιραστεί κανείς(Deep shareability) 

Οι χρήστες του λογισμικού μπορούν να παράγουν προϊόντα σε πολλά επίπεδα, από 

απλούς χαρακτήρες κινούμενων σχεδίων σε ολόκληρα σχέδια εργασίας, και να τα 

ανταλλάσσουν με τους υπόλοιπους χρήστες σε διάφορα είδη συσκευών όπως 

υπολογιστές, ταμπλέτες ή κινητά τηλέφωνα. 

 Ενσωμάτωση του φυσικού κόσμου(Integration with the physical world) 

Το λογισμικό δίνει την δυνατότητα να ενσωματωθούν αισθητήρες ήχου, απόστασης, 

κίνησης, δίνοντας μια άλλη διάσταση στην ανίχνευση, στην επιτάχυνση και στην 

ανατροφοδότηση. 

 Υποστήριξη πολλών γλωσσών(Support for multiple languages) 

Το λογισμικό παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες να εναλλάσσουν τις γλώσσες 

του προγράμματος με ένα δυναμικό τρόπο μέσα σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο. 

 Το Scratch είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που προάγει την εκπαίδευση των 

πολυμέσων και δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν τις δικές τους 

εφαρμογές, και μέσα από αυτή την δημιουργική διαδικασία να προετοιμάζονται για 

να συμμετέχουν σε τεχνικές, κοινωνικές, και πολιτικές πτυχές του νέου συγκλίνοντος 
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πολιτισμού, παρέχοντας τους δεξιότητες, εργαλεία και γνώσεις, απαραίτητα για να 

μπορούν να εμπλακούν στον εξελισσόμενο κόσμο των πολυμέσων (Peppler & Kafai, 

2007).  

 

2.3. Η χρήση παιχνιδιών στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Game-based 

learning) 

 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και η χρήση των δραστηριοτήτων στην 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας έχει αποδειχτεί ότι έχει θετικά αποτελέσματα, και ότι 

κινητοποιεί τους μαθητές για ενεργή συμμετοχή στην μαθησιακή διαδικασία. Η 

ενσωμάτωση των παιχνιδιών σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και τις 

δραστηριότητες, μπορεί να μεγιστοποιήσει τις θετικές επιδράσεις όλων αυτών των 

μέσων, παρέχοντας ένα διασκεδαστικό και ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τον Norman(1993) χρειάζονται 7 προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Αυτές είναι: 

1. Η παροχή ανατροφοδότησης και αλληλεπίδρασης 

2. Συγκεκριμένοι στόχοι και διαδικασίες 

3. Να κινητοποιούν τους μαθητές 

4. Οι μαθητές να αισθάνονται ότι εμπλέκονται ενεργά στην διαδικασία 

5. Να δημιουργείται η πρόκληση για συμμετοχή στο μαθητή, και όχι το αίσθημα 

του κορεσμού ή της απογοήτευσης 

6. Να παρέχονται τα κατάλληλα εργαλεία για την διεκπεραίωση της 

δραστηριότητας 

7. Να αποφεύγονται διακοπές και απόσπαση προσοχής κατά την διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας. 
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Η πλαισίωση της μαθησιακής διαδικασίας από παιχνίδια, κατάλληλα 

διαμορφωμένα και συμβατά με την μαθησιακή διαδικασία, και ένας σωστός 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός, θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις του 

Norman (1993) και να οδηγήσει στην δημιουργία ενός αποτελεσματικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος μάθησης, οπού οι μαθητές διασκεδάζοντας, να αναπτύσσουν τις 

γλωσσικές τους δεξιότητες στην γλώσσα στόχο, παράλληλα με άλλες γνωστικές 

δεξιότητες. Η μάθηση σε ένα παιγνιώδες πλαίσιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

μια ενέργεια, μια διαδικασία ή μια εμπειρία κατά την οποία οι μαθητές αποκτούν 

γνώσεις και δεξιότητες (Bizzocchi & Paras, 2005), και φυσικά είναι προτιμότερο να 

μαθαίνει κανείς μέσα από ένα παιχνίδι. Τα παιχνίδια παρέχουν ένα κίνητρο μάθησης, 

αυξάνοντας τις πιθανότητες να επιτευχθούν οι προσδοκώμενοι στόχοι (Pivec & 

Kearney, 2007).  

Τα παιχνίδια δημιουργούνται από την ανάγκη του ανθρώπου για παιχνίδι και την 

ικανότητα του να προσποιείται. Η διαδικασία του παιχνιδιού είναι μια ευρεία 

κατηγορία από ασήμαντες αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες(επικοινωνία, 

συνεργασία) που είναι κοινωνικά σημαντικές. Η προσποίηση είναι μια νοερή 

ικανότητα για την δημιουργία ενός πλασματικού κόσμου όπου αυτός που 

προσποιείται(παίκτης) ξέρει ότι είναι διαφορετική από την πραγματικότητα, και 

μπορεί να δημιουργήσει, να εγκαταλείψει ή να αλλάξει κάτι (Adams,2014). 

Με τον όρο εκπαιδευτικά παιχνίδια, αναφερόμαστε στα παιχνίδια τα οποία 

σχεδιάστηκαν για να εμπλέξουν τους παίκτες σε μια μαθησιακή διαδικασία, καθώς 

τους διασκεδάζουν. Μπορεί να έχουν κατασκευαστεί για εκπαιδευτικό σκοπό, στην 

πραγματικότητα όμως όλα τα παιχνίδια είναι εκπαιδευτικά, καθώς οι μαθητές 

αποκτούν γνώσεις και ανακαλούν προϋπάρχουσες καθώς παίζουν (Novak, 2012). Τα 

παιχνίδια αυτά απαιτούν μια ισορροπία ανάμεσα στους παιδαγωγικούς και 
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παιχνιδοκεντρικούς σκοπούς έτσι ώστε να εξασφαλιστεί και η διασκέδαση αλλά και η 

μάθηση μέσα στην τάξη. 

Υπάρχουν πολλά είδη παιχνιδιών που έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικούς 

σκοπούς. Σύμφωνα με τον Hadfield (1999), δυο ευρύ είδη παιχνιδιών, τα 

ανταγωνιστικά παιχνίδια, όπου οι μαθητές ανταγωνίζονται τους συμπαίκτες τους με 

σκοπό μια καλύτερη θέση, και τα συνεργατικά παιχνίδια όπου οι μαθητές συνεργατικά 

προσπαθούν να ολοκληρώσουν έναν κοινό στόχο.  Ακόμη, τα παιχνίδια διακρίνονται 

και σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα γλωσσικά παιχνίδια και τα επικοινωνιακά 

παιχνίδια. Στα γλωσσικά παιχνίδια, ο σκοπός του παιχνιδιού είναι η γλωσσική 

ακρίβεια, όπως για παράδειγμα η συμπλήρωση της κατάλληλης λέξης σε ένα 

λεξιλογικό παιχνίδι, ή η συμπλήρωση της κατάλληλης κατάληξης σε ένα γραμματικό 

παιχνίδι. Στα επικοινωνιακά παιχνίδια, ο στόχος είναι η επίτευξη ενός στόχου, η 

εκπλήρωση μιας δραστηριότητας, ή η επίλυση ενός προβλήματος και όχι η ακριβή 

χρήση της γλώσσας. Ωστόσο, για την επίτευξη της δραστηριότητας απαιτείται η 

χρήση της γλώσσας, και με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορούμε να εστιάσουμε σε 

συγκεκριμένες χρήσεις ή δομές τις γλώσσας.  

Ο Hadfield (όπως αναφέρουν οι Γρίβα & Σέμογλου, 2013) ταξινομεί τα παιχνίδια 

στις παρακάτω κατηγορίες, με βάση τις τεχνικές που χρησιμοποιούν: 

-Παιχνίδια αντιστοίχησης, ταξινόμησης, όπου ο μαθητής καλείται να ταξινομήσει 

κάρτες, λέξεις κλπ. 

-Παιχνίδια πληροφοριακού κενού, όπου κάθε παίκτης έχει μια πληροφορία που 

δεν έχουν οι άλλοι παίκτες, και συνεργάζονται για να ανταλλάξουν πληροφορίες 

προκειμένου να φτάσουν στην επίτευξη ενός στόχου. 

-Παιχνίδια εικασίας όπου είναι μια παραλλαγή των παιχνιδιών του 

πληροφοριακού κενού, και οι παίκτες προσπαθούν να μαντέψουν. 
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-Παιχνίδια σύγκρισης, όπου οι μαθητές συγκρίνουν εικόνες για να βρουν 

ομοιότητες και διαφορές 

-Παιχνίδια λεζάντας, όπου οι μαθητές βάζουν την κατάλληλη λεζάντα σε εικόνες 

-Επιτραπέζια παιχνίδια 

-Παιχνίδια με την χρήση υπολογιστών 

-Δημιουργικό παιχνίδι, στο οποίο συγκαταλέγονται τα παιχνίδια φαντασίας, τα 

παιχνίδια προσομοίωσης και τα παιχνίδια ρόλων, τα οποία έχουν ως στόχο την 

ανάπτυξη της δημιουργικής και ευέλικτης σκέψης των μαθητών. 

Μια διαφορετική γενική ταξινόμηση των παιχνιδιών σύμφωνα με τον Adams 

(2010) είναι η ταξινόμηση τους σε: 

-Παιχνίδια δράσης 

-Παιχνίδια στρατηγικής 

-Παιχνίδια ρόλων 

-Παιχνίδια προσομοίωσης 

-Κατασκευαστικά παιχνίδια 

-Πάζλ 

Ακόμη σύμφωνα με τον Adams (2010) υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία 

ενσωματώνουν παραπάνω από ένα είδη παιχνιδιών, σε μια προσπάθεια να 

ικανοποιήσουν περισσότερες ανάγκες και προτιμήσεις. 

Η μάθηση μέσα από τα παιχνίδια είναι παρόμοια με την μάθηση μέσω επίλυσης 

προβλήματος, όπου το πρόβλημα παρουσιάζεται σε ένα παιγνιώδες πλαίσιο (Baroows 

&  Tamblyn, 1980). Οι μαθητές παίζουν για να εκπληρώσουν τον σκοπό του 

παιχνιδιού, να επιλύσουν ένα πρόβλημα, και να συνεργαστούν με τους συμμαθητές 

τους για να οδηγηθούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι Rollings και Adams (2003) 

ορίζουν το παιχνίδι ως μια σειρά προκλήσεων σε ένα περιβάλλον προσομοίωση, 
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καθώς τα παιχνίδια μπορούν να προσομοιώσουν καταστάσεις από την καθημερινή 

ζωή των μαθητών (Schmitz, MacLean & Shidler,1991), και οι μαθητές να 

εμβαθύνουν τον εαυτό τους σε αυτή χωρίς το φόβο και τις συνέπειες τις 

πραγματικότητας (Istre, 1993). 

Τα παιχνίδια μπορούν να εμπλουτίσουν το μαθησιακό περιβάλλον και να 

δημιουργήσουν κίνητρα για συμμετοχή. Η διδακτική που θα χρησιμοποιηθεί και θα 

πλαισιώνει το παιγνιώδης περιβάλλον θα πρέπει επίσης να ενισχύει την κινητοποίηση 

των μαθητών. Σύμφωνα με τον Keller (1993), υπάρχουν 4 στοιχεία τα οποία μπορούν 

να ενισχύσουν την κινητοποίηση των μαθητών, κα αποτελούν το Μοντέλο ARCS 

(Attention-Relevance-Confidence-Satisfaction). Αυτά είναι: 

-Στρατηγικές προσοχής που θα αφυπνίσουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον των 

μαθητών. Οι μαθητές κινητοποιούνται περισσότερο όταν ο διδακτικός σχεδιασμός 

έχει ως αποτέλεσμα την διέγερση της περιέργειας των μαθητών για το περιεχόμενο ή 

το μαθησιακό πλαίσιο. 

-στρατηγικές συσχέτισης που συνδέουν τις μαθησιακές ανάγκες, ενδιαφέροντα και 

κίνητρα των μαθητών, όπου οι μαθητές κινητοποιούνται και συμμετέχουν γιατί η 

μαθησιακή διαδικασία συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

-στρατηγικές εμπιστοσύνης οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να έχουν θετικές 

προσδοκίες για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Η μαθησιακή 

διαδικασία χρειάζεται να μην περιλαμβάνει εύκολες δραστηριότητες και συνεπώς να 

είναι βαρετή για τον μαθητή, αλλά ούτε και δύσκολές τόσο όσο να τον απογοητεύσει 

και να τις θεωρεί ακατόρθωτες. 

-στρατηγικές ικανοποίησης, όπου προσφέρουν εξωτερική και εσωτερική ενίσχυση για 

συνεχή προσπάθεια από τον μαθητή. 
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Οι Lapper και Malone (1987) προσπάθησαν να ορίσουν 4 αρχές για τον 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Αρχικά, οι μαθητές να αισθάνονται συνεχώς 

την πρόκληση να συνεχίσουν το παιχνίδι, κάτι που επιτυγχάνεται με την συνεχή 

ανατροφοδότηση και την προσέγγιση του στόχου. Έπειτα, το παιχνίδι χρειάζεται να 

δημιουργεί γνωστική και αισθητηριακή περιέργεια στους μαθητές. Επιπλέον, ο 

μαθητής ως παίκτης να αισθάνεται ότι έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, μέσα από την 

εσωτερική ανατροφοδότηση που παρέχει το παιχνίδι. Τέλος, η χρήση της φαντασίας 

ενισχύει τους διδακτικούς σκοπούς και διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Σύμφωνα με τους Bizzocchi και Paras (2005), ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού ακολουθεί το παρακάτω διάγραμμα: 

Παιχνίδι -> Διαδικασία παιχνιδιού -> Ροή -> Κινητοποίηση -> Μάθηση 

Τα παιχνίδια φέρνουν την διαδικασία του παιχνιδιού, το οποίο προκαλεί την 

κατάσταση της ροής, η οποία ενισχύει την κινητοποίηση των μαθητών και 

υποστηρίζει την μαθησιακή διαδικασία.  

O Csikszentmihalyi (1975, στον Kiili, 2005)  εισήγαγε την θεωρία της ροής, οπού 

ως ροή αναφέρεται η απόλυτη απορρόφηση και ενασχόληση σε μια δραστηριότητα 

με σκοπό την ολοκλήρωση των στόχων της δραστηριότητας. Η θεωρία αυτή μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο εστιάζοντας στους παράγοντες που οδηγούν στην ροή, 

καθώς έρευνες έδειξαν ότι έχει θετική επίδραση στα μαθησιακά περιβάλλοντα 

(Webster, Trevino & Ryan, 1993, Kiili, 2005). Ο στόχος του εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού είναι να οδηγήσει τους μαθητές στην κατάσταση της ροής (state of flow). 

O Kiili (2005) προτείνει επιπλέον άλλα τρία χαρακτηριστικά τα οποία 

επηρεάζουν τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Αυτά είναι: 
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 η ιστορία που εμπεριέχεται στο παιχνίδι, καθώς η χρήση μιας ιστορίας 

αποτελεί ένα θεμελιώδης κομμάτι του σχεδιασμού του παιχνιδιού (Rolling & 

Adams, 2003).  

 η ισορροπία που διακρίνει το παιχνίδι, καθώς ο κύριος σκοπός του παιχνιδιού 

είναι να παρέχεται μια συνεχής και δίκαια ισορροπία, χωρίς να επιτρέπεται 

στους μαθητές- παίκτες να εκμεταλλεύονται τα ελαττώματα των άλλων 

παικτών για να βρίσκονται σε πιο πλεονεκτική θέση, αλλά και για να 

διασφαλίζεται ότι το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό και κινητοποιεί τους 

μαθητές να εμπλακούν (Rolling & Adams, 2003). 

 η βελτιστοποίηση του γνωστικού περιεχομένου, καθώς ένα πρόβλημα των 

εκπαιδευτικών υλικών που χρησιμοποιούν πολυμέσα είναι η υπερβολική 

χρήση πολυμέσων και η γνωστική υπερφόρτωση των μαθητών. Για να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό ο Mayer (2001) παρουσίασε μια θεωρία για 

την εκμάθηση με την βοήθεια πολυμέσων με βάση την οποία η μνήμη που 

επεξεργάζονται τα δεδομένα έχει περιορισμένες διόδους για την ταυτόχρονη 

επεξεργασία ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων. Επομένως η υπερβολική 

χρήση ήχων, εικόνων βίντεο και άλλων πολυμέσων μπορεί να μην επιφέρει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα, γιατί οι μαθητές δεν θα μπορούν να επεξεργαστούν 

όλα αυτά τα δεδομένα ταυτόχρονα.  

Η χρήση των παιχνιδιών στην μαθησιακή διαδικασία έχει πολλά 

πλεονεκτήματα και μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των 

γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Σύμφωνα με τις Γρίβα και 

Σέμογλου (2013,σ. 115) τα παιχνίδια: 

 Προσδίδουν ενδιαφέρον σε κάτι που μπορεί να είναι ανιαρό.  
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 Παρέχουν ένα πλαίσιο για αλληλοδραστική επικοινωνία που 

στηρίζεται στο κατανοητό γλωσσικό εισαγόμενο και εξαγόμενο 

(Swain, 1993) 

 Εμπλέκουν τους  μαθητές στην ενεργοποίηση μιας ποικιλίας 

δεξιοτήτων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των προσληπτικών και 

παραγωγικών γλωσσικών δεξιοτήτων (Lee, 1995) 

 Συνδέονται με τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης συμφώνα με τον 

Gardner (1999) 

 Μειώνουν το άγχος και την ανασφάλεια των παιδιών (Ubernman, 

1998) 

 Συμβάλλουν στην αυτενέργεια των μαθητών, καθώς συμμετέχουν 

ενεργά αναλαμβάνοντας αρχηγικό ρόλο 

 Αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, την συνεργασία και το 

ομαδικό πνεύμα των παιδιών (Orlick, 2006) 

Για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων στην δεύτερη/ξένη γλώσσα μέσα 

από το παιχνίδι, οι Γρίβα και Σέμογλου (2012,σ.134) προτείνουν το Μοντέλο 6Ε, που 

είναι :  

-Ενεργοποίηση,  

-Εξερεύνηση,  

-Έκφραση,  

-Επικοινωνία,  

-Επίλυση προβλήματος,  

-Ευχαρίστηση 

 Μέσα από την εμπλοκή των μαθητών σε παιγνιώδεις δραστηριότητες, οι μαθητές 

ενεργοποιούνται, μαθαίνουν να εξερευνούν το περιβάλλον γύρω τους, τους δίνεται η 
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δυνατότητα να εκφράζονται και να επικοινωνούν λεκτικά, γίνονται πιο ευέλικτοι 

στην εύρεση λύσεων και όλα αυτά λαμβάνουν χώρα σε ένα ευχάριστο και 

χαλαρωτικό περιβάλλον ( Γρίβα & Σέμογλου, 2013). 

Σε μια μαθησιακή διαδικασία όπου χρησιμοποιούνται διάφορα είδη παιχνιδιών, ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι: 

-να διευκολύνει και να οργανώνει την μαθησιακή διαδικασία, δίνοντας οδηγίες 

σχετικά με τους κανόνες των παιχνιδιών, διευκρινίζοντας την διαδικασία που 

ακολουθεί το παιχνίδι 

-να ενθαρρύνει τους μαθητές δίνοντας ανατροφοδότηση, αλλά και όπου 

δυσκολεύονται ώστε να μην απογοητεύονται και αποσύρονται από το παιχνίδι 

-να επιβλέπει την διαδικασία παρατηρώντας κάθε ομάδα και κάθε μαθητή, και να 

παρέχει βοήθεια όπου χρειάζεται. 

Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός κινητοποιεί τους μαθητές, ενώ με την 

ανατροφοδότηση τους δίνει κίνητρα για να συνεχίσουν το παιχνίδι. 
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3. Η πιλοτική εφαρμογή «Γνωρίζω την Ελλάδα και τις "γύρω" 

χώρες με την μέθοδο Digital Storytelling» 

 

3.1. Γλωσσική διδασκαλία και πολιτισμική επίγνωση 

 

Η εκμάθηση μιας γλώσσας δεν περιορίζεται μόνο στους γραμματικούς και 

συντακτικούς κανόνες, και στην εκμάθηση λεξιλογίου, αλλά συνδέεται άρρηκτα και 

με το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε μια γλώσσα. Ο Hafstede 

(1991), (όπως αναφέρουν οι Williams, Warren, & Olaniran, 2009, σελ 90) ορίζει τον 

πολιτισμό ως έναν συλλογικό προγραμματισμό του ανθρώπου για να ξεχωρίζει τα 

μέλη μιας ομάδας ανθρώπων από τους υπόλοιπους.  Σύμφωνα με τον Seelye (1971), 

οι λέξεις μόνες τους δεν έχουν κάποιο νόημα, παρά μόνο ενταγμένες μέσα σε ένα 

μεγαλύτερο πλαίσιο οι λέξεις αποκτούν νόημα. Ο Seelye προκάλεσε το ενδιαφέρον 

των γλωσσολόγων, οι οποίοι άρχισαν να αντιλαμβάνονται την διδασκαλία των 

γλωσσικών δεξιοτήτων μιας ξένης γλώσσας και το πολιτισμικό πλαίσιο της ως ένα 

(Garza, 1990).  Σχετικά με την έννοια του πολιτισμού στην εκμάθηση μιας γλώσσας 

ορίζεται ως ‘ο πολιτισμός ο οποίος σχετίζεται με την γλώσσα που διδάσκεται’ 

(Byram & Grundy, 2003). Η γλώσσα επηρεάζεται από την πολιτισμική 

πραγματικότητα (Whorf, 1956), επομένως οι διαφορετικές γλώσσες αναπτύσσουν 

διαφορετικές οπτικές κάθε φορά, όπως αναφέρει ο Holme (2003). 

Συχνά εμφανίζεται η σύνδεση της διδασκαλίας των γλωσσικών δεξιοτήτων της 

γλώσσας στόχου, με τον πολιτισμό στόχο, δηλαδή η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 

επίγνωσης μέσα από την εκμάθηση μιας γλώσσας. Ο Stewart (1982), όπως αναφέρει 

ο Alptekin (1993), θεωρεί ότι ο πολιτισμός της γλώσσας στόχου θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ως ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό σε κάθε στάδιο εκμάθησης 
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μιας γλώσσας,  και υποστηρίζει πως η διδασκαλία των βασικών δομών της ξένης 

γλώσσας δεν έχει να προσφέρει τίποτα αν αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στον 

πολιτισμό της μητρικής γλώσσας. Ενσωματώνοντας τον πολιτισμό της ξένης 

γλώσσας στην διδασκαλία, οι μαθητές αναπτύσσουν την πολιτισμική τους επίγνωση 

όχι μόνο για τον πολιτισμό στόχο, αλλά και για τον δικό τους πολιτισμό, 

αναπτύσσοντας και την ανάπτυξη των κριτικών τους ικανοτήτων (Cameron, 1998). 

Σύμφωνα με την Kramsch (1989 στο Garza, 1990), εάν θέλουμε οι μαθητές μας να 

αναπτύξουν πλήρως τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στην γλώσσα στόχο 

χρειάζεται να ερευνήσουμε πρώτα τις πολιτισμικές διαστάσεις της γλώσσας αυτής. 

Για να υιοθετήσει κανείς μια γλωσσοπολιτιστική (linguacultural)  μεθοδολογία 

χρειάζεται να ενσωματώσει αυθεντικές χρήσεις της γλώσσας οι οποίες περιέχουν 

πολιτισμικά στοιχεία, όπως λογοτεχνία, τέχνη, ταινίες και άλλα μέσα, τα οποία 

συνεισφέρουν σημαντικά στην κατανόηση του πολιτισμικού πλαισίου μιας γλώσσας. 

Σύμφωνα με τον Garza (1990) ένα βίντεο μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό 

γλωσσικό προϊόν για την διδασκαλία της ξένης γλώσσας, καθώς μπορεί να εμπεριέχει  

χρήση της γλώσσας σε διάφορες περιστάσεις, εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά 

στοιχεία όπως χειρονομίες, γλώσσα του σώματος, τα οποία αποτελούν και αυτά 

πολιτισμικά στοιχεία μιας γλώσσας. Άλλες προσεγγίσεις είναι η διδασκαλία του 

πολιτισμού της γλώσσας στόχου μέσα από οπτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί με 

διάφορες περιστάσεις της καθημερινότητας όπως στο σπίτι, στην αγορά, όπου μπορεί 

να παρατηρήσει κανείς παραγλωσσικά στοιχεία και συμπεριφορές, εκφράσεις 

προσώπου και κλπ (Garrett, 1989). Έτσι οι μαθητές μαθαίνουν νόρμες και 

συμπεριφορές σε διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις στην γλώσσα στόχο, 

κατανοώντας καλύτερα την πραγματολογική χρήση της.  Η στροφή προς την 

επικοινωνιακή προσέγγιση σίγουρα επηρέασε τις προσεγγίσεις αυτές. Η εκμάθηση 
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της γραμματικής και της λογοτεχνίας αντικαταστάθηκε από τις έννοιες και τις 

λειτουργίες της γλώσσας, και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων πλέον είναι πιο σημαντική 

από την εκμάθηση του περιεχομένου (Soetaert & Van Kranenburg, 1998). 

Ο  Boylan (1989) κάνει λόγο για πολιτισμική-επικοινωνιακή προσέγγιση στην 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, προκειμένου να ανταποκριθεί κανείς στις ανάγκες της 

μεταβιομηχανικής κοινωνίας και να είναι σε θέση να αντιδρά στις μη λογοτεχνικές 

γλωσσικές εκφάνσεις ενός ξένου πολιτισμού, αλλά και να κατανοεί την αξία της 

γραφής και ανάγνωσης της ξένης γλώσσας, αξιοποιώντας πλήρως το πολιτισμικό 

υπόβαθρο της. Δηλαδή ο χρήστης μιας ξένης γλώσσας να είναι σε θέση να κάνει 

σωστή γραμματική και πραγματολογική χρήση της γλώσσας ανάλογα με την 

περίσταση, με σεβασμό στον πολιτισμό της γλώσσας. 

Πολλές φορές θεωρείται ότι δεν είναι εφικτή η ανάπτυξη της πολιτισμικής 

επίγνωσης σε μικρούς μαθητές, γιατί δεν είναι συναισθηματικά ώριμοι για να 

διαχειριστούν τέτοια θέματα. Η Garrett (1989) υποστηρίζει πως είναι καλό να 

ενσωματώνουν θέματα πολιτισμικής επίγνωσης σε κάθε ηλικία, καθώς έτσι τους 

προετοιμάζουμε για τον παγκόσμιο πολιτισμό και οι μαθητές μαθαίνουν πως να 

μελετούν έναν πολιτισμό, αλλά και με το υλικό που θα τους παρέχουμε τους καλούμε 

να εμβαθύνουν και όχι απλά να αποκτήσουν μια επιφανειακή γνώση για τον 

πολιτισμό στόχο. 

Σημαντικό ρόλο στην επαφή με τον πολιτισμό στόχο διαδραματίζει και η 

διάσταση της πολιτισμικής μεταβλητότητας, δηλαδή τις αλλαγές και τις επιδράσεις 

των πολιτισμικών διαφορών στην επικοινωνία μεταξύ των δύο πολιτισμών. Σύμφωνα 

με τον Hofstede (1980, 2001) (in Olaniram, 2009) υπάρχουν τέσσερις διαστάσεις της 

πολιτισμικής μεταβλητότητας. Αυτές είναι: 
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-η δυναμική απόσταση, όπου  αναφέρεται στην έκταση του φαινομένου όπου τα 

μέλη οργανισμών με ελάχιστη εξουσία αποδέχονται την άνιση κατανομή της 

εξουσίας (Hofstede & Bond, 1984, σ. 418 στο Olaniram, 2009, σ. 75), 

-την αποφυγή της αβεβαιότητας, όπου αναφέρεται στο σημείο όπου οι 

τρομοκρατημένοι άνθρωποι δημιουργούν πιστεύω και αντιλήψεις προκειμένου να 

αποφύγουν αμφιλεγόμενες καταστάσεις (Hofstede & Bond, 1984, σ. 419, στο 

Olaniram, 2009, σ. 75), 

-τον ατομικισμό και τον κολεκτιβισμό, όπου οι άνθρωποι κοιτάζουν μόνο το 

συμφέρον τους 

-φυλετικές ιδιότητες οι οποίες σχηματίζονται από κοινωνικοπολιτισμικές 

διαδικασίες, όπου κυρίαρχες αξίες είναι η επιτυχία και τα υλικά αγαθά. 

Ανάλογα με την διάσταση του πολιτισμικού υπόβαθρου, ο εκπαιδευτικός καλείται 

να σχεδιάσει τις κατάλληλες δραστηριότητες και να επιλέξει μεθόδους που θα έχουν 

θετικά αποτελέσματα σε αυτή την ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων. 

Σύμφωνα με τον Holme (2002) η εισαγωγή του πολιτισμού στο μάθημα της 

γλώσσας μπορεί να γίνει σύμφωνα με 5 αρχές: 

-Με την επικοινωνιακή οπτική, η οποία προέρχεται από την επικοινωνιακή 

προσέγγιση, όπου ο μαθητής μαθαίνει κάτι σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. 

Ο πολιτισμός φαίνεται στις γλωσσικές δομές και χαρακτηριστικά που 

χρησιμοποιούνται στην συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση. 

-Με την κλασσική οπτική του αναλυτικού προγράμματος, όπου η γλώσσα αποτελεί 

δίοδος για την πρόσβαση σε άλλους πολιτισμούς, αλλά και κατά κάποιον τρόπο 

διαφωτίζει τον τρόπο σκέψης των πολιτισμών αυτών. 
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-Με την συντελεστική οπτική ή την μη πολιτιστικά φορτισμένη, δηλαδή η 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας να μην γίνει ένας μηχανισμός για αλλαγή των 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών των μαθητών που την μαθαίνουν 

-Με την αποδομιστική οπτική, δηλαδή η παραγωγή κειμένων με πολιτισμικό 

περιεχόμενο να μην μεταφέρουν στους μαθητές κρυφά νοήματα 

-Με την οπτική της επάρκειας, δηλαδή η γνώση του πολιτισμού της γλώσσας 

είναι απαραίτητη για την κατανόηση των διάφορων εκφάνσεων της γλώσσας. Η 

γνώση του πολιτισμού μιας γλώσσας είναι απαραίτητη για την κατανόηση του 

πραγματικού νοήματος. 

Σύμφωνα με τον Bruner (2009), ο πολιτισμός είναι μια συνεχή εξελισσόμενη 

διαδικασία που διαπραγματεύεται και αναδημιουργείται από τα μέλη του. Είναι κάτι 

παραπάνω όμως από την διαπραγμάτευση και αναδιαπραγμάτευση του νοήματος για 

μια ενέργεια, γιατί αποτελεί τους κανόνες και τις προδιαγραφές για μια ενέργεια. 

Επομένως η εκπαίδευση θα πρέπει να δίνει έναν ενεργό ρόλο στους μαθητές να 

δημιουργούν και να αναδημιουργούν τον πολιτισμό τους, και όχι απλά να είναι απλοί 

θεατές. Θα πρέπει να τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσουν διάφορες δεξιότητες 

έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούν, να έχουν κριτική άποψη, με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια, πρακτικές και προϊόντα για τον πολιτισμό τον δικό τους και 

των άλλων (Byram, Gribkova, & Starkey 2002, στον Blake,2008, σ. 92). 

 

3.1 Σκοπός και στόχοι 

 

Το παραπάνω project αποτελεί μια προσπάθεια σχεδιασμού εκπαιδευτικού 

υλικού που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών και θα συνδέεται και με 

την καθημερινότητα τους. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές κινητοποιούνται όταν 

ελέγχουν την μάθηση τους, μαθαίνουν κάτι σχετικό με την καθημερινότητα τους, 
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επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους και κάνουν κάτι ενδιαφέρον και 

διασκεδαστικό (Biggs, 1995, McCombs, 1994). Έτσι το project βασίστηκε σε ένα 

«ταξίδι» στην Ελλάδα και στις "γύρω" χώρες, με σκοπό οι μαθητές παίζοντας ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι, και δημιουργώντας τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες σε ένα 

συνεργατικό πνεύμα, να έρθουν σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό αλλά και τον 

πολιτισμό των άλλων χωρών. Πιο ειδικά, σχεδιάστηκε ένα παιγνιώδης και 

πολυτροπικό περιβάλλον με σκοπό οι μαθητές να: 

1. Αναπτύξουν και τις τέσσερις γλωσσικές τους δεξιότητες στα Ελληνικά ως 

ξένη γλώσσα, σε ένα παιγνιώδες ψηφιακό περιβάλλον 

2. Αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στην χρήση της τεχνολογίας και διάφορων 

πολυμέσων, όσον αφορά την αναζήτηση πληροφοριών αλλά και των δικών 

τους πολυμεσικών προϊόντων. 

3. Αναπτύξουν την διαπολιτισμική τους επίγνωση μέσα από την επαφή με τον 

πολιτισμό της γλώσσας στόχου αλλά και τον πολιτισμό των άλλων χωρών, 

μέσα από την επαφή με διάφορα πολιτισμικά στοιχεία. 

Αναμφίβολα, η τεχνολογία δημιουργεί ένα διαφορετικό περιβάλλον μάθησης 

για την διδασκαλία της γλώσσας (Levy, 1997), για αυτό χρησιμοποιήθηκαν διάφορες 

Web 2.0. εφαρμογές και διάφορα λογισμικά, με σκοπό την δημιουργία ενός 

πολυτροπικού περιβάλλοντος μάθησης, οπού θα δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να 

ενεργοποιήσουν και να αναπτύξουν μια ποικιλία δεξιοτήτων πέρα από τις γλωσσικές 

και γνωστικές τους δεξιότητες. Η αλληλεπίδραση των μαθητών αναπτύσσεται μέσα 

από μια δραστηριοκεντρική προσέγγιση (task-based approach) (Ellis, 2003, Willis, 

1996, Willis & Willis, 1996),  μέσα σε ένα παιγνιώδες πλαίσιο (game-based context) 

καθώς τα παιχνίδια είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να δημιουργηθούν οι 
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βέλτιστες συνθήκες για την κατάκτηση της γλώσσας (Tomlinson & Masuhara, 2009, 

Uberman, 1998)  

3.2. Οι συμμετέχοντες 

 

Η πιλοτική εφαρμογή έγινε στην FUROM, στο Κέντρο Ελληνικής γλώσσας 

και Πολιτισμού «Πελαγωνία», στην Μπίτολα (Μοναστήρι), για 11 εβδομάδες. 

Υπάρχουν διάφορα τμήματα Εκμάθησης Ελληνικών. Για την εφαρμογή του προτζεκτ 

επιλέχθηκε ένα τμήμα όπου το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών ήταν Α1-Α2, 

συνολικά συμμετείχαν 12 μαθητές.  με περιορισμένο λεξιλόγιο και εμφανής 

περιορισμένες δυνατότητες στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Η 

σύγκριση όμως των αποτελεσμάτων του προελέγχου και του επανελέγχου έδειξαν 

σημαντική βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων τους μετά το πέρας των 

παρεμβάσεων. 

Στο κομμάτι των γεωγραφικών και πολιτισμικών γνώσεων, παρατηρήθηκε 

επίσης ότι οι μαθητές δεν είχαν πολλές γνώσεις για το γεωγραφικό κομμάτι της 

Ελλάδας και των άλλων χωρών, αλλά και για διάφορα πολιτισμικά μνημεία των 

χωρών. Αυτό το κομμάτι ελέγχτηκε επίσης με το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στον 

προέλεγχο και μετέλεγχο , όπου σημειώθηκαν επίσης σημαντικές διαφορές. 

Σχετικά με τις γνώσεις τους στον υπολογιστή, παρατηρήθηκαν δυσκολίες 

όσον αφορά την πληκτρολόγηση των ελληνικών γραμμάτων και τον τονισμό, κάτι 

που είναι απόλυτα φυσιολογικό καθώς η μητρική γλώσσα των μαθητών δεν 

περιλαμβάνει τονικό σύστημα. 

Όσον αφορά το κομμάτι της συνεργασίας, οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι στις 

ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, είχαν διάθεση να συνεργαστούν με τους 
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συμμαθητές τους και να εργαστούν σε ομάδες με συναγωνιστική διάθεση και όχι 

ανταγωνιστική, κάτι που βοήθησε θετικά στην εφαρμογή του project. 

 

3.3 Σχεδιασμός της πιλοτικής εφαρμογής 

 

Η πιλοτική εφαρμογή  σχεδιάστηκε με σκοπό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των μαθητών, ενσωματώνοντας τα ταξίδια και τις νέες τεχνολογίες που υπάρχουν 

στην καθημερινότητα τους, στοχεύοντας στην ενεργή εμπλοκή των μαθητών σε 

συνεργατικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Η έννοια της συμμετοχικής κουλτούρας 

κυριαρχεί σε όλο τον σχεδιασμό, με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες 

που χρειάζονται για να συμμετέχουν και να συνεργάζονται, να μιλούν όπως ακούνε, 

να γράφουν όπως μπορούν να διαβάζουν, να παράγουν όπως καταναλώνουν (Jenkins, 

2006, στο Peppler & Kafai, 2007). Το κλειδί για την κινητοποίηση των μαθητών 

σύμφωνα με τους  Deci και Ryan (1991) είναι ότι κάθε προσπάθεια μάθησης να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών για έλεγχο της μάθησης τους και  για 

ενσωμάτωση τους στην τάξη, κάτι που λήφθηκε υπόψη κατά τον σχεδιασμό του 

project. Ακόμη, η αλληλεπίδραση των ψηφιακών υλικών που χρησιμοποιούνται 

διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην κινητοποίηση των μαθητών και έχει οδηγεί στην 

αποτελεσματική μάθηση (Burset,, Bosch & Pujolà, 2016) πλαισίωσε όλη την 

μαθησιακή διαδικασία. 

Όλο το project βασίστηκε σε μια ιστορία όπου υπήρχαν δύο ήρωες- φίλοι, ο 

Οδυσσέας και η Αθηνά οι οποίοι ταξίδευαν μαζί με τους μαθητές στην Ελλάδα και 

στις γύρω χώρες. Επισκεπτόντουσαν διάφορα πολιτισμικά μνημεία και κάθε φορά 

είχαν να αντιμετωπίσουν ένα "πρόβλημα", και να το επιλύσουν για να μπορέσουν να 

συνεχίσουν το ταξίδι τους. Οι δύο φίλοι από την Ελλάδα είχαν και μαγικές 
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ικανότητες. Η Αθηνά μπορούσε να βρει μια λύση σε κάποια προβλήματα που είχαν 

να αντιμετωπίσουν, και παρείχε βοήθεια όπου χρειάζονταν. Ο Οδυσσέας είχε την 

μαγική μηχανή του χρόνου, και μπορούσε να ταξιδέψει τα παιδιά στο παρελθόν, στο 

μέλλον, ή και σε έναν φανταστικό κόσμο. 

 

3.3.2. Θεματικές ενότητες 

 

Το project περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και 9 υποενότητες. Οι ενότητες 

αποτελούν τις χώρες με τις οποίες ήρθαν σε επαφή οι μαθητές, ενώ οι υποενότητες τα 

πολιτισμικά μνημεία που ήρθαν σε επαφή. Οι θεματικές ενότητες είναι οι: 

 Ελλάδα, όπου οι μαθητές μαθαίνουν για την Αθήνα, την Ακρόπολη, την 

Επίδαυρο, ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο και φτάνουν στην Αρχαία Ολυμπία, 

και τέλος στην ξακουστή Κρήτη, όπου επισκέπτονται το Μινωικό Ανάκτορο. 

Πέρα από τους γλωσσικούς στόχους, και την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής 

επίγνωσης των μαθητών, οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν και στην ανάπτυξη 

των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών στην Γεωγραφία και στην Ιστορία, 

και η χρήση του Google Earth αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο για την 

επίτευξη των στόχων αυτών. 

 Ιταλία, όπου οι μαθητές ταξιδεύουν στην πρωτεύουσα της Ρώμης, 

επισκέπτονται το Κολοσσαίο πως είναι σήμερα με το Google Earth και 

κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο με την βοήθεια βίντεο. 

 Σερβία, όπου οι μαθητές ταξιδεύουν στο Βελιγράδι, και στο Κάστρο του 

Βελιγραδίου. 

 Βουλγαρία, όπου οι μαθητές επισκέπτονται τους Κόκκινους Βράχους, και 

τους περιμένει μια περιπέτεια. 
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 Τουρκία, όπου οι μαθητές επισκέπτονται την Αγιά Σοφία, στην Ινσταμπουλ. 

Οι υποενότητες σε κάθε χώρα είναι: 

-Ελλάδα, όπου οι φανταστικοί φίλοι του παιχνιδιού επισκέπτονται τις εξής πόλεις 

• Αθήνα 

Όπου οι φανταστικοί φίλοι έρχονται αντιμέτωποι με μια νέα περιπέτεια, καθώς έχουν 

χαθεί στην πόλη της Αθήνας. Ζητούν από τους μαθητές να περιγράψουν την 

περιπέτεια τους και να γράψουν οδηγίες που μπορεί να ακολουθήσει κανείς σε 

περίπτωση που χαθεί. 

• Ακρόπολη 

Οι φανταστικοί ήρωες μαζί με τους μαθητές έχουν βρεθεί στην Ακρόπολη και 

θαυμάζουν τον Παρθενώνα, πάνω στην Ακρόπολη. Οι μαθητές με την βοήθεια του 

Google Earth  φτάνουν εκεί και βλέπουν τον Παρθενώνα από κοντά. Μετά από μια 

σύντομη ξενάγηση συναντάν ένα συνομήλικο τους, και συζητάνε για την επίσκεψη 

αυτή. Οι μαθητές αποτυπώνουν την συζήτηση με την βοήθεια του Pixton.  

• Επίδαυρο 

Οι ήρωες της ιστορίας μας βρίσκονται τώρα στην Επίδαυρο, και οι μαθητές πάλι με 

την βοήθεια του Google earth ταξιδεύουν εκεί, στην Πελοπόννησο,  όπου καλούνται 

να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό κωμωδίας. Αφού έρχονται σε επαφή με τα 

χαρακτηριστικά της τραγωδίας και κωμωδίας, γράφουν τους δικούς τους διαλόγους 

με την εφαρμογή Pixton. 

• Αρχαία Ολυμπία 

Ο Οδυσσέας με την μαγική κλεψύδρα του χρόνου ταξιδεύει τους μαθητές στο 

παρελθόν, πολλά χρόνια πριν, στην Αρχαία Ολυμπία, πάλι στην Πελοπόννησο, όπου 

διεξαγόντουσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Εκεί ξαφνικά οι μαθητές γίνονται 

δημοσιογράφοι, μαθαίνουν τα Αρχαία Αγωνίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων και 
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καλούνται να πάρουν συνέντευξη από αθλητές από διάφορα αθλήματα. Στο τέλος, 

δημιουργούν ένα βίντεο με συνεντεύξεις από κάθε άθλημα με την βοήθεια της 

εφαρμογής VoiceThread. 

• Κνωσό 

Οι μαθητές ταξιδεύουν στην ξακουστή Κρήτη, έρχονται σε επαφή με την τοπική 

διάλεκτο της Κρήτης, και επισκέπτονται το Μινωικό Ανάκτορο στην Κνωσό. Εκεί 

τους περιμένει μια όχι τόσο ευχάριστη έκπληξη, και για να ξεμπλέξουν από τις 

περιπέτειες θα πρέπει να σκαρφιστούν ένα αίνιγμα για να ξεγελάσουν τον 

Μινώταυρο, που είναι ακόμη εκεί. 

-Ιταλία 

• Ρώμη, Κολοσσαίο 

Οι μαθητές με την βοήθεια του Google Earth ταξιδεύουν στην Ρώμη, όπου περπατάνε 

μέσα στους δρόμους και φτάνουν στο Κολοσσαίο. Οι μαθητές βρίσκονται εκεί γιατί 

θα συμμετέχουν σε έναν σχολικό μουσικό διαγωνισμό, και έχουν αναλάβει να 

δημιουργήσουν την αφίσα του διαγωνισμού. 

-Σερβία 

• Βελιγράδι, Κάστρο του Βελιγραδίου  

Οι μαθητές έχουν φύγει από την Ιταλία και ταξιδεύουν στην Σερβία. Εκεί φτάνουν 

στο Κάστρο του Βελιγραδίου και τους περιμένει μια έκπληξη, ένας φανταστικός 

φίλος ο οποίος ζωντανεύει και τους λέει την ιστορία του. Οι μαθητές με την βοήθεια 

του Blabberize ζωντανεύουν τον φανταστικό φίλο και διηγούνται ξανά την ιστορία 

του. 

-Βουλγαρία 

• Μπελογκράντικ, Κόκκινοι Βράχοι  
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Οι μαθητές ταξιδεύουν τώρα στην γειτονική χώρα, με την βοήθεια του Google Earth 

καταφθάνουν στους βράχους. Με την βοήθεια του Οδυσσέα και της μαγικής του 

ιδιότητας να μεταφέρεται στον χρόνο, οι μαθητές μεταφέρονται σε ένα πλασματικό 

χρόνο όπου οι πέτρες ζωντανεύουν και αποκτούν φωνή. Οι μαθητές καταγράφουν τι 

λένε και μεταφέρουν και στους υπόλοιπούς τις εμπειρίες τους. 

-Τουρκία 

• Instabul, Αγία Σοφιά  

Οι μαθητές έχουν φτάσει στην τελική στάση του παιχνιδιού και του ταξιδιού. Ο 

τελευταίος προορισμός είναι η Αγιά Σοφία στην Ινσταμπουλ όπου οι μαθητές 

ταξιδεύουν στο μέλλον, γίνονται ενήλικες, και καλούνται να δημιουργήσουν έναν 

ταξιδιωτικό οδηγό για την Αγιά Σοφία, με ιστορικές πληροφορίες. Αφού τελειώσουν, 

θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πως γίνεται ο παραδοσιακός μπακλαβάς! 

Επειδή επιδιώκουμε την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων στα ελληνικά, 

δόθηκε έμφαση στην προβολή του ελληνικού πολιτισμού, καθώς ο πολιτισμός μιας 

γλώσσας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γλώσσας, καθώς το ένα διαμορφώνει 

και αλληλοδιαπερνάει το άλλο (Whorf, 1956).  

 

3.3.3. Βασικό επιτραπέζιο παιχνίδι 

 

Όλη η πλοκή του project  βασίστηκε σε ένα διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι, 

που αναπαριστούσε το ταξίδι των ηρώων, του Οδυσσέα και της Αθηνάς (βλέπε 

Εικόνα 13). Το επιτραπέζιο αυτό κατασκευάστηκε με την βοήθεια της ηλεκτρονικής 

πλακέτας makey-makey και του λογισμικού προγράμματος Scratch. Ακόμη και αν τα 

εξωτερικά κίνητρα του παιχνιδιού δεν είναι ελκυστικά και δεν κινητοποιούν τον 
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μαθητή να συμμετέχει, ένα παιγνιώδες πλαίσιο μπορεί να είναι χρήσιμο για να κάνει 

την δραστηριότητα πιο ευχάριστη (Ebner & Holzinger, 2007). 

Το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε εκ πρώτης όψεως την απλή μορφή ενός 

επιτραπέζιου παιχνιδιού, το οποίο παίζεται με ζάρια και πιόνια. Με την χρήση του 

λογισμικού Scratch μετατράπηκε σε ένα διαδραστικό παιχνίδι όπου οι μαθητές 

ενέπλεκαν και τις τέσσερις γλωσσικές τους δεξιότητες, αλλά και τις γνωστικές και 

ομαδοσυνεργατικές τους δεξιότητες. 

 

 

Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες, και κάθε ομάδα είχε τον γραμματέα 

της, ο οποίος ήταν διαφορετικός κάθε φορά. Οι μαθητές έπρεπε να φέρουν με τα 

ζάρια τόσο όσο χρειάζεται για να φτάσει το πιόνι τους στην πληροφορία(πιο 

αναλυτικά βλ. Παράρτημα 1: Οδηγίες Επιτραπέζιου Παιχνιδιού). Κάθε πληροφορία 

ήταν ένα ηχητικό μήνυμα, με έναν πόντο για την ομάδα, αλλά ήταν και ένα στοιχείο 

για να βρουν οι μαθητές που βρίσκονται ο Οδυσσέας και η Αθηνά.  

Εικόνα 12: Το διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι 
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Οι μαθητές αφού έφταναν στην πληροφορία θα έπρεπε για να την ακούσουν 

να πιαστούν με τους συμμαθητές τους χέρι χέρι και ο τελευταίος να ακουμπήσει το 

δάχτυλο του στο νερό, να φάει μια μπανάνα, ή να χτυπήσει ένα τρίγωνο(βλέπε 

Εικόνα 13). Μόλις έκλεινε το κύκλωμα, ακούγονταν ένα ηχητικό μήνυμα- 

πληροφορία όπως για παράδειγμα: «βρέχεται από την Μεσόγειο θάλασσα» ή άλλαζε 

κάποιο υπόβαθρο για να τους βοηθήσει περισσότερο(βλέπε Εικόνα 15). Έτσι οι 

μαθητές καλούνταν να κατανοήσουν τον προφορικό λόγο, και να εντοπίσουν τις 

λέξεις κλειδιά. Σύμφωνα με τον Blake(2008) τα αρχεία ήχου αυξάνουν τις 

πιθανότητες δημιουργίας μακρόχρονων νοητικών εικόνων για λέξεις και φράσεις σε 

φωνολογικό, σημασιολογικό και αισθητικό πλαίσιο. 

 

 

Εικόνα 13: Οι μαθητές παίζουν με το διαδραστικό παιχνίδι. Η γείωση ειναι η μπανάνα και το νερό 
χρησιμοποιείται όταν αναγράφετε η λέξη νερό στο παιχνίδι 
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Εικόνα 14: Χρήση υπόβαθρου στο Scratch 

Οι μαθητές συζητούν μεταξύ τους όσο περισσότερο γίνεται στην γλώσσα 

στόχο, δηλαδή γίνεται προσπάθεια για παραγωγή προφορικού λόγου στα ελληνικά, 

έτσι ώστε να καταλήξουν στην λέξη κλειδί. Σύμφωνα με τους Pica, Kanagy και 

Flodun (1993) η εκμάθηση μιας γλώσσας γίνεται μέσα από την κοινωνική 

αλληλεπίδραση των μαθητών και αλλά και των συνομιλητών τους, ειδικότερα όταν 

διαπραγματεύονται το νόημα του μηνύματος. Αφού οδηγηθούν σε κάποιο 

συμπέρασμα, ο γραμματέας της κάθε ομάδας σημειώνει την πληροφορία κάθε φορά 

στο σημειωματάριο της ομάδας του (βλέπε Εικόνα 16). Με βάση τις λέξεις κλειδιά 

που έχουν σημειώσει θα οδηγηθούν στο αποτέλεσμα, δηλαδή σε ποια χώρα 

βρίσκονται οι δύο φανταστικοί φίλοι Οδυσσέας και Αθηνά αλλά και σε ποιο 

αξιοθέατο. 
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Εικόνα 15: Σημειώσεις κάθε ομάδας 

Η ομάδα που έβρισκε πρώτη σωστά την χώρα και το αξιοθέατο έπαιρνε 

επιπλέον δυο βαθμούς. Για να συνεχιστεί όμως το παιχνίδι στο επόμενο στάδιο οι 

μαθητές καλούνταν να ολοκληρώσουν κάποια δραστηριότητα με την βοήθεια 

διάφορων εργαλείων και Web 2.0. εφαρμογών για να πάρουν το εισιτήριο για το 

επόμενο ταξίδι. 

Για να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών μέχρι το τέλος,  το επόμενο 

στάδιο του επιτραπέζιου παιχνιδιού εμφανίζονταν μόνο όταν ολοκληρωνόταν η 

δραστηριότητα που απαιτούνταν από τους μαθητές (βλέπε Εικόνα 17). 

 

Εικόνα 16: Η μορφή του διαδραστικού παιχνιδιού κατά την 1η Παρέμβαση 
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Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού γίνεται και η συνολική καταμέτρηση των 

πόντων της κάθε ομάδας για να αναδειχθεί ο τελικός νικητής. 

 

Εικόνα 17: Ολοκληρωμένη μορφή του διαδραστικού παιχνιδιού κατά την τελευταία παρέμβαση 

 

3.3.4.  Ενδεικτικές δραστηριότητες 

 

Το κυρίως επιτραπέζιο παιχνίδι πλαισιωνόταν και από δραστηριότητες όπου η 

μαθητές καλούνταν να χρησιμοποιήσουν διάφορα τεχνολογικά εργαλεία και web 2.0. 

εφαρμογές και να παράγουν ένα ψηφιακό ή πολυμεσικό προϊόν, το οποίο 

συσχετίζονταν άμεσα με τους φανταστικούς ήρωες Οδυσσέα και Αθηνά. Μέσα από 

τις εφαρμογές αυτές, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να προάγουν την 

εικόνα τους και να θέσουν στόχους, προσφέροντας έτσι απεριόριστες ευκαιρίες για 

διαπολιτισμική ανάλυση και συζήτηση (Blake, 2008). Οι εφαρμογές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις δραστηριότητες είναι οι εξής: 

• Η Storybird (https://storybird.com/) (βλέπε εικόνα 19), όπου οι ήρωες της 

ιστορίας μας χάνονται στην Πρωτεύουσα της Ελλάδας, στην Αθήνα, και κάθε 

ομάδα γράφει τα συναισθήματα και την περιπέτεια στην πόλη της Αθήνας. 

https://storybird.com/
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Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η εισαγωγή των μαθητών στον κόσμο 

της ψηφιακής αφήγησης με την δημιουργία της δικής τους διαδικτυακής 

ιστορίας, και με την χρήση διάφορων εικόνων. 

 

Εικόνα 18: Περιβάλλον Storybird 

 

• Η Pixton, (https://www.pixton.com ), οπού οι μαθητές καλούνται να 

δημιουργήσουν το δικό τους κόμικς είτε με φόντο την Ακρόπολη είτε την δική 

τους κωμωδία στην Επίδαυρο (βλέπε Εικόνα 20 και 21 αντίστοιχα). Σκοπός 

της δραστηριότητας αυτής είναι πέρα από την ανάπτυξη των γλωσσικών 

δεξιοτήτων των μαθητών στα Ελληνικά, αφενός να αναπτύξουν οι μαθητές 

την δημιουργικότητά τους αφετέρου να αναπτύσσουν αυτό το κειμενικό είδος. 

https://www.pixton.com/


92 
 

 

Εικόνα 19: Κομικς με το Pixton στην Ακρόπολη 

 

 

Εικόνα 20: Κόμικς με θέμα την κωμωδία στην Επίδαυρο 

 

• Με την εφαρμογή Voicethread (https://voicethread.com) οι μαθητές 

εργάζονται εταιρικά και  αναλαμβάνουν οι μισοί τον ρόλο του 

δημοσιογράφου,  και οι υπόλοιποι τον ρόλο ενός Ολυμπιονίκη. Οι μαθητές 

ηχογραφούν κάθε συνέντευξη και δημιουργούν ένα εντυπωσιακό πολυμεσικό 

προϊόν. Οι δραστηριότητες όπου το αποτέλεσμα κατά την ολοκλήρωση τους 

https://voicethread.com/
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είναι  μια συνέντευξη, βοηθούν τους μαθητές να εξασκηθούν στην δομή των 

ερωτήσεων (Mackey,1999). 

 

Εικόνα 21: Συνεντεύξεις στην Αρχαία Ολυμπία 

• Η εφαρμογή Inklewriter (http://www.inklestudios.com/inklewriter/) 

αποσκοπεί στην δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου όπου οι μαθητές 

προκειμένου να βοηθήσουν τους ήρωες της ιστορίας καλούνται να 

δημιουργήσουν το δικό τους αίνιγμα με σκοπό να ξεγελάσουν τον 

Μινώταυρο, ο οποίος είναι φύλακας του παλατιού στην Κνωσό. Οι μαθητές 

με αυτήν την δραστηριότητα αναπτύσσουν την δημιουργικότητα τους αλλά 

και το λεξιλόγιο τους προκειμένου να βρουν ένα αίνιγμα. 

• Η εφαρμογή Befunky (https://www.befunky.com) χρησιμοποιήθηκε από τους 

μαθητές για να δημιουργήσουν την δική τους αφίσα για την συναυλία που θα 

δώσουν στο Κολοσσαίο της Ρώμης (βλέπε Εικόνα 23). Οι μαθητές σε αυτή 

την δραστηριότητα καλούνται να αναπτύξουν ένα συγκεκριμένο κειμενικό 

είδος, την δημιουργία αφίσας, κάτι που συνδέεται άμεσα και με την 

καθημερινή τους ζωή.  

http://www.inklestudios.com/inklewriter/
https://www.befunky.com/
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Εικόνα 22: Πρόσκληση για την συναυλία στο Κολοσσαίο της Ρώμης 

 

• Η εφαρμογή Blabberize (http://blabberize.com/) χρησιμοποιήθηκε από τους 

μαθητές για να ολοκληρώσουν μια ακόμη δραστηριότητα κατά την διάρκεια 

του παιχνιδιού, όταν οι φανταστικοί ήρωες επισκέπτονται το κάστρο του 

Βελιγραδίου και εκεί συναντάν τον Γκάσπερ, το φάντασμα του κάστρου και 

κάνουν ένα βίντεο για αυτό (βλέπε Εικόνα 24). Οι μαθητές μέσα από αυτή την 

δραστηριότητα αναπτύσσουν την δημιουργικότητα τους και τις γλωσσικές 

τους δεξιότητες. Το γεγονός ότι ξανακούν ηχογραφημένες τις φωνές τους 

οδηγεί στην ανάπτυξη μεταγλωσσικών δεξιοτήτων καθώς όταν το ξανακούν 

μπορούν να αναγνωρίσουν τυχόν λάθη στην παραγωγή προφορικού λόγου. 

http://blabberize.com/
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Εικόνα 23: Το φάντασμα στο Κάστρο του Βελιγραδίου μιλάει 

 

• Με την εφαρμογή movie maker οι Κόκκινοι Βράχοι στο Μπελογκραντικ στην 

Βουλγαρία ζωντανεύουν (βλέπε Εικόνα 25) και έτσι οι μαθητές καλούνται να 

γράψουν διαλόγους και να αναλάβουν ρόλους. Και σε αυτήν την 

δραστηριότητα οι μαθητές αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, την 

δημιουργική τους σκέψη ενώ διασκεδάζουν με την κατασκευή των Κόκκινων 

Βράχων. 

 

Εικόνα 24: Οι Κόκκινοι Βράχοι του Βελιγραδίου ζωντανεύουν 

 

• Με την τελευταία εφαρμογή Animoto (https://animoto.com/) οι μαθητές 

καλούνται να ολοκληρώσουν την τελευταία δραστηριότητα και το παιχνίδι να 

φτάσει στο τέλος του. Η τελευταία στάση του παιχνιδιού είναι στην Τουρκία, 

https://animoto.com/
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και οι μαθητές καλούνται να κατασκευάσουν ένα ταξιδιωτικό βίντεο για την 

Κωνσταντινούπολη. 

 

Εικόνα 25: Δημιουργία Ταξιδιωτικού Βίντεο για την Αγία Σοφία 

 

3.3.5. Επιμέρους δραστηριότητες 

 

Πέρα από τις δραστηριότητες με διάφορα λογισμικά και Web 2.0. εφαρμογές 

ψηφιακής αφήγησης, υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που πλαισιώνουν και 

ενισχύουν την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Το λεξιλόγιο 

δίνεται με την μορφή εικόνων, συνώνυμων λέξεων ή περιφράσεων. Τέτοιες 

δραστηριότητες είναι: 

 Τα παιχνίδια ρόλων, όπου οι μαθητές μετά από το πέρας των κύριων 

δραστηριοτήτων, όπως την επίσκεψη στην Επίδαυρο, οι μαθητές αφού έχουν 

γράψει τους διαλόγους μοιράζουν ρόλους και η ιστορία ζωντανεύει. Μέσα 

από αυτή την δραστηριότητα έχουμε την ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών 

δεξιοτήτων, την δημιουργικότητα των παιδιών, αλλά και την χρήση 

εξελικτικών στοιχείων.  

 Ασκήσεις Brainstorming, όπου μέσα από αυτές τις ασκήσεις οι μαθητές 

εκφράζονται ελεύθερα και γίνεται ένας καταιγισμός ιδεών. 
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 Ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου, όπου δίνεται στους μαθητές ένα 

φύλλο εργασίας με τους στίχους από το τραγούδι «Παιδιά του Πειραιά», με 

κάποια κενά, και οι μαθητές καλούνται να τα συμπληρώσουν καθώς ακούν το 

τραγούδι. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους 

δεξιότητες, και ιδιαίτερα την κατανόηση προφορικού λόγου. Σύμφωνα με 

έρευνες, η χρήση της μουσικής έχει θετικές επιδράσεις στην μάθηση 

(Spouset,2008), επομένως και στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 

 Ασκήσεις που συνδέονται με την καθημερινότητα, όπως μια συνταγή, ή η 

συγγραφή οδηγιών για την μετακίνηση στην πόλη σε περίπτωση που χαθούμε, 

που είναι οικεία στους μαθητές και τους κινεί το ενδιαφέρον να 

δραστηριοποιηθούνε. 

 

3.4. Διαδικασία 

 

3.4.1. Η δραστηριοκεντρική μεθόδος  

 

Όπως είδη αναφέρθηκε, η δραστηριότητα διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο και στην 

ψηφιακή αφήγηση αλλά και στις νέες τεχνολογίες, καθώς συντελεί στην 

κινητοποίηση των μαθητών και προσελκύει την προσοχή τους. Οι μαθητές προτιμούν 

να προσλαμβάνουν γρήγορα πληροφορίες χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες αλλά και 

να διαπραγματεύονται πολλαπλές δραστηριότητες (Oblinger & Oblinger, 2005). 

Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μεθοδολογικό εργαλείο, να αποτελέσει ένα 

διαθεματικό θέμα, αλλά και ως διδακτική προσέγγιση που προσελκύει το ενδιαφέρον 

των μαθητών (Pica, 2008), καθώς οι μαθητές εμπλέκονται με σκοπό να την 
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ολοκληρώσουν και χρησιμοποιούν την γλώσσα στόχο (Samuda & Bygate,2008, Van 

den Braden, 2006). 

Η δραστηριοκεντρική προσέγγιση έχει εμφανιστεί τα τελευταία 20 χρόνια και έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών, εκπαιδευτικών, και γενικότερα όσων 

ασχολούνται με την διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Αποτελεί μια εξελιγμένη 

επικοινωνιακή προσέγγιση όπου οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες επίλυσης 

προβλήματος (Willis, 1996), και θεωρείται μια από τις κυριότερες προσεγγίσεις 

παγκοσμίως για εκμάθηση και την διδασκαλία της γλώσσας (Ellis, 2003, Numan, 

2004, Samuda & Bygate, 2008, Van den Braden, 2006). 

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια στροφή από την δασκαλοκεντρική 

προσέγγιση της διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε μια πιο μαθητοκεντρική, και 

σύμφωνα με τους Candlin (1987), Nunan (1989), Long (1989), και άλλους ερευνητές 

η δραστηριοκεντρική προσέγγιση εστιάζει στο νόημα, διαπραγματεύεται ένα 

επικοινωνιακό πρόβλημα, συνδέεται με την καθημερινότητα, στόχος είναι η 

ολοκλήρωση της δραστηριότητας και η αξιολόγηση της από το τελικό προϊόν που θα 

προκύψει. 

Σύμφωνα με τους Long και Norris (2000), η δραστηριοκεντρική μέθοδος είναι μια 

προσπάθεια για να αξιοποιηθεί η εστίαση στο νόημα στα πλαίσια του αναλυτικού 

προγράμματος, ενώ ταυτόχρονα εστιάζεται στις γλωσσικές δομές για  να 

αντιμετωπίσει ατέλειες και λάθη στην γραμματική. 

 

3.4.1.1. Εννοιολογικός προσδιορισμός και Χαρακτηριστικά δραστηριοτήτων 

 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί της δραστηριότητας, όπου αναφέρουν την 

δραστηριότητα ως άσκηση με διάφορους σκοπούς, οπού οι στόχοι των 
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δραστηριοτήτων δεν χρειάζεται πάντα να είναι γλωσσικοί. Σύμφωνα με τον 

Long(1985), η δραστηριότητα είναι μια εργασία που σου λέει κάποιος άλλος να 

κάνεις, γίνεται ατομικά ή ομαδικά, με κάποια ανταμοιβή ή χωρίς, και χωρίς 

γλωσσικές απαιτήσεις, ενώ ο Crookes (1986) αναφέρει ότι είναι μια άσκηση με 

συγκεκριμένο σκοπό, και αποτελεί μέρος του μαθήματος ή μιας έρευνας. 

Οι γλωσσικοί σκοποί της δραστηριότητας αναφέρονται στον ορισμό των 

Bachman και Palmer (1996) οπού «δραστηριότητα είναι μια άσκηση που 

περιλαμβάνει την χρήση της γλώσσας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων σε 

συγκεκριμένη κατάσταση», αλλά και στον ορισμό των Bygate κ.α. (2001) όπου ορίζει 

την δραστηριότητα ως «μια άσκηση που απαιτεί την χρήση της γλώσσας στόχου με 

έμφαση στο νόημα για την επίτευξη ενός στόχου». 

Ο Van den Branden (2006) συνοψίζει υποστηρίζοντας ότι «η δραστηριότητα είναι  

μια άσκηση όπου οι μαθητές εμπλέκονται για την επίτευξη ενός στόχου, και απαιτεί 

την χρήση της γλώσσας», όπου οι μαθητές δεν μαθαίνουν μόνο πως λειτουργεί η 

γλώσσα, αλλά ήδη την χρησιμοποιούν λειτουργικά (Van den Braden & Van 

Avermaet, 1995). 

Πολλοί ερευνητές χαρακτήρισαν την δραστηριότητα ως εκπαιδευτική άσκηση, 

όπως ο Lee (2000), όπου σκοπός είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία μεταξύ 

των μαθητών και η εστίαση στην ανταλλαγή μηνυμάτων, μέσα από τα οποία οι 

μαθητές κατανοούν και παράγουν την γλώσσα στόχο, παράλληλα όμως με την 

διεκπεραίωση ασκήσεων.  

Ο Ellis (2003) χαρακτηρίζει την δραστηριότητα ως ένα σχέδιο εργασίας το οποίο 

απαιτεί από τους μαθητές την κατανόηση και την παραγωγή λόγου με σκοπό την 

παραγωγή ενός τελικού προϊόντος. Το τελικό προϊόν μπορεί να είναι ανοιχτού τύπου 

(όπως μια γενική συζήτηση), ή κλειστού τύπου όπου οι μαθητές θα οδηγηθούν σε μια 
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λύση μετά από μια σειρά επιλογών. Για να φτάσουν οι μαθητές σε αυτό το 

αποτέλεσμα, χρειάζεται να εστιάσουν στο νόημα και να χρησιμοποιήσουν τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις στην κατάλληλη μορφή που απαιτείται. Σκοπός της 

δραστηριότητας είναι να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα στόχος όπως και στην 

καθημερινότητα, και να αναπτύξουν οι μαθητές τις γλωσσικές και γνωστικές τους 

δεξιότητες μέσα από την ενασχόληση τους. 

Σύμφωνα με την Pica (2008), για να είναι αποτελεσματικές οι δραστηριότητες θα 

πρέπει να έχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: 

-να είναι αυθεντικές 

Για να είναι αυθεντικές, θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους σκοπούς και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, να ικανοποιούν τους στόχους τους και να συμφωνούν με 

το αναλυτικό πρόγραμμα. Η ποικιλία δραστηριοτήτων βοηθάει στο να διατηρηθεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών και η προσοχή τους στις δραστηριότητες. 

-εύκολες στην εφαρμογή 

Οι δραστηριότητες που διευκολύνουν την εφαρμογή τους είναι πιθανότερο να είναι 

περισσότερο αποτελεσματικές, και ένας σωστός συνδυασμός μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για μελλοντικό σχεδιασμό δραστηριοτήτων. 

-να εστιάζουν σε  δομές της γλώσσας που χρειάζονται προσοχή 

Εάν οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν κάποιες δομές και χαρακτηριστικά 

της γλώσσας ή κάποιων επικοινωνιακών περιστάσεων, καλό είναι να σχεδιαστούν 

δραστηριότητες που να περιλαμβάνουν τις δομές αυτές όπως άρθρα, καταλήξεις, 

φράσεις κλπ. 

-να επηρεάζουν την μάθηση 

Δηλαδή να δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να εμπλέκονται στην διαδικασία 

μάθησης. 
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Ο Ellis (2003) σε αντίθεση με τον Pica (2008) είχε διακρίνει έξι βασικά 

χαρακτηριστικά τα οποία έχει μια αποτελεσματική δραστηριότητα, δίνοντας έμφαση 

στην επικοινωνία μεταξύ των μαθητών κατά την διεκπεραίωση μιας δραστηριότητας, 

και στην ανάπτυξη και άλλων δεξιοτήτων πέρα των γλωσσικών. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι:  

-οι δραστηριότητες να περιλαμβάνουν ένα πλάνο της μαθησιακής ενασχόλησης, 

-να έχουν νόημα για τους μαθητές, 

-να εμπλέκουν τους μαθητές σε αυθεντικές και καθημερινές χρήσεις της γλώσσας, 

-να εστιάζουν στην ανάπτυξη και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων,  

-να αναπτύσσουν οι μαθητές και γνωστικές δεξιότητες για να ολοκληρώσουν την 

δραστηριότητα, και τέλος  

-το τελικό προϊόν να είναι αποτέλεσμα επικοινωνιακής μάθησης. 

 

3.4.1.2. Εκμάθηση γλώσσας με την δραστηριοκεντρική μέθοδο 

 

O Chapelle (2001) προσπάθησε να ερευνήσει το κοινό πεδίο της μεθόδου 

εκμάθησης γλώσσας μέσω των νέων τεχνολογιών, της δραστηριοκεντρικής μεθόδου 

και της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να βρεθεί 

κάποιος τρόπος να συνδυαστούν οι δραστηριότητες του υπολογιστή με την ανάπτυξη 

των γλωσσικών δεξιοτήτων. Γιατί όπως και η δραστηριοκεντρική μέθοδος, έτσι και οι 

νέες τεχνολογίες αποτελούν καινοτόμες και μετασχηματιστικές πρακτικές στην 

εκπαίδευση (Thomas, 2009), και ο σωστός σχεδιασμός μπορεί να έχει σημαντικά 

μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από την αποτελεσματική ενασχόληση των μαθητών 

με τις δραστηριότητες, και την αλληλεπίδραση και επικοινωνία τους με τους 

συμμαθητές και των εκπαιδευτικό. 



102 
 

Ο Willis (1996) πρότεινε 5 αρχές στις οποίες πρέπει να βασίζεται μια 

δραστηριοκεντρική προσέγγιση. Αυτές είναι: 

1. Οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με την αυθεντική χρήση της γλώσσας 

2. Να χρησιμοποιούν την γλώσσα 

3. Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται να κινητοποιούν τους μαθητές για 

να χρησιμοποιήσουν την γλώσσα στόχο 

4. Οι μαθητές να εστιάζουν σε συγκεκριμένες δομές στον κύκλο της 

δραστηριότητας (Task cycle) 

5. Να μην γίνεται συνεχώς εστίαση σε γλωσσικές δομές. 

Οι αρχές αυτές αφορούν κυρίως την εισαγωγή του γλωσσικού εισαγόμενου, πως 

θα χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές, πως θα αναστοχαστούν πάνω σε αυτό 

εστιάζοντας σε συγκεκριμένες γλωσσικές δομές.  

 

3.4.1.3. Το μοντέλο του  Willis(1996) 

 

Ο Willis (1996) παρουσίασε και ένα μοντέλο για την δραστηριοκεντρική 

προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για έναν σωστό σχεδιασμό, και στο 

οποίο βασίστηκε και η πιλοτική εφαρμογή. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει 3 στάδια: 

1. Το στάδιο της προετοιμασίας 

Κατά το πρώτο στάδιο, γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα με σκοπό την ενεργοποίηση 

της προϋπάρχουσας γνώσης, ώστε να γίνει η δραστηριότητα πιο ενδιαφέρον και να 

προσελκύσει την προσοχή των μαθητών. Εντοπίζονται χρήσιμες λέξεις και φράσεις, 

και δίνονται οι οδηγίες διεκπεραίωσης της δραστηριότητας. 

2. Ο  κύκλος της δραστηριότητας 

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει 3 υποστάδια 
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-την δραστηριότητα, όπου οι μαθητές διεκπεραιώνουν την δραστηριότητα εταιρικά ή 

ομαδικά, υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού 

-τον σχεδιασμό, όπου οι μαθητές προετοιμάζονται για να παρουσιάσουν στην τάξη το 

τελικό προϊόν, πως εργάστηκαν και τι αποφάσισαν. 

-την αναφορά, όπου οι μαθητές παρουσιάζουν στην τάξη την αναφορά τους σχετικά 

με τα αποτελέσματα της δραστηριότητας 

3. Η εστίαση σε γλωσσικά στοιχεία και δομές 

Το στάδιο αυτό επίσης χωρίζεται σε δύο υποστάδια: 

-Ανάλυση, όπου οι μαθητές εξετάζουν συγκεκριμένες δομές και χαρακτηριστικά της 

γλώσσας, που συνάντησαν κατά την ενασχόληση τους με τις γλωσσικές ασκήσεις 

-Πρακτική εξάσκηση, όπου οι μαθητές εξασκούνται στις συγκεκριμένες φράσεις και 

στο λεξιλόγιο που συνάντησαν. 

 Μέσα από αυτό το μοντέλο, επιτυγχάνεται κατά το πρώτο στάδιο η έκθεση 

των μαθητών στην γλώσσα στόχο, η χρήση της γλώσσας και η κινητοποίηση των 

μαθητών, ενώ κατά το κυρίως στάδιο, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

προσεγγίσουν ολιστικά την γλώσσα στόχο.  Κατά το τελευταίο στάδιο, οι μαθητές 

μπορούν να εστιάσουν σε συγκεκριμένες δομές τις γλώσσας, οι οποίες ήταν 

πλαισιωμένες στις δραστηριότητες του κύκλου της δραστηριότητας. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός αφυπνίζει και κινητοποιεί τους 

μαθητές δίνοντας τους ευκαιρίες για να διαπραγματευτούν τρόπους  ολοκλήρωσης 

της δραστηριότητας, αλλά και να θέσουν στόχους σχετικούς με τους στόχους της 

δραστηριότητας. Κατά το προστάδιο, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές το 

πλαίσιο της δραστηριότητας με σκοπό την κινητοποίηση των μαθητών. Αν οι μαθητές 

ασχοληθούν από την αρχή της δραστηριότητας, τότε θα κινητοποιηθούν για την 

διαπραγμάτευση του νοήματος και την παραγωγή του τελικού αποτελέσματος, κάτι 
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που θα οδηγήσει στην κατάκτηση της γλώσσας (Dornyei, 2002, Willis, 1996). Η 

ικανότητα του εκπαιδευτικού να αλληλεπιδρά με τους μαθητές τους και να τους 

βοηθάει να ξεπερνούν τυχόν εμπόδια παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το στάδιο, το 

οποίο σύμφωνα με τον Dornyei (2001)  είναι το πιο σημαντικό στάδιο της 

δραστηριοκεντρικής προσέγγισης. 

Ακόμη, ο εκπαιδευτικός πρέπει να λειτουργεί υποστηρικτικά στα βασικά 

στοιχεία στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην διαδικασία της δραστηριότητας 

και να αλληλεπιδράει με τους μαθητές του κατά την διαπραγμάτευση του νοήματος 

και του περιεχομένου, στην κατανόηση του γλωσσικού εισαγόμενου, στην παραγωγή 

του τελικού προϊόντος αλλά και όταν οι μαθητές εστιάζουν σε συγκεκριμένες 

γλωσσικές δομές.  

Πέρα από έναν καλό σχεδιασμό και την κινητοποίηση των μαθητών, υπάρχουν 

και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Οι μαθητές πολλές φορές κατασκευάζουν την δική τους εκδοχή της 

δραστηριότητας και θέτουν στόχους που μπορεί να μην συμβαδίζουν με τους στόχους 

του εκπαιδευτικού(Thomas, 2010). Σύμφωνα με τον Eckerth (2008),  η 

δραστηριότητα δεν είναι ένα πλάνο με συγκεκριμένους στόχους, αλλά πως οι μαθητές 

θα αλληλεπιδράσουν, θα συνεργαστούν και θα ολοκληρώσουν την δραστηριότητα. 

 

3.4.2. Η αξιοποίηση της δραστηριοκεντρικής μεθόδου στην πιλοτική εφαρμογή 

«Γνωρίζω την Ελλάδα και τις γύρω χώρες» 

 

Η διαδικασία της πιλοτικής εφαρμογής βασίστηκε στην δραστηριοκεντρική 

μέθοδο, όπου οι μαθητές καλούνταν να ολοκληρώσουν κάποιες δραστηριότητες σε 
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ένα πολυαισθητηριακό και πολυτροπικό πλαίσιο, αναπτύσσοντας και τις τέσσερις 

γλωσσικές τους δεξιότητες στα Ελληνικά. 

Στην διαδικασία της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του Willis (1996), 

το οποίο αναλύθηκε παραπάνω. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει 3 στάδια: 

1. Το στάδιο της προετοιμασίας- Προ στάδιο 

2. Ο  κύκλος της δραστηριότητας- Κυρίως στάδιο 

3. Η εστίαση σε γλωσσικά στοιχεία και δομές- Μετά στάδιο 

Προστάδιο 

Κατά το προστάδιο, οι μαθητές έπαιζαν με το διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι, 

το οποίο είχε δημιουργηθεί με την βοήθεια του Scratch. Οι μαθητές έριχναν τα ζάρια, 

φτάνανε σε κάθε στάση αν έφερναν τον επιθυμητό αριθμό και θα έπρεπε να πιαστούν 

χέρι χέρι, και να έρθουν σε επαφή με το νερό, με μπανάνα με τους συμμαθητές τους 

(Βλέπε Παράρτημα 1 Οδηγίες επιτραπέζιου παιχνιδιού). Όταν έκλεινε το κύκλωμα, 

ηχητικά και οπτικά ερεθίσματα έδιναν πληροφορίες στους μαθητές, τις οποίες και 

καλούνταν να αποκωδικοποιήσουν με σκοπό να βρουν που βρίσκονται οι ήρωες της 

ιστορίας Οδυσσέας και Αθηνά. Τα μέρη τα οποία καλούνταν οι μαθητές να 

επισκεφτούν ήταν: 

-Στην Ελλάδα έχουμε τις εξής στάσεις:  

 Αθήνα 

 Ακρόπολη 

 Επίδαυρο 

 Αρχαία Ολυμπία 

 Κνωσό 

-Στην Ιταλία: 

 Ρώμη, Κολοσσαίο 
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-Στην Σερβία: 

 Βελιγράδι, Κάστρο του Βελιγραδίου 

-Στην Βουλγαρία,  

 Μπελογκραντικ Κόκκινοι Βράχοι 

-Στην Τουρκία 

 Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία 

Οι μαθητές αφού έχουν συλλέξει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το που 

είναι οι ήρωες τις ιστορίας, ταξιδεύουν στο μέρος αυτό με την βοήθεια του Google 

Earth, και διάφορων βίντεο. Η χρήση της τριδιάστασης αναπαράστασης για την 

ψηφιακή απεικόνιση μνημείων, κτιρίων και διάφορων αξιοθέατων επιτρέπει μια 

ιδιαίτερη εμβάθυνση και αλληλεπίδραση των χρηστών (Ρούσου,2002, Δρεττάκης και 

άλλοι, 2005, στο Pantano & Tavernise,  2009) .Θα πρέπει να ολοκληρώσουν κάποια 

δραστηριότητα που απαιτείται για να «ξεκλειδώσουν» το επόμενο στάδιο και να 

μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι του οι ήρωες στο επιτραπέζιο παιχνίδι την επόμενη 

φορά.  

 

Κυρίως στάδιο 

Κατά το κυρίως στάδιο, οι ήρωες της ιστορίας έρχονται αντιμέτωποι με 

διάφορα προβλήματα και προκλήσεις, μπλέκουν σε διάφορες περιπέτειες και ζητούν 

την βοήθεια των μαθητών. Χάνονται στην Αθήνα, αναλαμβάνουν τον ρόλο του 

σκηνοθέτη στην Επίδαυρο, ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο με την βοήθεια του Οδυσσέα 

και της μαγικής του ιδιότητας, και γίνονται δημοσιογράφοι στην Αρχαία Ολυμπία. 

Άλλες φορές κινδυνεύουν, όπως στην Κρήτη, όπου έρχονται αντιμέτωποι με τον 

Μινώταυρο, τον φύλακα του Μινωικού Ανακτόρου. Φυσικά δεν λείπουν και τα 

ταξίδια σε έναν φανταστικό και παραμυθένιο χρόνο, όπου συμβαίνουν διάφορα 
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παράξενα πράγματα. Οι Κόκκινοι Βράχοι ζωντανεύουν στην Βουλγαρία, και 

φαντάσματα ξεπετάγονται στο κάστρο του Βελιγραδίου στην Σερβία. Για να 

αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, οι ήρωες του παιχνιδιού ζητούν την βοήθεια 

των μαθητών, και οι μαθητές δημιουργούν ένα ψηφιακό/ πολυμεσικό προϊον με την 

βοήθεια διάφορων Web 2.0. Digital Storytelling εργαλείων, για να τους βοηθήσουν. 

Σύμφωνα με τον Chapelle(1998), το προϊόν που παράγεται από τους μαθητές είναι 

ένα εμφανές αποτέλεσμα της προόδου των μαθητών και συνεισφέρει στην ανάπτυξη 

των γλωσσικών δεξιοτήτων με δυο τρόπους: Αρχικά με την παραγωγή ενός 

γλωσσικού προϊόντος οι μαθητές αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν συντακτικές 

δομές και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Επίσης, η ανατροφοδότηση των 

μαθητών από τους εκπαιδευτικούς για πιθανά λάθη που κάνουν κατά την δημιουργία, 

μπορεί να επιστήσει την προσοχή των μαθητών σε συγκεκριμένες γλωσσικές δομές, 

κάτι που είναι γνωστό και ως διαπραγμάτευση του νοήματος.  Πιο αναλυτικά, οι 

δραστηριότητες που είχαν αναλάβει να πραγματοποιήσουν οι μαθητές για την 

αντιμετώπιση ενός προβλήματος ήταν: 

Στάσεις Παιχνιδιού Web 2.0. εργαλεία και δραστηριότητες 

Ελλάδα 

Αθήνα 

 

Οι μαθητές γράφουν την δική τους 

δραστηριότητα για την περιπλάνηση τους 

στην πόλη της Αθήνας με το Storybird. 

Ακρόπολη 

 

Οι μαθητές καλούνται να κάνουν το δικό 

τους κόμικς με την εφαρμογή Pixton με 

φόντο την Ακρόπολη. 

Επίδαυρο Οι μαθητές καλούνται να κάνουν την 



108 
 

 δική τους κωμωδία με την εφαρμογή 

Pixton για να την ανεβάσουν στην 

Επίδαυρο. 

Αρχαία Ολυμπία 

 

Οι μαθητές μεταφέρονται σε μια άλλη 

εποχή, μοιράζουν ρόλους και άλλοι 

υποδύονται τους δημοσιογράφους και 

άλλοι τους Ολυμπιονίκες της Αρχαίας 

Ολυμπίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα 

εντυπωσιακό πολυμεσικό προϊόν με το 

Voicethread, όπου οι μαθητές έχουν 

ηχογραφήσει την συνέντευξη και έχουν 

ενσωματώσει και εικόνες. 

Κνωσό Στην Κνωσό οι ήρωες της ιστορίας 

ταξιδεύουν στο παρελθόν και συναντούν 

τον Μινώταυρο, φύλακα του Μινωικού 

Ανακτόρου και δημιουργούν το δικό τους 

αίνιγμα με το Inklewriter. 

Ιταλία 

Ρώμη, Κολοσσαίο Οι μαθητές δημιουργούν την δική τους 

αφίσα καθώς καλούνται να δώσουν την 

δική τους συναυλία σε φανταστικό χρόνο 

με την βοήθεια της εφαρμογής Befunky. 

Σερβία 

Βελιγράδι, Κάστρο του Βελιγραδίου Οι μαθητές για να περάσουν στο επόμενο 
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στάδιο του παιχνιδιού ακούν την 

φανταστική ιστορία του Σκάσπερ, το 

φάντασμα που ζει στο κάστρο του 

Βελιγραδίου και δημιουργούν ένα βίντεο 

με την εφαρμογή Blabberize. 

Βουλγαρία 

Μπελογκράντικ, Κόκκινοι Βράχοι Εδώ οι μαθητές βοηθούν τους ήρωες που 

είναι στους Κόκκινους Βράχους, στην 

Βουλγαρία, οι οποίοι ζωντανεύουν και 

μιλάνε. Οι μαθητές καταγράφουν την 

συζήτηση. 

Τουρκία 

Κωνσταντινούπολη, Αγιά Σοφία Εδώ οι μαθητές καλούνται να 

δημιουργήσουν ένα ταξιδιωτικό βίντεο 

για την Αγία Σοφία, που τους ζητήθηκε 

από τους ήρωες του παιχνιδιού για να 

ολοκληρώσουν το επιτραπέζιο παιχνίδι. 

 

Μετάσταδιο 

Κατά το Μεταστάδιο, οι μαθητές καλούνταν να συμπληρώσουν στα φύλλα 

εργασίας που δίνονταν κάθε φορά κάποιες επιπλέον ασκήσεις με σκοπό να 

ξαναθυμηθούν το λεξιλόγιο που έμαθαν και τις γνώσεις που απέκτησαν, αλλά και με 

σκοπό να εστιάσουν σε συγκεκριμένες δομές και μορφές της γλώσσας. Το λεξιλόγιο 

δίνεται με την βοήθεια εικόνων για την διευκόλυνση των μαθητών, όπου 

παρατηρήθηκε ότι και πολλοί μαθητές σημειώνουν και στην γλώσσα τους τις λέξεις. 
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Όπως ήδη έχει προαναφερθεί παραπάνω στις επιμέρους δραστηριότητες, οι ασκήσεις 

που ακολουθούσαν κατά το μεταστάδιο ήταν: 

 Παιχνίδια ρόλων, όπου κάθε μαθητής  είχε αναλάβει από έναν ρόλο και 

ανάπτυσσαν διάλογο μεταξύ τους. Οι παρεμβάσεις που είχαν κάποιο 

παρόμοιο θέμα, όπως για παράδειγμα η παρέμβαση στην Επίδαυρο, 

συνοδευόταν στο μεταστάδιο και από παιχνίδι ρόλων, όπου οι μαθητές 

μοίραζαν ρόλους και έπαιζαν το θεατρικό που είχαν ετοιμάσει. Σκοπός της 

δραστηριότητας αυτής ήταν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν όχι μόνο την 

Ελληνική γλώσσα, δηλαδή να πει ο καθένας τον ρόλο του και να 

χρησιμοποιήσει και άλλες λέξεις που πιθανόν ξέρει στα ελληνικά, αλλά και 

διάφορα εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία της. 

 Ασκήσεις Brainstorming, όπου οι μαθητές καλούνταν να σκεφτούν διάφορες 

λέξεις με βάση μια λέξη. σε αυτές τις ασκήσεις χρησιμοποιήθηκαν 

περισσότερο τα χρώματα. Οι μαθητές προσπαθούσαν να βρουν αντικείμενα 

μέσα στην σχολική αίθουσα με βάση ένα χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο οι 

μαθητές μάθαιναν και τα χρώματα στα ελληνικά, αλλά και διάφορες λέξεις 

συνδυάζοντας την με κάποια εικόνα. 

 Ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου, όπου συνήθως χρησιμοποιούνταν 

κάποια τραγούδια, και οι μαθητές καλούνταν να εστιάσουν την προσοχή τους 

στο τραγούδι που άκουγαν, και να συμπληρώσουν τις λέξεις που έλειπαν από 

τους στίχους των τραγουδιών.  

 Ασκήσεις που συνδέονται με την καθημερινότητα, όπως το να γράψουν 

οδηγίες οι μαθητές για να μην χάνονται στην πόλη, αλλά και τι να κάνουν σε 

περίπτωση που χαθούν. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να εστιάσουν 
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οι μαθητές σε συγκεκριμένη μορφή της γλώσσας, συγκεκριμένα στον 

κατευθυντικό λόγο. 

 Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν την 

κατάλληλη λέξη για την συμπλήρωση των κενών, αλλά και πολλές φορές να 

βρουν τον κατάλληλο γραμματικό τύπο της λέξης. Στόχος των ασκήσεων 

αυτών είναι η ανάπτυξη της σημασιολογικής επίγνωσης μιας λέξης, ποια είναι 

δηλαδή η ακριβή σημασία της, άλλα και η εξάσκηση των μαθητών σε 

γραμματικές και συντακτικές δομές. 
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4. Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής 

 

Για την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν κυρίως μη 

τυπικές μορφές αξιολόγησης, με εξαίρεση το διαγνωστικό τεστ που χρησιμοποιήθηκε 

στον προέλεγχο και μετέλεγχο για να ελέγξουμε το επίπεδο των τεσσάρων 

γλωσσικών δεξιοτήτων στα Ελληνικά. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα 

παρακάτω εργαλεία αξιολόγησης: 

1. Προέλεγχος και Μετέλεγχος  

Για τον έλεγχο των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών, 

κατασκευάστηκε ένα παιγνιώδες φύλλο εργασίας, το οποίο αποτελούνταν από 7 

ερωτήσεις κατανόησης προφορικού λόγου, 20 ερωτήσεις κατανόησης γραπτού λόγου, 

ενώ για την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου οι μαθητές καλούνταν να 

απαντήσουν στην ερώτηση «που θα ήθελαν να ταξιδέψουν και γιατί» (Βλέπε 

Παράρτημα 3.1) .Στον προέλεγχο συμμετείχαν 8 μαθητές, ενώ κατά τον μέτελεγχο 

συμμετείχαν 12 μαθητές. 

2. Ημερολόγιο Ερευνήτριας 

Για την αξιολόγηση του προτζεκτ χρησιμοποιήθηκαν και διαμορφωτικές μορφές 

αξιολόγησης. Μια από αυτές είναι και το ημερολόγιο της ερευνήτριας, το οποίο 

αποτελούνταν από 8 ερωτήσεις (Πιο αναλυτικά βλ. Παράρτημα 3.2. Ημερολόγιο 

Ερευνήτριας). Απαιτούνταν η καταγραφή των παρεμβάσεων γύρω από αυτούς τους 

άξονες, με σκοπό να ελέγχουν και τα καταγραφούν τα επιτυχή και ανεπιτυχή σημεία 

των παρεμβάσεων, οι αντιδράσεις τω μαθητών και οι προτιμήσεις τους κλπ.. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις του ημερολογίου ήταν: 

 Πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο θέμα; 
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 Κατανόησαν οι μαθητές το στόχο της δραστηριότητας; 

 Συνέβη κάτι διασκεδαστικό ή ασυνήθιστο;  

 Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί; 

 Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών για τη δραστηριότητα μετά την 

ολοκλήρωσή της; Πού δυσκολεύτηκαν και γιατί; 

 Πώς τα πήγαν με την επικοινωνία-αλληλόδραση; 

 Τι πήγε καλά, τι όχι;  Τι θα μπορούσε να αλλάξει;    Γιατί; 

 Ποια ήταν η στάση των παιδιών στην αρχή και κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας (θετική, αρνητική, ουδέτερη, ζητούσαν διευκρινήσεις ή 

βοήθεια); 

Με την καταγραφή των αντιδράσεων των μαθητών, των παρεμβάσεων του 

ερευνητή, των δυσκολιών των μαθητών στοχεύουμε στην διαμόρφωση των 

παρεμβάσεων και την ενσωμάτωση διάφορων ενδιαφερόντων και προτιμήσεων των 

μαθητών. 

3. Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης 

Το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης δημιουργήθηκε με σκοπό να ελέγξουμε τις 

εντυπώσεις των μαθητών σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή που πραγματοποιήθηκε. 

Αποτελούταν συνολικά από 12 ερωτήσεις, και οι απαντήσεις δινόντουσαν σε μια 

κλίμακα, από το πολύ έως το μέτρια, λίγο, καθόλου (Βλέπε παράρτημα, Παράρτημα 

2). 
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4.1. Αποτελέσματα  από τον Προέλεγχο και Μετέλεγχο 

 

Ύστερα από ανάλυση των σωστών απαντήσεων στο προέλεγχο και μετέλεγχο, 

παρατηρήθηκαν σημαντικά στατιστικές διαφορές. Πιο αναλυτικά, παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των σωστών απαντήσεων πριν και μετά (Ζ= 

4,54, p=0<0,001). Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των σωστών απαντήσεων στο pretest 

είναι 4,44 με τυπική απόκλιση 2,79, ενώ ο μέσος όρος των σωστών απαντήσεων στο 

posttest είναι 10,44 με τυπική απόκλιση 0,8. 

Statistics 

 ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

N Valid 27 27 

Missing 0 0 

Mean 4,4444 10,4444 

Median 5,0000 11,0000 

Mode 7,00 11,00 

Std. Deviation 2,79193 ,80064 

  

Test Statistics
a
 

 ΜΕΤΑ - ΠΡΙΝ 

Z -4,548
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

Σχετικά με την κατανόηση προφορικού λόγου, κατά τον προ έλεγχο 

συμμετείχαν 8 μαθητές και υπήρχαν συνολικά 35 λανθασμένες απαντήσεις σε 

ποσοστό 62% και 21 σωστές απαντήσεις δηλαδή το 38% των απαντήσεων. Κατά τον 

μετέλεγχο, συμμετείχαν 12 μαθητές. Οι λανθασμένες απαντήσεις περιορίστηκαν σε 8 
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και αποτελούσαν το 10% των απαντήσεων και οι σωστές απαντήσεις αυξήθηκαν στις 

69, σε ποσοστό 90%. 

Κατανόηση Προφορικού 

Λόγου 

ΣΩΣΤΕΣ ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προ έλεγχο 21 35 56 

Μετά έλεγχο 69 8 77 

 

Κατανόηση Προφορικού 

Λόγου 

ΣΩΣΤΕΣ ΛΑΘΟΣ 

Προ έλεγχο 38% 62% 

Μετά έλεγχο 90% 10% 

 

Πιο αναλυτικά: 

-Στην 1
η
 Ερώτηση Κατανόησης προφορικού λόγου, είχαμε 100% σωστές απαντήσεις 

στον προέλεγχο και στον μετέλεγχο. 

 

Προέλεγχος  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 8 100,0 100,0 100,0 

 

Μετέλεγχος  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 

 

-Στην 2
η
 ερώτηση Κατανόησης προφορικού λόγου στον προέλεγχο είχαμε 2 

λανθασμένες απαντήσεις σε ποσοστό 12,5%, ενώ οι σωστές απαντήσεις ήταν 6 σε 

ποσοστό 75%. Κατά τον μέτελεγχο, στην ίδια ερώτηση όλοι οι μαθητές απάντησαν 

σωστά. 



116 
 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΑΘΟΣ 2 25,0 25,0 25,0 

ΣΩΣΤΟ 6 75,0 75,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 

 

-Στην 3
η
 ερώτηση Κατανόησης προφορικού λόγου, κατά τον προέλεγχο και 

μετέλεγχο, όλοι οι μαθητές απάντησαν σωστά. 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΑΘΟΣ 

 

8 100,0 100,0 100,0 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 

 

-Στην 4
η
 ερώτηση Κατανόησης προφορικού λόγου, κατά τον προέλεγχο, ένας 

μαθητής απάντησε λάθος σε ποσοστό 12,5%, ενώ 7 μαθητές απάντησαν σωστά σε 

ποσοστό 87,5%. Κατά τον μετέλεγχο, 8 μαθητές απάντησαν σωστά σε ποσοστό 

72,7%, ενώ 3 μαθητές απάντησαν λάθος. 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid ΛΑΘΟΣ 1 12,5 12,5 12,5 

ΣΩΣΤΟ 7 87,5 87,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΑΘΟΣ 3 27,3 27,3 27,3 

ΣΩΣΤΟ 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

-Στην 5
η
 ερώτηση κατανόησης προφορικού λόγου, κατά τον προέλεγχο και μετέλεγχο 

όλοι οι μαθητές απάντησαν σωστά. 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΑΘΟΣ 8 100,0 100,0 100,0 

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 

-Στην 6
η
 ερώτηση Κατανόησης προφορικού λόγου, κατά τον προέλεγχο ένας μαθητής 

από τους 8 απάντησε λάθος, ενώ κατά τον μετέλεγχο 3 από τους 11 μαθητές σε 

ποσοστό 27,3% απάντησαν λάθος. 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΛΑΘΟΣ 1 12,5 12,5 12,5 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

7 87,5 87,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  
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Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΑΘΟΣ 3 27,3 27,3 27,3 

ΣΩΣΤΟ 8 72,7 72,7 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

-Στην 7
η
 ερώτηση, και τελευταία ερώτηση Κατανόησης προφορικού λόγου, κανένας 

μαθητής δεν απάντησε σωστά, 3 μαθητές σε ποσοστό 37,5% απάντησαν λάθος, ενώ 5 

μαθητές σε ποσοστό 62,5% δεν έδωσαν καμία απάντηση. Σε αντίθεση με τον 

προέλεγχο, στον μετέλεγχο, 9 μαθητές σε ποσοστό 81,8% απάντησαν σωστά, και 

ένας μαθητής μόνο απάντησε λάθος. 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΛΑΘΟΣ 3 37,5 37,5 37,5 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

5 62,5 62,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΑΘΟΣ 2 18,2 18,2 18,2 

ΣΩΣΤΟ 9 81,8 81,8 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Στην κατανόηση γραπτού λόγου, κατά τον προέλεγχο σημειώθηκαν 99 

σωστές απαντήσεις, δηλαδή το 62% των συνολικών απαντήσεων, ενώ οι λάθος 

απαντήσεις ήταν 61, δηλαδή το 38% των συνολικών απαντήσεων.  
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Κατανόηση 

Γραπτού Λόγου 

Σωστές Απαντήσεις Ποσοστό Λάθος 

Απαντήσεις 

Ποσοστό 

Προέλεγχος 99 62% 61 31% 

Μετέλεγχος 210 95% 10 5% 

 

Κατά τον μετέλεγχο, οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις Κατανόησης 

προφορικού λόγου ήταν 210 από τις συνολικά 220 απαντήσεις, δηλαδή το 95% των 

απαντήσεων. Οι λάθος απαντήσεις περιορίστηκαν στο 5% των απαντήσεων καθώς 

υπήρχαν μόνο 10 λανθασμένες απαντήσεις.  

Οι ερωτήσεις Κατανόησης γραπτού λόγου ήταν συνολικά 20, από την 8
η
 

ερώτηση έως την 28
η
. Πιο αναλυτικά: 

-Στην 8
η
 ερώτηση κατά τον προέλεγχο και οι οχτώ μαθητές απάντησαν 

σωστά, ενώ κατά τον μετέλεγχο 9 μαθητές απάντησαν σωστά σε ποσοστό 81,8%, 1 

μόνο μαθητής απάντησε λάθος ενώ ένας δεν απάντησε καθόλου. 

 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 8 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Μετέλεγχος  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΛΑΘΟΣ 1 9,1 9,1 9,1 

ΣΩΣΤΟ 9 81,8 81,8 90,9 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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-Στην 9
η
 ερώτηση και οι 8 μαθητές απάντησαν σωστά κατά τον προέλεγχο, 

ενώ κατά τον μετέλεγχο 10 μαθητές απάντησαν σωστά σε ποσοστό 90,1%, ενώ 1 

μαθητής δεν απάντησε καθόλου. 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 8 100,0 100,0 100,0 

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΣΩΣΤΟ 10 90,9 90,9 90,9 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

-Στην 10
η
 ερώτηση, και τρίτη ερώτηση κατανόησης γραπτού λόγου, κατά τον 

προέλεγχο απάντησαν σωστά συνολικά 7 μαθητές σε ποσοστό 87,5%, και λάθος ένας 

μαθητής, ενώ στον μετέλεγχο απάντησαν σωστά συνολικά 10 μαθητές σε ποσοστό 

90,1% και ένας μόνο μαθητής δεν απάντησε καθόλου. 

 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΑΘΟΣ 1 12,5 12,5 12,5 

ΣΩΣΤΟ 7 87,5 87,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Μετέλεγχος 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΣΩΣΤΟ 10 90,9 90,9 90,9 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

-Στην 11
η
 ερώτηση, κατά τον προέλεγχο απάντησαν σωστά συνολικά 5 από 

τους 8 μαθητές σε ποσοστό 62,5%, απάντησαν λάθος 2 μαθητές σε ποσοστό 25%, 

ενώ ένας μαθητής δεν απάντησε καθόλου. Κατά τον μετέλεγχο, απάντησαν σωστά 

συνολικά 10 μαθητές σε ποσοστό 90,1% και ένας μαθητής δεν απάντησε καθόλου. 

 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΛΑΘΟΣ 2 25,0 25,0 25,0 

ΣΩΣΤΟ 5 62,5 62,5 87,5 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΣΩΣΤΟ 10 90,9 90,9 90,9 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

-Στην 12
η
 ερώτηση, κατά τον προέλεγχο μόνο ένας μαθητής απάντησε σωστά, 

ένας μαθητής δεν απάντησε καθόλου ενώ  6 μαθητές σε ποσοστό 75% απάντησαν 

λάθος. Κατά τον μετέλεγχο, συνολικά 10 μαθητές από τους 11 απάντησαν σωστά, 

ενώ ένας μαθητής δεν απάντησε καθόλου. 
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Προέλεγχος 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΛΑΘΟΣ 6 75,0 75,0 75,0 

ΣΩΣΤΟ 1 12,5 12,5 87,5 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΣΩΣΤΟ 10 90,9 90,9 90,9 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

-Στην 13
η
 ερώτηση, κατά τον προέλεγχο μόνο ένας μαθητής απάντησε λάθος 

και οι υπόλοιποι μαθητές απάντησαν σωστά. Κατά τον μετέλεγχο, είχαμε συνολικά 

10 σωστές απαντήσεις ενώ ένας μαθητής δεν απάντησε καθόλου. 

 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΑΘΟ

Σ 

1 12,5 12,5 12,5 

ΣΩΣΤΟ 7 87,5 87,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΣΩΣΤΟ 10 90,9 90,9 90,9 

ΧΩΡΙΣ 1 9,1 9,1 100,0 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Total 11 100,0 100,0  

 

-Στην 14
η
 ερώτηση, και 7

η
 ερώτηση κατανόησης γραπτού λόγου, 

σημειώθηκαν συνολικά 5 σωστές απαντήσεις σε ποσοστό 62,5%, ένας μαθητής δεν 

απάντησε καθόλου ενώ 2 μαθητές απάντησαν λάθος. Κατά τον μετέλεγχο, 

σημειώθηκαν 10 σωστές απαντήσεις ενώ ένας μαθητής δεν απάντησε καθόλου. 

 

Προέλεγχος 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΛΑΘΟΣ 1 12,5 12,5 12,5 

ΣΩΣΤΟ 5 62,5 62,5 75,0 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

2 25,0 25,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΣΩΣΤΟ 10 90,9 90,9 90,9 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τον μετέλεγχο, από την 8
η
 έως την 14

η
 

ερώτηση, ο μαθητής που δεν μας δίνει απάντηση είναι ο ίδιος και όλες οι ερωτήσεις 

βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Ενδεχομένως ο μαθητής να προσπέρασε την σελίδα 

αυτή και για αυτό να μην έδωσε κάποια απάντηση. 

-Στην 15
η
 ερώτηση, κατά τον προέλεγχο και κατά τον μετέλεγχο όλοι οι 

μαθητές απάντησαν σωστά. 
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Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 8 100,0 100,0 100,0 

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 

 

-Στην 16
η
 ερώτηση, κατά τον προέλεγχο το 50% των μαθητών έδωσε σωστή 

απάντηση ενώ το δύο μαθητές απάντησαν λάθος και άλλοι 2 δεν έδωσαν καμία 

απάντηση. Κατά τον μετέλεγχο, όλοι οι μαθητές απάντησαν σωστά. 

 

Προέλεγχος 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΛΑΘΟΣ 2 25,0 25,0 25,0 

ΣΩΣΤΟ 4 50,0 50,0 75,0 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

2 25,0 25,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 
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-Στην 17
η
 ερώτηση, κατά τον προέλεγχο απάντησαν σωστά 3 μόνο μαθητές σε 

ποσοστό 37,5% , δύο μαθητές δεν απάντησαν καθόλου ενώ 3 μαθητές απάντησαν 

λάθος. Κατά τον μετέλεγχο όλοι οι μαθητές απάντησαν σωστά. 

 

Προέλεγχος 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΛΑΘΟΣ 3 37,5 37,5 37,5 

ΣΩΣΤΟ 3 37,5 37,5 75,0 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

2 25,0 25,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 

 

-Στην 18
η
 ερώτηση, κατά τον προέλεγχο είχαμε μόνο 2 σωστές απαντήσεις 

(25%), συνολικά 4 λανθασμένες απαντήσεις (50%), ενώ δύο μαθητές δεν απάντησαν 

καθόλου. Κατά τον μετέλεγχο, όλοι οι μαθητές απάντησαν σωστά. 

 

Προέλεγχος 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΛΑΘΟΣ 4 50,0 50,0 50,0 

ΣΩΣΤΟ 2 25,0 25,0 75,0 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

2 25,0 25,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 

 

-Στην 19
η
 ερώτηση του τεστ, και 12

η
 ερώτηση κατανόησης γραπτού λόγου, 

κατά τον προέλεγχο σημειώθηκαν 2 μόνο σωστές απαντήσεις, 3 λανθασμένες σε 

ποσοστό 37,5% ενώ 3 μαθητές δεν έδωσαν καμία απάντηση. Κατά τον μετέλεγχο 

σημειώθηκαν 10 σωστές απαντήσεις σε ποσοστό 90,1%, και μόνο ένας μαθητής 

απάντησε λάθος.  

 

Προέλεγχος 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΛΑΘΟΣ 3 37,5 37,5 37,5 

ΣΩΣΤΟ 2 25,0 25,0 62,5 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

3 37,5 37,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΑΘΟ

Σ 

1 9,1 9,1 9,1 

ΣΩΣΤΟ 10 90,9 90,9 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

-Στην 20
η
 ερώτηση του τεστ, κατά τον προέλεγχο σημειώθηκαν 6 σωστές 

απαντήσεις σε ποσοστό 75%, ενώ κατά τον μετέλεγχο όλοι οι μαθητές απάντησαν 

σωστά. 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
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Valid ΛΑΘΟ

Σ 

2 25,0 25,0 25,0 

ΣΩΣΤΟ 6 75,0 75,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 

 

-Στην 21
η
 ερώτηση, κατά τον προέλεγχο συνολικά 5 μαθητές απάντησαν 

σωστά, 2 μαθητές σε ποσοστό 25% δεν έδωσαν καμία απάντηση ενώ ένας μαθητής 

απάντησε λανθασμένα. Κατά τον μετέλεγχο, όλοι οι μαθητές έδωσαν σωστή 

απάντηση. 

Προέλεγχος 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΛΑΘΟΣ 1 12,5 12,5 12,5 

ΣΩΣΤΟ 5 62,5 62,5 75,0 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

2 25,0 25,0 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 

 

-Στην 22
η
 ερώτηση, κατά τον προέλεγχο και μετέλεγχο όλοι οι μαθητές 

απάντησαν σωστά. 
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Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 8 100,0 100,0 100,0 

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 

 

-Στην 23
η
 ερώτηση, κατά τον προέλεγχο και κατά τον μετέλεγχο επίσης όλοι 

οι μαθητές απάντησαν σωστά. 

 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 8 100,0 100,0 100,0 

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 

 

-Στην 24
η
 ερώτηση, κατά τον προέλεγχο συνολικά 7 μαθητές απάντησαν 

σωστά ενώ 1 μαθητής απάντησε λάθος. Κατά τον μετέλεγχο, όλοι οι μαθητές 

απάντησαν σωστά. 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΑΘΟΣ 1 12,5 12,5 12,5 

ΣΩΣΤΟ 7 87,5 87,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  
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Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 

 

-Στην 25
η
 ερώτηση, κατά τον προέλεγχο 5 μαθητές σε ποσοστό 62,5% έδωσαν 

σωστή απάντηση, ενώ 3 μαθητές απάντησαν λάθος. Κατά τον μετέλεγχο, 

σημειώθηκαν 10 σωστές απαντήσεις σε ποσοστό 90,1% και ένας μαθητής δεν έδωσε 

απάντηση. 

 

Προέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΛΑΘΟ

Σ 

3 37,5 37,5 37,5 

ΣΩΣΤΟ 5 62,5 62,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΣΩΣΤΟ 10 90,9 90,9 90,9 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

-Στην 26
η
 ερώτηση, κατά τον προέλεγχο μόνο ένας μαθητής απάντησε σωστά, 

ένας μαθητής δεν απάντησε καθόλου, ενώ 6 μαθητές έδωσαν λάθος απάντηση σε 

ποσοστό 75%. Κατά τον μετέλεγχο δόθηκαν συνολικά 10 σωστές απαντήσεις, ενώ 

ένας μαθητής δεν απάντησε καθόλου. 
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Προέλεγχος 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΛΑΘΟΣ 6 75,0 75,0 75,0 

ΣΩΣΤΟ 1 12,5 12,5 87,5 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

 

Μετέλεγχος 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΣΩΣΤΟ 10 90,9 90,9 90,9 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

 

-Στην 27
η
 ερώτηση και τελευταία όσον αφορά την κατανόηση γραπτού λόγου, 

κατά τον προέλεγχο δόθηκαν συνολικά 7 σωστές απαντήσεις ενώ κατά τον μετέλεγχο 

και οι 11 μαθητές απάντησαν σωστά. 

 

Προέλεγχος 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

ΣΩΣΤΟ 7 87,5 87,5 87,5 

ΧΩΡΙΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

 

Μετέλεγχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid ΣΩΣΤΟ 11 100,0 100,0 100,0 
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Σχετικά με την παραγωγή του γραπτού λόγου, οι μαθητές καλούνταν να γράψουν 

μια ευχή για το που θα ήθελαν να ταξιδέψουν και γιατί. Για την διευκόλυνση των 

μαθητών, υπήρχε ένα πλαίσιο με λέξεις που θα βοηθούσαν τα παιδιά να γράψουν την 

ευχή που ήθελαν. Κατά τον προέλεγχο, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές είχαν 

περιορισμένες δεξιότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου, και χρησιμοποίησαν μόνο 

τις λέξεις μέσα στο πλαίσιο. Κατά τον μετέλεγχο, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές δεν 

ανάπτυξαν κατά πολύ τις δεξιότητες τους στην παραγωγή γραπτού λόγου, αλλά 

συμπεριέλαβαν περιοχές τις οποίες μάθαμε κατά την διάρκεια του προτζεκτ και 

ενσωμάτωσαν λέξεις με τις οποίες ήρθαν σε επαφή στα μαθήματα.  

Σχετικά με την παραγωγή προφορικού λόγου, κατά τον προέλεγχο παρατηρήθηκε 

πως οι μαθητές διάβαζαν διστακτικά ότι είχαν γράψει, χωρίς να προσθέτουν κάτι 

παραπάνω, ενώ κατά των μετέλεγχο, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές μιλούσαν με 

άνεση για όσα είχαν γράψει, χωρίς να το διαβάζουν, κάτι που δείχνει πως οι 

δεξιότητες παραγωγής λόγου των παιδιών βελτιώθηκαν. 

 

4.2. Αποτελέσματα από το Ημερολόγιο της ερευνήτριας 

 

Μετά από ανάλυση των καταγραφών των παρεμβάσεων, προέκυψαν οι εξής 

κατηγορίες που αφορούν: αρχικά την διαδικασία της πειραματικής εφαρμογής, την 

συμπεριφορά των μαθητών, τον εκπαιδευτικό, και την επικοινωνία αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού. 

Θεματικοί 

άξονες 

Κατηγορίες Υποκατηγορίες Συχνότητα 

εμφάνισης 
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Α.   διαδικασία 

πειραματικής 

εφαρμογής 

Επιτυχή 

σημεία 

Προ στάδιο 

 

Ενδιαφέρον των μαθητών 

 
9 

Ικανοποιητική κατανόηση 

Προφορικού λόγου (Προφορική 

επικοινωνία) 

 

8 

Εισαγωγή στο θέμα της 

δραστηριότητας 
9 

Κυρίως στάδιο 

 

Προβολή πολυτροπικού υλικού 9 

Web 2.0 εφαρμογές 

https://storybird.com/ 

 

8 

1 

https://www.pixton.com 2 

https://voicethread.com 

 
1 

http://www.inklestudios.com/inklewri

ter/ 
 

https://www.befunky.com 

 
1 

http://blabberize.com/ 1 

 

movie maker 

 

1 

https://animoto.com/ 

 
1 

Μετά στάδιο 

 

δραστηριότητες συμπλήρωσης κενών 

 
4 

Επικοινωνιακού τύπου 

δραστηριότητες 
3 

Παιχνίδια ρόλων 2 

 Brainstorming 1 

 Κατανόηση προφορικού λόγου 1 

https://storybird.com/
https://storybird.com/
https://www.pixton.com/
https://www.pixton.com/
https://voicethread.com/
https://voicethread.com/
http://www.inklestudios.com/inklewriter/
http://www.inklestudios.com/inklewriter/
http://www.inklestudios.com/inklewriter/
https://www.befunky.com/
https://www.befunky.com/
http://blabberize.com/
http://blabberize.com/
https://animoto.com/
https://animoto.com/
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Λιγότερο 

επιτυχή σημεία 
 

Δυσκολίες 

Δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού 

λόγου 
3 

 
Δυσκολίες στην κατανόηση γραπτού 

λόγου 
3 

 

 

Προβλήματα Παραγωγής προφορικού 

λόγου 
3 

Χρήση περιορισμένου λεξιλογίου 4 

  
Δυσκολίες στην χρήση του 

υπολογιστή 
2 

Β. Συμπεριφορά 

των Μαθητές 

Προτιμώμενες 

Δραστηριότητε

ς 

Web 2.0. εφαρμογές 

 
9 

Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών 2 

Επικοινωνιακού τύπου ασκήσεις 3 

Κατασκευές 1 

Μη 

προτιμώμενες 

δραστηριότητε

ς 

Παραγωγή γραπτού λόγου 1 

Εργασία σε 

ομάδες 

Επιτυχή συνεργασία και 

αλληλόδραση 
6 

Συναγωνισμός ανάμεσα σε ομάδες 3 

Γ. Ερευνητής 

Συντονισμός 

και οργάνωση 

Λεξιλογικές παρεμβάσεις 8 

Διευκρινιστικές 6 

Αναδιαμόρφω

ση του 

διδακτικού 

πλαισίου 

Αλλαγές με βάση τις προτιμήσεις των 

παιδιών 
5 

 Αλλαγές εξαιτίας έλλειψης χρόνου 3 

Δ. Επικοινωνία- 

Αλληλοδραση 

Επικοινωνιακέ

ς στρατηγικές 
Εναλλαγή κωδίκων 4 
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  Μείξη κωδίκων 3 

  Χρήση εξωλεκτικών στοιχείων 3 

  
Χρήση της αγγλικής γλώσσας ως 

μέσο επικοινωνίας 
2 

  Χρήση περίφρασης 4 

  Χρήση συνώνυμων 4 

  
Χρήση εργαλείων 

 

  Χρήση Google translate 2 

  
Χρήση Βιβλίων 

 
2 

  Χρήση εικόνων 4 

 

Α. Διαδικασία Πειραματικής εφαρμογής 

 Επιτυχή σημεία του μαθήματος 

Το ενδιαφέρον των μαθητών φαινόταν από την ενεργή συμμετοχή τους στις 

παρεμβάσεις. Αρχικά τους άρεσε πάρα πολύ το ότι χρησιμοποιούνταν το παιχνίδι 

κατά το προστάδιο, και το πως παίζαμε το παιχνίδι, είτε χρησιμοποιώντας μπανάνα 

είτε το νερό, όπως σημειώνεται στην παρέμβαση 1 «Κατά την διάρκεια του 

παιχνιδιού οι μαθητές ενθουσιάστηκαν καθώς σε κάποια σημεία του επιτραπέζιου 

παιχνιδιού θα πρέπει να ακουμπήσουν το χέρι τους στο νερό», «όταν έπρεπε να 

μάθουν κάποια πληροφορία με το νερό θα έπρεπε ο τελευταίος να βουτήξει το χέρι 

του στο νερό»,  αλλά και άρχισαν να σκέφτονται τρόπους με τους οποίους θα 

μπορούσε να αλλάξει η γείωση «ένας μαθητής ρώτησε αν η κιθάρα θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως γείωση, με τα καλώδια να συνδέονται στις χορδές» στην 4
η
 

παρέμβαση. Η σύνδεση της πλακέτας με τον υπολογιστή προκάλεσε το ενδιαφέρον 

των μαθητών με αποτέλεσμα να αποκτήσω βοηθούς στην σύνδεση («Παρατηρώ ότι 
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κάποια παιδιά ενδιαφέρονται για το πως συνδέονται τα καλώδια με την πλακέτα του 

makey makey, με το νερό και αρχίζουν να με βοηθούν είτε στην αρχή είτε στο τέλος 

φέρνοντας νερό ή συνδέοντας κάποιο καλώδιο», Παρέμβαση 5
η
 ), ή «ένα μαθητής 

έγινε βοηθός μου και θα με βοηθάει από εδώ και πέρα να στήνω το παιχνίδι και να 

συνδέω τα καλώδια», στην 7
η
 Παρέμβαση. Επίσης πολλές εφαρμογές ενθουσίασαν 

τους μαθητές με αποτέλεσμα να θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν ξανά και ξανά, όπως 

στην περίπτωση του Pixton (βλέπε παρέμβαση 2
η
 ). Άλλες εφαρμογές πάλι όπως την 

Befunky με την οποία έκαναν την δική τους πρόσκληση την χαρακτήρισαν ως 

«χρήσιμη» (Παρέμβαση 6
η
 ) 

 Σημεία με λιγότερη επιτυχία 

Γενικότερα παρατηρήθηκε ότι το επίπεδο της τάξης ήταν χαμηλό όσο αφορά τις 

γλωσσικές δεξιότητες στα Ελληνικά, με τους μαθητές να αντιμετωπίζουν αρκετές 

δυσκολίες στην κατανόηση γραπτού λόγου και στην παραγωγή λόγου. Όταν κάποιες 

ασκήσεις απαιτούσαν την παραγωγή λόγου, δεν ήταν πολύ ελκυστικές από τους 

μαθητές (Παρεμβάσεις 1,4, 8, βλ. Παράρτημα 3.2. Ημερολόγιο Ερευνήτριας). 

Γενικότερα, οι μαθητές δυσανασχετούν με την παραγωγή γραπτού λόγου, ίσως γιατί 

εμφανίζουν δυσκολίες ακόμη σε λεξιλογικό και συντακτικό επίπεδο. Ακόμη πολλές 

φορές ο χρόνος δεν ήταν αρκετός έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες, 

πολλές φορές αυτό συνέβαινε γιατί οι μαθητές ήθελαν περισσότερες επεξηγήσεις 

σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε «οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν το 

στόχο της δραστηριότητας καθώς το λεξιλόγιο τους είναι περιορισμένο αρκετά» 

(παρέμβαση 5
η
 ) ή τους ήταν κάτι τελείως άγνωστο, όπως η δημιουργία βίντεο από 

εικόνες «Επίσης για την δραστηριότητα με το βίντεο, δεν ήταν κάτι γνωστό σε αυτά, 

με αποτέλεσμα να χρειαστεί να το εξηγήσω αρκετά», στην 8
η
 Παρέμβαση. Ακόμη, 

παρατηρήθηκε και κάποια δυσκολία στην παραγωγή λόγου των μαθητών στο παιχνίδι 
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ρόλων στην 3
η
 Παρέμβαση το οποίο ήταν «σύντομο, καθώς οι μαθητές 

περιορίστηκαν σε όσα είχαν γράψει στο κόμικς», αλλά και  στην επόμενη 

(Παρέμβαση 4
η
) όπου επίσης στις συνεντεύξεις δεν πρόσθεσαν κάτι παραπάνω από 

όσα είχαν γράψει. 

 Προβλήματα κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων 

Οι μαθητές δυσκολευόντουσαν πολλές φορές να εκφραστούν, ψάχνοντας κάποιες 

λέξεις, ή ακόμη και περιφραστικά να καταλάβουν τι έπρεπε να κάνουν στις 

δραστηριότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις «ο εκπαιδευτικός βοηθούσε με 

διευκρινιστικές οδηγίες» (βλ. Παρέμβαση 1
η ,  

3
η
, ). Σε άλλες περιπτώσεις, όπου οι 

μαθητές δεν καταλάβαιναν πολύ καλά, θα διαγράφονταν η δουλειά των μαθητών 

καθώς ένας μαθητής πάτησε διαγραφή (Παρέμβαση 2
η
 ). Επίσης, πολλές φορές ο 

χρόνος δεν επαρκούσε για την ολοκλήρωση του φύλλου εργασίας ή την χρήση της 

εφαρμογής στον υπολογιστή, και πολλές φορές προσπαθούσαμε να βρούμε λύση σε 

αυτό το θέμα, όπως για παράδειγμα στην 5
η
 παρέμβαση που είπαμε προφορικά 

κάποια αινίγματα, και οι μαθητές ανέλαβαν να σκεφτούν και άλλα στο σπίτι τους. 

Ακόμη παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές εμφανίζουν δυσκολία στο να γράψουν στα 

Ελληνικά στον υπολογιστή και δεν βρίσκουν τα γράμματα (Παρέμβαση 2
η
) ή 

γράφουν «ν αντί για υ»,  (6
η
 παρέμβαση). 

Άλλες φορές παρατηρήθηκαν τεχνικά προβλήματα, όπως πχ η σύνδεση στο 

διαδίκτυο στην 7
η
 Παρέμβαση. Ωστόσο η εφαρμογή αυτή δέχονταν και αρχεία ήχου, 

επομένως κάναμε την ηχογράφηση στον υπολογιστή και έπειτα την ανεβάσαμε στην 

εφαρμογή δημιουργώντας ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. 

 Δραστηριότητες που τους άρεσαν 

Εκτός από το διαδραστικό παιχνίδι οι μαθητές είχαν ενθουσιαστεί και με την 

χρήση των Web 2.0. εργαλείων και των βίντεο που προβάλλονταν. Συγκεκριμένα, 
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τους άρεσε πάρα πολύ η εφαρμογή Pixton  με την οποία έκανε κανείς κόμικς «και 

έδειξαν ενδιαφέρον» (Παρέμβαση 2, Παράρτημα 3.2.) και «επειδή την ζήτησαν 

ξανά» την χρησιμοποίησα και στην επόμενη παρέμβαση.  Επίσης τους αρέσει η 

χρήση του Google Earth, και που ταξιδεύουμε μέσα από αυτό σε μέρη τα οποία δεν 

γνωρίζουν (Παρέμβαση 3
η
,). Παρόλο που εμφάνισαν δυσκολίες, τα παιδιά φάνηκαν 

εντυπωσιασμένα και με τα αινίγματα, στην 5
η
 Παρέμβαση, όπου τα άκουγαν για 

πρώτη φορά. Επίσης, οι εφαρμογές όπως η Befunky, στην 6
η
 Παρέμβαση και η 

Animoto στην 9
η
 Παρέμβαση άρεσαν πολύ στα παιδιά γιατί παίζουν και σε Android, 

οπότε χρησιμοποιήθηκε συνδυαστικά και μια ταμπλέτα. Μια άλλη εφαρμογή που 

τους άρεσε πολύ ήταν αυτή που χρησιμοποιήθηκε στην 7
η
 Παρέμβαση όπου οι 

μαθητές ζήτησαν να τους στείλω το τελικό προϊόν για να το έχουν. Τέλος η χρήση 

της πλαστελίνης και η τεχνοτροπία με την οποία θα δημιουργούσαμε το βίντεο στην 

παρέμβαση 8, επίσης εντυπωσίασε τους μαθητές. 

 

Β. Συμπεριφορά των μαθητών 

Οι μαθητές έδειχνα ενδιαφέρον και περιέργεια από την πρώτη στιγμή για το 

διαδραστικό παιχνίδι που παίζαμε. Σε έναν μαθητή ο οποίος ήρθε στην 3
η
 

Παρέμβαση, οι μαθητές εξήγησαν το παιχνίδι με ενθουσιασμό. Οι μαθητές 

συνεργάζονται μεταξύ τους και αλληλοβοηθιούνται, δεξιότητες οι οποίες είναι πολύ 

σημαντικές. 

Παρατηρήθηκε επίσης και η ανάπτυξη διάφορων μαθησιακών στρατηγικών 

κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Πολλές φορές οι μαθητές έψαχναν να βρουν μια 

λέξη με βάση τα παράγωγά της όπως στην περίπτωση της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου οι 

μαθητές έχοντας τις λέξεις κλειδιά «Ολυμπιακοί Αγώνες» προσπαθούσαν να βρουν 

την λέξη λέγοντας «ολυμπιακή», «ολυμπιάδα» κλπ (Παρέμβαση 4
η
). επίσης στην 6

η
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παρέμβαση όπου οι μαθητές δεν ήταν σίγουρη για το προ μεσημβρίας (π.μ.) και μετά 

μεσημβρίας (μ.μ.), «συμπλήρωσαν και από δίπλα και (το βράδυ) για να είναι 

σίγουρα». 

Ακόμη, οι μαθητές ανέπτυξαν τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες 

διορθώνοντας τα λάθη τους στην παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου, όταν 

ακούγανε την ηχογράφηση ή όταν ξαναβλέπανε το κείμενο. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελεί η ηχογράφηση της συνέντευξης στην 4
η
 Παρέμβαση όπου 

πολλοί μαθητές έκαναν λάθος την λέξη προπόνηση λέγοντας την «προπονησε» ή 

«ποπρόνηση» αλλά όταν ξαναάκουσαν την ηχογράφηση κατάλαβαν ότι δεν την είπαν 

σωστά. Ακόμη, αν κάποιος μαθητής λέει μια λέξη λάθος «προσπαθούν οι υπόλοιποι 

να τον βοηθήσουν λέγοντας του το σωστό» (6
η
 Παρέμβαση). Επίσης στην 6η 

παρέμβαση, «οι μαθητές βλέποντας την τελική αφίσα αναγνωρίζουν τα λάθη τους», 

κάτι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των μεταγνωστικών τους δεξιοτήτων. 

 

Γ. Ερευνήτρια 

Σε όλες τις παρεμβάσεις χρειάστηκαν λεξιλογικές διευκρινήσεις και 

επεξηγήσεις σε ότι δεν καταλάβαιναν οι μαθητές. Ευτυχώς, οι μαθητές 

συνεργαζόντουσαν μεταξύ τους και εργαζόντουσαν σε ομάδες και δεν χρειάστηκε 

κάποια παρέμβαση σχετικά με αυτό.  

Όσο αφορά την αλλαγή του πλάνου δραστηριοτήτων, χρειάστηκε να γίνει 

κάποιες φορές είτε λόγω έλλειψης χρόνου (Παρέμβαση 5
η
, 8

η
), όπου δόθηκε 

προτεραιότητα στην κατανόηση των δραστηριοτήτων από τους μαθητές, αλλά έγιναν 

και αλλαγές λόγω το ότι κάποια εφαρμογή άρεσε ιδιαίτερα στα παιδιά, όπως στην 

περίπτωση του Pixton η οποία χρησιμοποιήθηκε και στην 3
η
 παρέμβαση. 
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Ακόμη, χρησιμοποιήθηκαν κάποιες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά την 

αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων, όπως για παράδειγμα στην 8
η
 και 9

η
 

Παρέμβαση, την δυσκολία των μαθητών να βρουν σε ποια χώρα και σε ποια πόλη 

είναι οι ήρωες της ιστορίας, όπου χρησιμοποιήθηκε η κρεμάλα, με τους μαθητές να 

μαντεύουν γράμματα. 

 

Δ. Επικοινωνιακές στρατηγικές 

Οι μαθητές χρησιμοποιούν διάφορες επικοινωνιακές στρατηγικές με σκοπό να 

επικοινωνήσουν στα ελληνικά και να με ρωτήσουν ότι χρειάζονται. Πολλές φορές 

παρατηρήθηκε οι μαθητές να κάνουν μείξη κωδίκων ανάμεσα στην μητρική τους 

γλώσσα και στα ελληνικά. Άλλες φορές εύρισκαν άλλους τρόπους. Στην πρώτη 

παρέμβαση παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές έψαχναν λέξεις στα βιβλία τους, για να 

βρουν τις άγνωστες λέξεις. Στην 3
η
 Παρέμβαση, όπου οι μαθητές ήθελαν να γράψουν 

την λέξη αράχνη, αλλά δεν την θυμόντουσαν, την ζωγράφισαν στον πίνακα. 

Παρατηρήθηκε επίσης και η χρήση Αγγλικών ως μέσω επικοινωνίας. 

Χαρακτηριστικά, ένας μαθητής ζήτησε πως λέγεται η λέξη move στα ελληνικά 

(Παρέμβαση 8
η
). Χρησιμοποιούν το σώμα τους, για παράδειγμα μου δείχνουν το πόδι 

τους για να τους πω την λέξη πόδι (Παρέμβαση 3
η
 ). Ακόμη πολλές φορές και από 

την ερευνήτρια  χρησιμοποιείται η περίφραση σε συνδυασμό με κινήσεις των χεριών 

πχ. πολύ μεγάλο για την λέξη «τεράστιος» (Παρέμβαση 5
η
) η την λέξη «Αρχαίος» 

σαν πολύ παλιός (Παρέμβαση 4
η
) 

Άλλες φορές οι μαθητές προσπάθησαν να βρουν την κατάλληλη λέξη μέσα 

από την χρήση του Google Translate (9
η
 Παρέμβαση), κάτι που είναι πολύ θετικό 

γιατί μαθαίνουν να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία. 



140 
 

Κάθε φύλλο εργασίας περιλάμβανε εικόνες για την επεξήγηση του λεξιλογίου, 

με σκοπό να βοηθηθούν οι μαθητές. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι κρατούσαν κάποιες 

σημειώσεις πάνω στα φύλλα εργασίας, στην μητρική τους γλώσσα. 

 

4.3 Αποτελέσματα από το Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης 

 

Μετά το πέρας των παρεμβάσεων, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 12 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με τις εντυπώσεις τους. Οι διαθέσιμες 

απαντήσεις ήταν πολύ, μέτρια, λίγο-καθόλου και για την διευκόλυνση των μαθητών 

χρησιμοποιήθηκαν και εικόνες. Όπως προέκυψε και από τις άλλες μορφές 

αξιολόγησης των παρεμβάσεων, έτσι και εδώ είναι εμφανής ο ενθουσιασμός των 

μαθητών και οι θετικές επιδράσεις των παρεμβάσεων, και όλοι οι μαθητές δηλώνουν 

πως θα ήθελαν να ξανασυμμετέχουν σε κάτι παρόμοιο και ότι τους άρεσε η θεματική 

των παρεμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα: 

Ερωτήσεις Πολύ Λίγο- Μέτρια Καθόλου 

1. Σου άρεσε που ταξιδέψαμε σε 

άλλες χώρες; 
11 0 0 

2. Ήταν ωραία που μάθαινες για 

άλλες χώρες και τα αξιοθέατα 

τους; 

10 1 0 

3. Σου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο 

γινόταν το μάθημα; 
11 0 0 

4. Πιστεύεις ότι σε βοήθησε να 

καταλαβαίνεις περισσότερο 

ελληνικά; 

10 1 0 

5. Σε βοήθησε να μιλάς περισσότερο 

ελληνικά; 

 

10 0 0 

6. Σε βοήθησε να γράφεις καλύτερα 

στα Ελληνικά; 
0 11 0 

7. Το παιχνίδι ήταν ενδιαφέρον; 11 0 0 

8. Πιστεύεις ότι μάθαινες καθώς 

έπαιζες; 
6 4 0 
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9. Σου άρεσε που χρησιμοποιήσαμε 

διάφορες εφαρμογές για κομικς, 

βίντεο, κλπ ; 

11 0 0 

10. Σε δυσκόλεψε που όλα ήταν στα 

Ελληνικά; 
1 7 3 

11. Σου άρεσε που χρησιμοποιούσατε 

τον υπολογιστή; 
11 0 0 

12. Θα ήθελες να ξανασυμμετέχεις σε 

κάποιο άλλο παιχνίδι; 
11 0 0 

 

-Όταν οι μαθητές ερωτήθηκαν αν τους άρεσε που ταξίδεψαν σε άλλες χώρες, όλοι οι 

μαθητές απάντησαν πολύ. 

-Στην δεύτερη ερώτηση οι μαθητές ρωτήθηκαν για το αν τους άρεσε που μάθαιναν 

διάφορα πολιτισμικά στοιχεία για άλλες χώρες. Από τους 11 μαθητές που 

συμμετείχαν μόνο ένας απάντησε ότι δεν του άρεσε πολύ. 

-Όλοι οι μαθητές όταν ερωτήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο γινόταν το μάθημα, 

δηλαδή με την χρήση του υπολογιστή, με παιχνίδια και τις διάφορες θεματικές κάθε 

φορά, όλοι απάντησαν ότι τους άρεσε πολύ. 

-Ένας από τους σκοπούς των παρεμβάσεων ήταν και η ανάπτυξη των γλωσσικών 

δεξιοτήτων στα ελληνικά, επομένως οι μαθητές ερωτήθηκαν για το αν οι 

παρεμβάσεις τους βοήθησαν να καταλαβαίνουν περισσότερο ελληνικά. Οι 10 από 

τους 11 μαθητές απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ. 

-Σχετικά με τις δεξιότητες παραγωγής προφορικού λόγου στα ελληνικά, οι 10 από 

τους 11 μαθητές απάντησαν ότι τους βοήθησε πολύ, ενώ ένας μαθητής δεν μας 

απάντησε καθόλου. 

-Σχετικά με τις δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου, όλοι οι μαθητές απάντησαν ότι 

τους βοήθησε να γράφουν καλύτερα, όχι όμως πάρα πολύ.  
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-Οι μαθητές έδειχναν ενδιαφέρον για το παιχνίδι κατά την διάρκεια των 

παρεμβάσεων, κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην 7
η
 απάντηση, όπου όλοι οι μαθητές 

δήλωσαν ότι το παιχνίδι ήταν ενδιαφέρον. 

-Σχετικά με το αν μάθαιναν ελληνικά ή όχι παίζοντας, από τους 11 μαθητές οι 6 

δήλωσαν ότι μάθαιναν πολλά πράγματα, 4 μαθητές δήλωσαν μέτρια ενώ ένας 

μαθητής δεν απάντησε καθόλου. 

-Σχετικά με το αν άρεσε στους μαθητές η χρήση διάφορων Web 2.0. εφαρμογών, όλοι 

οι μαθητές απάντησαν ότι τους άρεσε πολύ, κάτι που φαινόταν ιδιαίτερα και στις 

παρεμβάσεις. 

-Όλες οι εφαρμογές και τα φύλλα εργασίας ήταν στα Ελληνικά, κάτι όμως που δεν 

φαίνεται να δυσκόλεψε τους μαθητές, καθώς μόνο ένας από τους 11 μαθητές δήλωσε 

ότι τον δυσκόλεψε πολύ ότι όλα ήταν στα Ελληνικά. 

-Η χρήση του υπολογιστή καθιστά το μάθημα πιο ενδιαφέρον, κάτι που φαίνεται 

ιδιαίτερα στην πράξη. Όλοι οι μαθητές δήλωσαν ότι τους άρεσε πολύ η χρήση του 

υπολογιστή κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων.  

-Οι παρεμβάσεις ενθουσίασαν τους μαθητές, και προσέλκυσε το ενδιαφέρον τους 

κάτι που ήταν εμφανές σε κάθε μάθημα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την επιθυμία 

τους να ξανασυμμετέχουν σε κάτι παρόμοιο.  



143 
 

Συζήτηση 

 

Οι νέες τεχνολογίες εξελίσσονται ραγδαία, και συνέχεια δημιουργούνται νέα 

εργαλεία και λογισμικά, με αποτέλεσμα όλες οι υπάρχουσες διδακτικές προσεγγίσεις, 

να πλαισιώνονται από ένα τεχνολογικό περιβάλλον. Αναμφίβολα, επηρεάζουν και τον 

τομέα της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας, και δίνουν την δυνατότητα δημιουργίας 

ενός διαδραστικού, πολυτροπικού περιβάλλοντος μάθησης και για την ανάπτυξη των 

τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων. Πολλές έρευνες όπως των Bush και Crotty (1991), 

Anderson (2007), και άλλων ερευνητών, αποδεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα που 

μπορεί να έχει η χρήση της τεχνολογίας και των πολυμέσων στην σχολική τάξη. 

Επομένως δημιουργείται η ανάγκη για να διερευνήσουμε πως κάθε διδακτική 

προσέγγιση μπορεί να πλαισιωθεί από ένα τέτοιο περιβάλλον, πως οι μαθητές 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό, καθώς και τι στρατηγικές 

χρησιμοποιούν. 

Οι περισσότεροι μαθητές χειρίζονται υπολογιστές, ταμπλέτες, διάφορα 

εργαλεία παραγωγής ψηφιακού υλικού και εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών, κάτι 

που αποδεικνύεται από διάφορες έρευνες (Gonzalez -Vera, 2016, Prensky,2001, 

EDUCAUSE,2007) . Φυσικό επακόλουθο ήταν η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών 

στην σχολική τάξη, καθώς οι νέες τεχνολογίες κατακλύζουν την καθημερινότητα.. 

Όλα αυτά τα νέα μέσα επηρεάζουν και μεταβάλλουν τις απόψεις μας για τον 

πολιτισμό, την λογοτεχνία, ακόμη και την ταυτότητα μας. Επομένως θα αποτελέσουν 

σίγουρα και ένα αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού γραμματισμού, παρέχοντας 

αμέτρητες ευκαιρίες για ανάπτυξη της πολιτισμικής και διαπολιτισμικής επίγνωσης, 

αλλά και διαπολιτισμικής επικοινωνίας καθώς με τις νέες δυνατότητες που προσφέρει 

η τεχνολογία καθώς υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με όλο τον κόσμο αλλά και η 

πρόσβαση σε μια πληθώρα πληροφοριών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ικανότητα 
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για διαπολιτισμική επικοινωνία θα αποτελέσει ανάγκη του 21
ου

 αιώνα, σύμφωνα με 

διάφορες έρευνες όπως των Brown et al. (2005), Owen et al. (2006) και άλλων 

ερευνητών. 

Η πιλοτική εφαρμογή που παρουσιάστηκε παραπάνω αποτέλεσε μια 

προσπάθεια σχεδιασμού ενός πολυτροπικού περιβάλλοντος, με την αξιοποίηση των  

νέων τεχνολογιών και των πολυμέσων. Προγενέστερες έρευνες έχουν καταδείξει τα 

θετικά αποτελέσματα από ένα τέτοιο περιβάλλον (Hughes, 2005, Sadik, 2008, 

Zettersten,1986, Reeves & Nass, 1996, Alexander, 2008, Blake, 2008), τα οποία 

επιβεβαιώθηκαν και με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος. Σκοπός ήταν να 

διερευνηθεί η επιρροή τους στην κινητοποίηση των μαθητών, στην ανάπτυξη των 

γλωσσικών δεξιοτήτων της ελληνικής ως ξένης γλώσσας και στην ανάπτυξη της 

διαπολιτισμικής επίγνωσης. Παράλληλα εξετάστηκε η ανάπτυξη της δημιουργικής 

σκέψης των μαθητών μέσα από τις εφαρμογές της ψηφιακής αφήγησης όπου 

μακροχρόνιες έρευνες (van Gils, 2005, Robin, 2008, Sadik, 2008, Chang, 2005, 

Pintrich &Schunk, 2002, Svinicki, 2004, Wilson, 1997, Tsou κ.α., 2006) κατέληξαν 

στο ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται περισσότερο και αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους 

δεξιότητες όταν πρόκειται να παράγουν ένα πολυμεσικό προϊόν, κάτι που 

διαπυστώθηκε και στην πιλοτική εφαρμογή, καθώς οι μαθητές έδειχναν έντονο 

ενδιαφέρον σε όλες τις παρεμβάσεις. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών επηρεάζει 

θετικά και κινητοποιεί τους μαθητές να εμπλακούν στην μαθησιακή διαδικασία, όπως 

έχουν δείξει και προγενέστερες έρευνες (Jonassen, 1999, Reeves & Nass, 1996, 

Selber 2004, Gómez, 2016). Η δημιουργία ενός παιγνιώδες πλαισίου λειτούργησε 

επίσης ενισχυτικά, το οποίο έχει αποδειχθεί και από προσωπική προγενέστερη έρευνα 

(Μάρκου,2014), αλλά και από άλλους ερευνητές (Norman, 1993, Bizzocchi & Paras, 
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2005, Pivec & Kearney, 2007, Novak, 2012) δίνοντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη 

των γλωσσικών δεξιοτήτων μέσα από επεξεργασία ηχητικών μηνυμάτων, 

προσπάθειες επίλυσης προβλήματος και μέσα από την συνεργασία και επικοινωνία 

των μαθητών, όπου διαπραγματευόντουσαν διάφορες δομές και μορφές της γλώσσας, 

την λεγόμενη διαπραγμάτευση του νοήματος, μια πολύ σημαντική διαδικασία που 

τονίζεται από διάφορες έρευνες (Schmidt& Frota, 1986, Chapelle, 1998, Long, 1996). 

Οι παρεμβάσεις έγιναν από φυσικό ομιλητή της γλώσσας, που είχε θετικές επιδράσεις 

στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς χρησιμοποιούσαν 

διάφορες επικοινωνιακές στρατηγικές , όταν εμφάνιζαν κάποια δυσκολία. 

Κάποιες έρευνες (όπως Long, 1988, Swain & Lapkin,1995) των  τονίζουν την 

αυτοδιόρθωση των λαθών από τους ίδιους τους μαθητές, καθώς και την συμβολή της 

ηχογράφησης, βιντεοσκόπησης, και γενικότερα πολυμεσικών προϊόντων στην 

ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Αυτές οι τεχνικές 

αξιοποιήθηκαν στην πιλοτική εφαρμογή καθώς καλούνταν οι μαθητές να εντοπίσουν 

και να διορθώσουν μόνοι τους τα λάθη τους, αλλά και να ξανακούσουν τα αρχεία 

ήχου που δημιούργησαν. Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές όταν ξανάκουγαν μια 

ηχογράφηση τους ή όταν ξαναέβλεπαν ένα κείμενο τους, ήταν σε θέση να 

αναγνωρίσουν τα λάθη τους. 

 Η θετική επίδραση και στην ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων 

ήταν εμφανής με την σύγκριση των αποτελεσμάτων στον προέλεγχο και μετέλεγχο, 

και μέσα από τις άλλες μορφές αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν. Ωστόσο τα 

θετικά αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν, καθώς η πιλοτική παρέμβαση έχει 

κάποιους περιορισμούς.  Αρχικά, αποτελείται από έναν μικρό αριθμό παρεμβάσεων 

και με μικρό δείγμα συμμετεχόντων. Για να είμαστε σε θέση να γενικεύσουμε τα 
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αποτελέσματα θα χρειαστεί μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων και περισσότερες 

παρεμβάσεις.  

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι ραγδαίες, και φυσικό επακόλουθο είναι να 

έχουν επιρροές και στην εκπαίδευση. Για αυτό είναι απαραίτητη η διεξαγωγή 

ερευνών με σκοπό να διερευνηθούν τρόποι για την αποτελεσματικότερη χρήση των 

νέων τεχνολογιών, γενικά και ειδικά, στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Πέρα 

όμως από αυτούς τους προβληματισμούς, δημιουργούνται διάφορα ερωτήματα 

σχετικά με το πως ένας φυσικός ομιλητής μπορεί να επηρεάσει θετικά την εκμάθηση 

της γλώσσας τους, αλλά και πως, εκμεταλλευόμενοι τις νέες δυνατότητες που μας 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα συνεργατικό 

περιβάλλον μάθησης όπου θα δίνει την δυνατότητα επαφής και επικοινωνίας με τους 

φυσικούς ομιλητές μιας γλώσσας. 
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Παράρτημα 1 

Οδηγίες παιχνιδιού  
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1. Παιχνίδια και οδηγίες παιχνιδιού 

 

Οδηγίες παιχνιδιού 

 Χωριστείτε σε ομάδες 

 Κάποιος από την ομάδα σας θα κρατεί σημειώσεις από ότι ακούτε και 

είναι σημαντικό 

1. Ρίξτε το ζάρι  και κινείστε το πιόνι τόσα 

τετράγωνα  όσα λέει το ζάρι. 

2. Προσοχή! Θα πρέπει να φέρεις τον αριθμό που χρειάζεσαι για να 

μετακινηθείς στην επόμενη πληροφορία! Κάθε πληροφορία είναι και 

ένας βαθμός! 

3. Γράψε  ότι ακούς . 

4. Όταν λέει «νερό» ακούμπησε το νερό για να 

μάθεις αν είσαι κοντά σε θάλασσα, ή σε λίμνη ή σε ποτάμι. 

5. Πρέπει να βρεις που είναι ο Οδυσσέας και η Αθηνά τώρα. 

6. Για να συνεχίσεις το παιχνίδι θα πρέπει να πάρεις το κλειδί 

για το επόμενο μέρος. 

7. Γράψε πόσους βαθμούς έχεις ως τώρα. Κάθε πληροφορία είναι και 

ένας βαθμός! 

8. Αν βρεις για που είναι το εισιτήριο παίρνεις 10 επιπλέον βαθμούς! 
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9. Κάνε την δραστηριότητα που χρειάζεται για να πάρεις το κλειδί και να 

συνεχίσεις!!! 
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Παράρτημα 2 

Σχέδια μαθημάτων και φύλλα 

εργασίας  
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2. Σχέδια Μαθήματος και φύλλα δραστηριοτήτων 

 

Παρέμβαση 1
η
 

Πλάνο 1
ης

 Παρέμβασης 

 

Προ-στάδιο: Οι μαθητές θα παίξουν με το επιτραπέζιο παιχνίδι και θα πρέπει να 

καταγράψουν τις πληροφορίες που τους δίνονται ηχητικά με την βοήθεια του scratch. 

Στόχος είναι η κατανόηση του προφορικού λόγου, αλλά και οι παραγωγή γραπτού 

λόγου. Έπειτα θα πρέπει να καταλήξουν σε ποια χώρα θα ταξιδέψουν σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που τους δίνονται. Για να πάρουν το κλειδί και να προχωρήσουν 

παραπάνω στο παιχνίδι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα στο 

κυρίως στάδιο. 

 

Κυρίως στάδιο: Οι μαθητές θα πρέπει να μπουν στον ρόλο των ηρώων μας, που είναι 

ο Οδυσσέας και η Αθηνά, και να δημιουργήσουν μια αφηγηματική ιστορία με 

εικόνες, με την χρήση του storybird, https://storybird.com/. Τι κάνουν τα παιδιά που 

χάθηκαν στην πόλη, συγκεκριμένα στην Αθήνα. 

 

Μετα-στάδιο: Αφού ολοκληρώσουν οι μαθητές την ιστορία τους με το web2.0 

εργαλείο, θα πρέπει να συμπληρώσουν ομαδικά οδηγίες σε περίπτωση που κάποιος 

χαθεί στην πόλη. Αυτό θα συμπεριληφθεί στο τελικό προϊόν. Με την ολοκλήρωση 

του μαθήματος οι μαθητές παίρνουν το κλειδί που τους επιτρέπει να συνεχίσουν το 

επιτραπέζιο και τις νέες περιπέτειες. 
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Φύλλο εργασίας 

 

 Ο Οδυσσέας και η Αθηνά χάθηκαν στην 

Αθήνα. Τι κάνουν άραγε; 

-Άνοιξε την σελίδα https://storybird.com/ 

και κάνε sign in. 

-Η 1η ομάδα θα έχει username team113 & passport: bitolateam1 

-Η 2η ομάδα θα έχει username: team114 & passport: bitolateam2 

-Η 3η ομάδα θα έχει username: team115 & passport: bitolateam3 

 

-Αφού συνδεθείτε, κάνε κλικ  στο «χαθήκαμε στην Αθήνα» 

-Μπορείτε να βάλετε άλλες εικόνες πατώντας πάνω στο  

 

 Λέξεις που θα σας βοηθήσουν 

-Ρωτάω     Στάση Λεωφορείου:  

-Νιώθω μόνος   -Μέσα στο τρένο  
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-Πάρκο    -Περπατάω  

 

 Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που χαθούμε σε μια 

πόλη; Ας συμπληρώσουμε τις παρακάτω οδηγίες με τις 

λέξεις παρακάτω: 

(μένω, μόνος, , τρένο, πάρκο, ρωτάω, ρωτάω, πηγαίνω, χάρτης, 

στάση λεωφορείου,  αγοράζω) 

 

 

…………………… όλοι μαζί 

 …………………… κάποιον σε μια ……………………………  

……………………… κάποιον μέσα στο ………….  

……………………… σε μέρη όπως στο …………  για να μην 

νιώθουμε ……………………  

……………………………… έναν ………………  από ένα σο 
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Παρέμβαση 2
η
 

Πλάνο 2ης Παρέμβασης 

 

1. Προστάδιο 

Κατά το προστάδιο οι μαθητές θα παίξουν με το επιτραπέζιο παιχνίδι. Θα πρέπει να 

κατανοήσουν τις πληροφορίες που θα ακούσουν για το μνημείο που θα επισκεφτούν, 

να καταγράψουν τις λέξεις-κλειδιά και έπειτα να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι οι 

ήρωες του παιχνιδιού βρίσκονται στην Αθήνα. Αφού οδηγηθούν στα σωστά 

συμπεράσματα θα πρέπει να εκτελέσουν την δραστηριότητα που απαιτείται ώστε το 

παιχνίδι να συνεχιστεί την επόμενη φορά. 

2. Κυρίως στάδιο 

Κατά το κυρίως στάδιο θα προβληθεί στους μαθητές ένα βίντεο με την Ακρόπολη και 

τον Παρθενώνα. οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα κομικ με δύο φίλους οι 

οποίοι μιλάνε έξω από την Ακρόπολη. Τι λένε αυτοί οι δύο φίλοι; Στόχος αυτής της 

δραστηριότητας είναι οι μαθητές να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με αυτό το κειμενικό 

είδος στα Ελληνικά, το κόμικς, και να δημιουργήσουν μικρούς διαλόγους. 

3. Μέτα στάδιο 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αυτής, οι μαθητές καλούνται να 

συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας, για να ανακεφαλαιώσουν την γνώση που 

απέκτησαν στο μάθημα. 

 

 

  



170 
 

Φύλλο εργασίας 

Μια στάση στην Ακρόπολη! 

 

1. Σωστά μαντέψατε παιδιά! Ο Οδυσσέας και η Αθηνά βρίσκονται στην 

Ακρόπολη! Τώρα βλέπουνε τον Παρθενώνα. Είναι και άλλα δύο παιδιά 

εκεί! Ο Οδυσσέας και η Αθηνά ακούνε που μιλάνε! Τι λένε; 

 Ανοίξτε την εφαρμογή https://www.pixton.com/gr/. Είναι ένα 

online  εργαλείο που μας βοηθάει να κάνουμε comics!  

 Λέξεις που μπορεί να σας βοηθήσουν!  

-θαυμάζω    -θαυμάσιο, πολύ ωραίο  

-επισκέπτομαι     -αρχαίος  

-πρώτος πρώτη πρώτο    -έρχομαι  

-βράχος      -ψηλός, ψηλή, ψηλό  

 

 

https://www.pixton.com/gr/


171 
 

2. Ένας δυνατός αέρας φυσάει και μπερδεύει τον 

διάλογο! Τι λένε ο Οδυσσέας και η Αθηνά πάνω στην 

Ακρόπολη; Κάποιες λέξεις λείπουν! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Οδυσσέα, κοίτα τι ωραία θέα έχει από εδώ πάνω! 

Ναι, αφού η Ακρόπολη ………… ένας ψηλός και μεγάλος βράχος! 

Αφού είμαστε στην Αθήνα έπρεπε να …………… την Ακρόπολη! 

Η Ακρόπολη είναι ένα …………… μέρος! Με μεγάλη ιστορία και πολλά μνημεία!  

Το πιο ωραίο μνημείο είναι ο ……………………! Νομίζω και το πιο διάσημο! 

Λέξεις που χάθηκαν! 

Παρθενώνας, ανυπομονώ, επισκεφτούμε, είναι, θαυμάσιο, αξιοθέατα, φωτογραφία, 

γυρίσουμε, περισσότερο 

Επιτέλους, φτάσαμε Αθηνά! 

Όταν μιλάμε για ………………στην Αθήνα, όλοι θυμόμαστε τον Παρθενώνα! 

Ας βγάλουμε μια ……………… για να δείξουμε στους φίλους μας τι ωραία θέα έχει από εδώ! 

Δυστυχώς, πρέπει να …………… πίσω στο κέντρο της πόλης…. 

Κρίμα που δεν μπορούμε να κάτσουμε………! 

……. για το επόμενο μέρος που θα επισκεφτούμε! Έχω μεγάλη αγωνία! 
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Παρέμβαση 3η  

Πλάνο 3
ης

 Παρέμβασης 

 

1. Προ στάδιο 

Κατά το προστάδιο οι μαθητές θα πρέπει να παίξουν με το επιτραπέζιο παιχνίδι, και 

να καταγράψουν τις πληροφορίες που πρέπει, έτσι ώστε να οδηγηθούν στο 

συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. 

2. Κυρίως στάδιο 

Κατά το κυρίως στάδιο θα προβληθεί ένα βίντεο με το Αρχαίο Θέατρο της 

Επιδαύρου(που βρίσκεται και τι είναι). Θα προβληθούν στιγμιότυπα από μια 

τραγωδία, και μια κωμωδία με σκοπό οι μαθητές να καταλάβουν τα γενικά 

χαρακτηριστικά τους. Έπειτα οι μαθητές με την χρήση του pixton  θα πρέπει να 

γράψουν μια κωμωδία. 

3. Μετά στάδιο 

Κατά το μετά στάδιο οι μαθητές θα πρέπει να μοιράσουν ρόλους και να παίξουν την 

κωμωδία που έγραψαν! 
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Ο Οδυσσέας και η Αθηνά πάνε θέατρο στην 

Επίδαυρο! 

 

Σε αυτό το θέατρο μπορούμε να δούμε: 

 Τραγωδία: 

 κλαίω   λυπάμαι, λύπη 

 μοναξιά  φόβος, φοβάμαι 

 

 

 Αλλά και κωμωδία: 

γελάω  αστείος  χαίρομαι 

κάνω αστεία    χορεύω  

 

 χοροπηδάω    
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Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την παρομοίωση για να πεις ότι 

κάτι είναι σαν κάτι άλλο! Για παράδειγμα: 

Είσαι αστείος σαν     κλόουν!  

 

 Ήρθε η ώρα για την δική μας κωμωδία! Άνοιξε το 

https://www.pixton.com/gr 

Εκεί θα βρεις διάφορες εικόνες που θα σε βοηθήσουν να γράψεις 

μια κωμωδία! 

 

 

 

 

 

 Ώρα να μοιράσουμε ρόλους και να κάνουμε μια 

πρόβα!  

  

https://www.pixton.com/gr
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Παρέμβαση 4η   

Πλάνο 4
ης

 Παρέμβασης 

 

1. Προ στάδιο 

Κατά το προ στάδιο οι μαθητές πάλι θα παίξουν με το διαδραστικό επιτραπέζιο. Οι 

μαθητές αυτή την φορά θα ακούσουν πληροφορίες και θα καταγράψουν τις 

κυριότερες έτσι ώστε να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι είναι στην Αρχαία Ολυμπία. 

2. Κυρίως στάδιο 

Κατά το κυρίως στάδιο θα προβληθεί στους μαθητές ένα βίντεο με την Αρχαία 

Ολυμπία και τα αρχαία αγωνίσματα. Έπειτα αφού εξοικειωθούν τα παιδιά με τις νέες 

πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας και να γράψουν μια 

σύντομη συνέντευξη.   

3. Μετά στάδιο 

Κατά στάδιο αυτό αφού οι μαθητές έχουν συμπληρώσει το φύλλο εργασίας 

καλούνται να εργαστούν εταιρικά και ηχογραφήσουν τις συνεντεύξεις που έγραψαν 

με την χρήση του https://voicethread.com/myvoice/#create/7763564 . Κάθε ζευγάρι 

θα αποτελείται από τον δημοσιογράφο και από τον «αθλητή» του αγωνίσματος. 

 

https://voicethread.com/myvoice/#create/7763564
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Φύλλο εργασίας 

Ο Οδυσσέας και η Αθηνά βρίσκονται στην Αρχαία 

Ολυμπία! Εκεί ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο 

έμαθαν για τα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων! 

 

Λέξεις που θα σας βοηθήσουν: 

 

 ρίχνω, πετάω   αλλά   εχθές έριξα, πέταξα 

 η δύναμη, ο δυνατός, η δυνατή, το δυνατό 

 γρήγορος 

βάρος   βαρύς, βαριά, βαρύ 

 μακριά     
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κουρασμένος,  κούραση 

 δύσκολος, δύσκολή, δύσκολο 

 ανησυχώ   κερδίζω 

 χαίρομαι, είμαι χαρούμενος 

μου αρέσει, σου αρέσει, μας αρέσει, σας αρέσει 

κάνω γυμναστική  κάνω προπόνηση 

 

 

*όταν θέλουμε να μιλήσουμε επίσημα, μιλάμε στον πληθυντικό, σαν 

να είναι πολλοί! 

Για παράδειγμα:  
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-Γεια σας κ. Νίκο, πως είστε; 

-Πόσες ώρες κάνετε προπόνηση; 

 Ας γίνουμε δημοσιογράφοι λοιπόν! 

Συνεργάσου με το διπλανό σου!  

Ένας θα είναι δημοσιογράφος και ένας ο αθλητής! 

 

*οι λέξεις πιο πάνω θα βοηθήσουν 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Ας ηχογραφήσουμε τις συνεντεύξεις για το 

ραδιόφωνο! Ανοίξτε το 

https://voicethread.com/myvoice/#create/7

763564  

 

Πατήστε πάνω στο Comment για να προσθέσετε ήχο! 

  

https://voicethread.com/myvoice/#create/7763564
https://voicethread.com/myvoice/#create/7763564
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Ο Οδυσσέας και η Αθηνά βρίσκονται ακόμη στην Πελοπόννησο. Αυτή τη φορά 

επισκεφτήκαν επίσης ένα πολύ γνωστό μνημείο, την Αρχαία Ολυμπία. Η 

Αρχαία Ολυμπία είναι ένα σημαντικό μνημείο της αρχαίας Ελλάδας, με μεγάλη 

ιστορία. Εκεί γινόντουσαν οι Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες κάθε 4 χρόνια. Οι 

νικητές έπαιρναν ως βραβείο ένα κλαδί ελιάς. 

Ακόμη σώζονται κάποια αρχαία κτίρια, όπως ο Ναός του Δία, το Ηραίο, το 

Φιλίππειο αλλά και η είσοδος του σταδίου. 

Τα πιο σημαντικά αθλήματα ήταν το Άλμα εις μήκος, η Πάλη ή η Πυγμαχία, ο 

δρόμος, η Αρματοδρομία, η Δισκοβολία και το Ακόντιο. 
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Παρέμβαση 5η  

Πλάνο 5
ης

 Παρέμβασης 

 

1. Προ στάδιο 

Κατά το προ στάδιο, οι μαθητές θα παίξουν με το διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι. 

Θα πρέπει να συγκεντρώσουν αρκετές πληροφορίες έτσι ώστε να καταλάβουν ότι 

βρίσκονται στην Κρήτη. Θα ακούσουν επίσης αποσπάσματα από τοπική διάλεκτο 

έτσι ώστε να γίνει αφορμή για συζήτηση ότι στην Κρήτη υπάρχει η Κρητική 

διάλεκτος, που είναι μια άλλη διάσταση της Ελληνικής γλώσσας. 

 

2. Κυρίως στάδιο 

Κατά το κυρίως στάδιο οι μαθητές θα μάθουν τι είναι αίνιγμα, και θα κληθούν να 

βρούνε τα αινίγματα του Μινώταυρου. Αφού καταλάβουν τι είναι και πως γίνονται τα 

αινίγματα θα πρέπει να δημιουργήσουν τα δικά τους με το 

http://www.inklestudios.com/inklewriter/ για να μπερδέψουν τον Μινώταυρο. 

 

3. Μετά στάδιο 

Κατά το μετά στάδιο, οι μαθητές θα παίξουν με τους γλωσσικούς λαβύρινθους που 

έκαναν, ανταλλάσοντας θέσεις στους υπολογιστές και παίζοντας με τον λαβύρινθο 

της άλλης ομάδας. 

 

http://www.inklestudios.com/inklewriter/
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Φύλλο εργασίας 5 

    Ο Οδυσσέας και η Αθηνά είναι στην Κρήτη! 

Ταξίδεψαν πίσω στον χρόνο με την μηχανή του χρόνου! Εκεί 

συνάντησαν τον τρομερό Μινώταυρο……… 

Για να τους αφήσει να φύγουν, έπρεπε να απαντήσουν στα αινίγματα 

του…… 

Μπορείς να βοηθήσεις τα παιδιά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Στόμα, καπνός, 

χελιδόνι, καθρέπτης, 

φως, αράχνη, βροχή 

Αν με κυνήγι πάντα ζω, τουφέκι δε βαστάω ψαράς δεν 

είμαι, μα παντού τα δίχτυα μου τα στήνω. Τι είναι; 

 

Ανεβαίνει, κατεβαίνει και 

στη ίδια θέση μένει. Τι 

είναι; 

 

Χωρίς μάτια και χωρίς 

κόκαλα στον ουρανό πετάει. 

Τι είναι; 

 

Από ψηλά πέφτει, αλλά δεν χτυπάει ούτε ραγίζει…… 

Τι είναι; 

 
Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν βαμβάκι και από πίσω 

ψαλιδάκι. 

 

Τον έναν άνθρωπο τον κάνει δυο. 

Τι είναι; 

Μπαίνει μέσα από το τζάμι χωρίς να το 

σπάσει. Τι είναι; 
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 Τα παιδιά ξέφυγαν από τον Μινώταυρο! Αλλά θέλουν να τον 

μπερδέψουν για να μην τους κυνηγήσει! Κάντε το δικό σας λαβύρινθο 

με τις λέξεις! 

-Ανοίξτε το http://www.inklestudios.com/inklewriter/  

-Σκεφτείτε ένα χρώμα, για παράδειγμα το μαύρο, τι θυμάστε με την λέξη 

μαύρο; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

-Διαλέξτε κάποια από αυτά και ξεκινήστε τον λαβύρινθο!  

Λέξεις που ίσως σας βοηθήσουν: 

πόδι     πόδια  φτερά 

 περπατάω  πετάω  μιλάω 

 φωνάζω, η φωνή    κελαηδάω 

 μένω σε σπίτι   ουρανός, σύννεφα 

  

http://www.inklestudios.com/inklewriter/
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Παρέμβαση 6
η
 

Πλάνο 6
ης

 Παρέμβασης 

 

1. Προ στάδιο 

Κατά το προ στάδιο οι μαθητές θα παίξουν με το επιτραπέζιο παιχνίδι και  θα πρέπει 

να συλλέξουν πληροφορίες ώστε να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι βρίσκονται στην 

Ιταλία, και συγκεκριμένα στο Κολοσσαίο. Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν τις 

πληροφορίες που ακούνε προφορικά, να σημειώσουν τις σημαντικότερες λέξεις και 

να οδηγηθούν στο σωστό συμπέρασμα μετά από συζήτηση. 

2. Κυρίως στάδιο 

Κατά το κυρίως στάδιο θα προβληθεί ένα βίντεο με την Ιταλία και το Κολοσσαίο, και 

έπειτα θα πρέπει οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μια αφίσα, στην οποία θα 

προσκαλούν τον κόσμο να παρευρεθεί το μουσικό φεστιβάλ που διοργανώνουν, με 

την χρήση του https://www.befunky.com/create/collage/ . 

 

3. Μετά στάδιο 

Έπειτα οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν στο φύλλο εργασίας το τραγούδι που 

θα τραγουδήσουν στο φεστιβάλ, το οποίο είναι «Τα παιδιά του Πειραιά», στο οποίο 

λείπουν κάποιες λέξεις. Στόχος του σταδίου αυτού είναι η κατανόηση του 

προφορικού λόγου και η παραγωγή γραπτού λόγου. 

  

https://www.befunky.com/create/collage/
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Φύλλο εργασίας 6 

 

Έχετε δίκιο! Τα παιδιά βρίσκονται στην Ιταλία! Στην 

Ρώμη, έξω από το Κολοσσαίο! 

 

Εκεί διοργανώνεται τώρα ένα φεστιβάλ τραγουδιού! Θέλετε 

να πάρετε μέρος; 

 

 Ας προσκαλέσουμε τον κόσμο να έρθει να μας θαυμάσει! 

-Ανοίξτε την εφαρμογή https://www.befunky.com/create/collage/  

- 1. Επιλέγεται την εικόνα που θέλετε και την βάζετε σε όποιο κουτάκι 

θέλετε στο 3. 

-2. Πατάτε εκεί όταν θέλετε να προσθέσετε κείμενο. 

 

 

 

1. 

2

. 

3. 

https://www.befunky.com/create/collage/
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 Λέξεις που ίσως σας βοηθήσουν: 

        

προσκαλώ           μουσική     

η πρόσκληση  

 

 

μουσική συναυλία   διαγωνισμός 

 

 

τοποθεσία   ημερομηνία 

 

 στόχος, σκοπός  

 

 

σχολείο, σχολικός   
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 Ας κάνουμε πρόβα το τραγούδι που θα πούμε! Λέγεται «Παιδιά του 

Πειραιά»! Όμως λείπουν κάποιες λέξεις! Μπορείς να τις 

συμπληρώσεις τώρα που θα το ακούσουμε; 

 

Aπ’ το παράθυρό μου στέλνω 

ένα δύο και …………………  και τέσσερα φιλιά 

που φτάνουν στο λιμάνι 

ένα και δύο και τρία και τέσσερα ………  

 

Πώς ήθελα να είχα ένα και δύο 

και τρία και ……… παιδιά 

που σαν θα μεγαλώσουν όλα 

θα γίνουν ………… για χάρη του Πειραιά  

 

Όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω άλλο ……… 

τρελή να με `χει κάνει, όσο τον Πειραιά 

Που όταν βραδιάζει, ………………  μ’ αραδιάζει 

και τις πενιές του αλλάζει, γεμίζει από ……… 

 

Aπό την ………… μου σαν βγω 

δεν υπάρχει κανείς που να μην τον ……… 

και σαν το ………… κοιμηθώ, ξέρω πως 

ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ 
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Πετράδια βάζω στο ………, και μια χά  

και μια χά , και μια χάντρα φυλακτό 

γιατί τα ………… καρτερώ, στο λιμάνι σαν ……… 

κάποιον άγνωστο να βρω. 

 

 

 

 

 

  πόρτα   αγαπώ 

 

  λιμάνι   πουλιά 

 

 παιδιά   βράδυ, βραδιάζει 

 

παράθυρο 

Τρία, βγω, πόρτα, βράδια , τέσσερα, λαιμό, πουλιά, λιμάνι, βράδυ,  λεβέντες , 

τραγούδια, αγαπώ, παιδιά 
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Παρέμβαση 7
η
  

 

Πλάνο 7
ης

 Παρέμβασης 

 

1. Προ στάδιο 

Κατά το προ στάδιο οι μαθητές θα πρέπει να παίξουν με το διαδραστικό επιτραπέζιο 

παιχνίδι για να βρουν σε ποια χώρα βρίσκονται. Αφού συλλέξουν διάφορες 

πληροφορίες, σημειώσουν τις σημαντικές λέξεις, θα πρέπει να γράψουν για που είναι 

το επόμενο εισιτήριο. 

 

2. Κυρίως στάδιο 

Κατά το κυρίως στάδιο θα προβληθεί ένα βίντεο με το κάστρο του Βελιγραδίου, πως 

είναι σήμερα και έπειτα θα εμφανιστεί ο περίεργος κάτοικος του κάστρου ο Gasper, 

και θα πρέπει οι μαθητές να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας με την ιστορία του. 

 

3. Μετά στάδιο 

Κατά το Μετά στάδιο, οι μαθητές θα κάνουν τον Gasper να μιλάει,  με την web2.0. 

εφαρμογή http://blabberize.com ηχογραφώντας την φωνή τους. 

 

  

http://blabberize.com/
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Φύλλο εργασίας 7 

 

 Τα παιδιά βρίσκονται στο Βελιγράδι, στην 

Σερβία! Τώρα είναι στο κάστρο του Βελιγραδίου, και εκεί 

συνάντησαν έναν περίεργο κάτοικο, τον Gasper! 

 

Ο Gasper λέει την ιστορία του στα παιδιά! Ακούς τι λέει; 

Λέξεις και εκφράσεις που ίσως σας βοηθήσουν! 

 

 

 Έρχομαι  αλλά χτες ήρθα    πολλά χρόνια 

Πριν πολλά χρόνια ήρθα     

    

μένω στο σπίτι  μιλάω

   

μένω στο κάστρο 

 

τουρίστες  συναντώ  

επισκέπτες  

 

νιώθω μοναξιά      νύχτα  κουκουβάγια 
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Γεια σου Gasper! Είμαστε ο  Οδυσσέας και η Αθηνά! Μα πως 

βρέθηκες εδώ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μήπως να βγάλουμε ένα βίντεο τον Gasper να τον 

δείξουμε στους φίλους μας; 

Μπες στην σελίδα http://blabberize.com και κάνε τον 

Gasper να μιλάει! 

 

 

  

 Γεια …… παιδιά! Εγώ έχω πολύ …………… ιστορία σε αυτό 

το ………… που μένω! ………… πριν πολλά πολλά χρόνια εδώ 

στο …………… στην Σερβία. Από τότε που ήρθα, κάθε μέρα 

……………… πολλούς τουρίστες που …………… το κάστρο. 

Μιλάω μαζί ……… και μου …………… πολλές ιστορίες! Είμαι 

πολύ ………… όταν συναντάω κόσμο! Όμως το …………, που 

ο ήλιος πέφτει και έρχονται τα ……………… νιώθω πολύ 

…………! Ευτυχώς, …………… μια φίλη μου που και που και 

μου κάνει παρέα τα ……………! Είναι πουλί, η κ. Σοφία η 

……………! Είμαι πολύ χαρούμενος όταν …… παρέα! Χάρηκα 

………… που ………… γνώρισα! Να περάσετε …………… στο 

κάστρο μας! 

Ωραία, έχω, σας, 

μεγάλη, συναντώ, 

τους, βράδυ, 

κουκουβάγια, 

πολύ, σας, κάστρο,  

επισκέπτομαι, 

αστέρια, έρχομαι, 

βράδια, ήρθα, 

χαρούμενος, λέω, 

μοναξιά, Βελιγράδι 

http://blabberize.com/
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Παρέμβαση 8
η
 

 

Πλάνο 8
ης

 Παρέμβασης 

 

1. Προ στάδιο 

Κατά το προ στάδιο οι μαθητές θα παίξουν με το διαδραστικό παιχνίδι και θα πρέπει 

να συλλέξουν όλες τις πληροφορίες έτσι ώστε να βρουν ποια χώρα έχουν επισκεφτεί 

ο Οδυσσέας και η Αθηνά. Αφού συλλέξουν οι μαθητές τις απαραίτητες πληροφορίες 

θα πρέπει να ολοκληρώσουν την δραστηριότητα που πρέπει για να συνεχιστεί το 

παιχνίδι την επόμενη φορά.  

2. Κυρίως στάδιο 

Κατά το κυρίως στάδιο θα προβληθεί ένα βίντεο με τους Κόκκινους Βράχους 

σήμερα, και έπειτα οι μαθητές θα προχωρήσουν στην δραστηριότητα στο φύλλο 

εργασίας, όπου καλούνται να γράψουν έναν φανταστικό διάλογο που αναπτύσσουν οι 

Κόκκινοι Βράχοι. 

3. Μετά στάδιο 

Κατά το μετά στάδιο, αφού οι μαθητές έχουν γράψει τους διαλόγους, θα πρέπει να 

κάνουν με πλαστελίνη τους Κόκκινους βράχους και να βγάλουν φωτογραφίες. 

Έπειτα, θα περάσουν τις φωτογραφίες με Bluetooth στον υπολογιστή, και με την 

βοήθεια του movie maker θα δημιουργήσουν το δικό τους βίντεο. 
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Φύλλο εργασίας 8 

 

Τα παιδιά βρίσκονται στους Κόκκινους Βράχους του 

Μπελογκραντσικ, στη Βουλγαρία! 

 

Ξαφνικά οι βράχοι ζωντανεύουν και μιλάνε! Τι λένε άραγε; 

 

 Λέξεις που ίσως σας βοηθήσουν!  

 

 νιώθω κουρασμένος  κάθομαι 

κούραση   ακίνητος 

 

 πολλά χρόνια     μιλάω 

 κουνάω   στόμα 

χαρούμενος   τουρίστες 
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έρχομαι    χαιρετάω, χαιρετώ 

 

 Τι μπορεί να λένε οι πέτρες μεταξύ τους; Γράψε τι λένε!  

 

 

  

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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  Και τώρα ας κάνουμε το δικό μας βίντεο με τους Κόκκινους 

Βράχους! 

 

1. Θα κάνουμε βράχους με πλαστελίνη 

2. Θα τους βγάλουμε φωτογραφίες  

3. Θα ανοίξουμε το Movie Maker  

4. Θα βάλουμε τις φωτογραφίες 

 

5. και θα προσθέσουμε τα λόγια! 
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Παρέμβαση 9 

Φύλλο εργασίας 9 

 

   Τα παιδιά βρίσκονται στην Τουρκία! 

Συγκεκριμένα σε μια μεγάλη πόλη, στην 

Istanbul! Είναι έξω από την Άγια Σοφία!  

 

 

 Τα παιδιά βγάλανε πολύ ωραίες φωτογραφίες από αυτό 

το μνημείο, και θέλουν να τις κάνουν ένα βίντεο για να το 

δείξουν στους φίλους τους! Μπορείς να τους βοηθήσεις; 

 

 

Μπες στο https://animoto.com . Εκεί θα βρείτε τις φωτογραφίες που 

έβγαλαν ο Οδυσσέας και η Αθηνά! Γράψτε κάτι σε κάθε φωτογραφία! 

 

Λέξεις που θα σας βοηθήσουν! 

 

  μεγάλος  μουσείο  

 επισκέπτομαι   θαύμα  

https://animoto.com/
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 έκθεση   ψηφιδωτό 

  μάρμαρο   χτίζω  

 

 

Αυτά που ακούσαμε στο βίντεο ίσως σας βοηθήσουν! 

 

Η Αγιά Σοφία  

 

Η Αγία Σοφία βρίσκεται στην Instabul στην Τουρκία. Είναι ένα θαυμάσιο 

μνημείο με πολύ μεγάλη ιστορία. Χτίσθηκε πολλά χρόνια πριν, στα Βυζαντινά 

Χρόνια και για πολλά χρόνια ήταν εκκλησία. Μετά έγινε τζαμί και τώρα είναι 

μουσείο. Είναι ανοιχτό κάθε μέρα και κάθε μέρα είναι γεμάτο από επισκέπτες 

και τουρίστες. Είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο και έχει πολύ ωραία ψηφιδωτά. 

Έχει πολύ μεγάλες πόρτες και παράθυρα και έχει πολλές κατασκευές από 

μάρμαρο. Έχει ένα πολύ μεγάλο τρούλο που κάνει την Αγία Σοφία ακόμη πιο 

εντυπωσιακή. Πολλοί λένε ότι είναι ένα θαύμα γιατί είναι πολύ όμορφο κτίριο. 

Τώρα που είναι μουσείο γίνονται πολλές εκδηλώσεις εκεί. Όποιος 

επισκέπτεται την Τουρκία θα πρέπει να επισκεφτεί και την Αγία Σοφία. 
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 Ώρα για μαγείρεμα! Τα παιδιά πήραν την συνταγή του 

παραδοσιακού μπακλαβά! 

 

Υλικά για τον μπακλαβά  

 1 πακέτο φύλλο κρούστας 

 φρέσκο βούτυρο 

  αμύγδαλα  

 Καρυδια       

 κανέλα 

 ζάχαρη 

  

Υλικά για το σιρόπι: 

 ζάχαρη 

 νερό 

 λεμόνι  

 

1. Κάνετε το σιρόπι. Βάζετε σε μια κατσαρόλα όλα τα υλικά, ………, 

…………, ………… .   

2.  ……… το βούτυρο σε ένα μικρό σκεύος. 

3. Στρώνετε τα φύλλα, και ………… το λιωμένο βούτυρο. 

4. Βάζετε  τα αμύγδαλα και καρύδια 

5.  ……….. και το τελευταίο φύλλο κι αλείφετε με το βούτυρο όλη 

την επιφάνεια.  

6. Μ’ ένα μαχαίρι ……. τον μπακλαβά σε φέτες.  

7. ……. τον μπακλαβά στον ………... στους 140°C  

8. ……… τον μπακλαβά από τον φούρνο και ρίχνω το σιρόπι  

 

Καλή όρεξη! 

 

 

 

  

Λιώνω,  βάζω(2) , ρίχνω, ζάχαρη,  

κόβω, φούρνο, βγάζω, νερό λεμόνι 
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Παράρτημα 3: 

Αξιολόγηση της πιλοτικής 

εφαρμογής  
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3.  Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής 

3.1. Εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στον έλεγχο και μετέλεγχο 
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Εσύ είσαι….???? 

 

  

Γεια σου!!! Είμαι η Αθηνά, και θα 

πάμε μαζί εκδρομή στο λούνα 

παρκ! 

Γεια σου! Εγώ είμαι ο Οδυσσέας! 

Θα έρθω και εγώ μαζί σας! 

 

Όνομα: 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

Όνομα: 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………. 
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 Εδώ στο Λούνα Παρκ έχει έρθει 

εκδρομή και μια οικογένεια από την Ελλάδα! 

Θέλεις να τους συναντήσουμε; Πως 

περνάνε; Για πες μας! 

 

 

1. Η κυρία και ο κύριος δεν προλάβανε να μπούνε στο τρενάκι. Η 

κυρία……… 

Α. στενοχωριέται που δεν προλάβανε 

Β. χαίρεται που δεν προλάβανε 

Γ. τρέχει για να μπει σε άλλο παιχνίδι 

Δ. φαίνεται να μην ήθελε να προλάβουνε 

 

2. Τα παιδιά θέλουν να μπουν σε ένα παιχνίδι και ισχυρίζονται ότι 

Α. δεν φοβούνται να μπούνε 

Β. μπαίνουν παιδιά μικρότερης ηλικίας 

Γ. δεν είναι τρομακτικό παιχνίδι 

Δ. δεν χρειάζεται να μπει μαζί τους κάποιος γονέας 

 

3. Τα παιδιά παραπονιούνται γιατί 

Α. δεν έχουν πάει στην καντίνα 

Β. δεν έχουν μπει σε κανένα παιχνίδι 

Γ. δεν τους αφήνει ο ιδιοκτήτης του παιχνιδιού να μπουν 

Δ. ότι δεν περνάνε ωραία 
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4. Τα παιδιά θέλουν να μπει και η μαμά τους μαζί αλλά λέει 

Α. η μαμά τους ότι περιμένει ένα σημαντικό τηλεφώνημα 

Β. ότι έχει να προσέχει μια βαλίτσα 

Γ. ότι δεν της αρέσει 

Δ. ότι ο μπαμπάς τους πρέπει να μπει 

 

5. Ο μπαμπάς τους όμως λέει στην μαμά τους ότι 

Α. θα κάτσει χωρίς να το θέλει αυτός έξω 

Β. θα ήταν καλύτερα να μπει η μαμά τους 

Γ. θα σηκώσει αυτός το τηλέφωνο 

Δ. θα μπούνε και οι δύο μαζί 

 

6. Στο παιχνίδι που μπήκανε όλοι μαζί 

Α. η θέα αρέσει πολύ στην μαμά 

Β. τα παιδιά θέλουν να κατέβουν γιατί φοβούνται 

Γ. η μαμά το διασκεδάζει 

Δ. δεν αρέσει και πολύ στην μαμά 

 

7.  Ο πατέρας τους θέλει να σταματήσει το παιχνίδι 

Α. για να κατέβει ο μικρός 

Β. γιατί δεν του αρέσει η θέα 

Γ. γιατί γκρινιάζει η μαμά 

Δ. για να σταματήσει τον τροχονόμο 
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 Το λούνα Παρκ έχει ένα τρελό 

κλόουν, που συνέχεια μιλάει και όλα τα παιδιά 

ρωτάει! Θέλεις να δοκιμάσεις να απαντήσεις 

στις ερωτήσεις του; 

 

«Μια φορά και έναν καιρό, ξεκίνησα ένα ταξίδι μακρινό! 

Πήγα στην γειτονική Ελλάδα,    

που έχει ωραία …………………(1) 

Πρώτα πήγα στην …………… (2), που είναι μια πρωτεύουσα όλο φίνα! 

Επισκέφτηκα και τον ………………(3) πάνω στον βράχο στην 

…………(4), 

Που είναι το πιο όμορφο στολίδι μες στην πόλη! 

Ήθελα να πάω και για θέατρο στην …………(5), 

Μα τέτοια ώρα εισιτήριο που να βρω; 

Ξεκίνησα για την ……………………(6), 

Που είναι των …………  (7) η πατρίδα! 

1. Α. ήλιο Β. λιακάδα Γ. καλοκαιρία Δ. συννεφιά 

2. Α. Θεσσαλονίκη Β. Γερμανία Γ. Αθήνα Δ. Κρήτη 

3. Α. πρίγκιπα Β. Παρθενώνα Γ. Ερέχθειο Δ. Ποσειδώνα 

4. Α. Ακρόπολη Β. Αθήνα Γ. μεγαλούπολη Δ. πλατεία 

5. Α. Αμερική Β. αυλή Γ. σινεμά Δ. Επίδαυρο 

6. Α. Κορινθία Β. Πελοπόννησο Γ. Αρχαία 

Ολυμπία 

Δ. Σερβία 

7. Α. Ολυμπιακών 

Αγώνων 

Β. κύκλων Γ. εκδηλώσεων Δ. αυτοκινήτων 
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Έπειτα πήγα εκεί επαέ στην ……………         (8), 

Που έχουν το ψηλό ……… (9) τον Ψηλορείτη!   

Μα εκεί μωρέ όλοι είναι κουζουλοί, όπου σταθούν και οπού 

βρεθούν, ……………(10) και μια ρακή! 

Αγιάζω τα κοπέλια αγκουσεμένος, μήπως στο ραντεβού μου είμαι 

αργοπορημένος! 

Ζήτησα από ένα κοπέλι μια αγίδα, να πάω στον ………………… (11) 

πολιτισμό που δεν είδα! 

Στο  παλάτι που παλιά ήταν ξακουστό,  

με τον …………………   (12)                                                                                                                                                                                                               

φύλακα σωστό! 

Πίνοντας μια τσικουδιά, αφήνω τώρα τα Χανιά!  

Παίρνω το επόμενο βαπόρι, και για την Ιταλία βάζω πλώρη! 

Θα πάω στην πρωτεύουσα, στην …………… (13), μα όλοι άγνωστοι 

μου φαίνονται οι δρόμοι!  

Θέλω να επισκεφτώ το ξακουστό ………………(14), που όλος ο 

κόσμος λέει ότι είναι ωραίο! 

8. Α. Κύπρο Β. Κέρκυρα Γ. Κρήτη Δ. Ιταλία 

9. Α. αγόρι Β. βουνό Γ. κήπο Δ. γέφυρα 

10. Α. τρώνε Β. λένε Γ. πίνουνε Δ. γράφουνε 

11. Α. ρωμαϊκό Β. Μινωικό Γ. γνωστό Δ. Μυκηναϊκό 

12. Α. ταύρο Β. αστυνομικό Γ. Μινώταυρο Δ. Ηρακλή 

13. Α. Βενετία Β. Μιλάνο Γ. Βελιγράδι Δ. Ρώμη 

14. Α. Κολοσσαίο Β. Πύργο της 

Πίζας 

Γ. Πύργο του 

Άιφελ 

Δ. Παρθενώνας 
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Μα σαν χάθηκα εκεί, στο …………(15)   βρέθηκα σε μια 

στιγμή! 

-Για που πετάμε; ρωτάω εκεί,  

-Προς Βελιγράδι, στην ……………(16) την χώρα την γειτονική! 

Κάνω ένα μαγικό, και στο …………  (17) βρίσκομαι εγώ! 

Μα για που ταξιδεύω πάλι, αφήνοντας το Βελιγράδι; 

Αφήνοντας την Σερβία, πάω στους άλλους γείτονες στην 

………………(18)!! 

Για να μην σας τα πολυλογώ, μέχρι την Τουρκία έφτασα εγώ! 

Όπου η Istanbul ή  …………………(19) έχει τέτοια ομορφιά, 

Και την φημισμένη ……………………(20) !!! 

Και πίνω τούτο το φίλτρο το μαγικό, και βρίσκομαι μπροστά σας 

στο λεπτό! 

15. Α. ελικόπτερο Β. αεροπλάνο Γ. αερόστατο Δ. λεωφορείο 

16. Α. Βουλγαρία Β. Αλβανία Γ. Τουρκία Δ. Σερβία 

17. Α. λεωφορείο Β. τραμ Γ. τρένο Δ. αυτοκίνητο 

18. Α. Βουλγαρία Β. Τουρκία Γ. Ιταλία Δ. Ρωσία 

19. Α. Ρώμη Β. Άγκυρα Γ. 

Κωνσταντινούπολ

η 

Δ. Σόφια 

20. Α. παλάτι Β. Αγιά Σοφία Γ. φασολάδα Δ. Μονεβασιά 
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Μαγικός τροχός των αναμνήσεων 

 Αυτός είναι ένας μαγικός τροχός 

των αναμνήσεων! Όσο γυρνάει τόσο πιο 

πολλά θυμάσαι! Εσένα σε βοήθησε να 

θυμηθείς την τελευταία σου εκδρομή; Θα μας 

πεις σε μια παράγραφο πως είχες περάσει; 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Το σχολείο διοργανώνει μια εκδρομή τον επόμενο 

μήνα. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να πούνε στον 

δάσκαλο τους που θα ήθελαν να πάνε εκδρομή. Εσύ 

που θέλεις και γιατί; 

 

 

 

 



207 
 

3.2. Ημερολόγιο ερευνητή 

 

Ημερολόγιο ερευνητή 

 

 

 

Παρέμβαση 1η 

Ημερομηνία: Σάββατο 2 Απριλίου 2016 

 

● Πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο θέμα; 

Επειδή στην πρώτη παρέμβαση και γνωριμία κάναμε με τα παιδιά το διαγνωστικό 

τεστ, ήταν κάπως φοβισμένα μήπως η ροή των μαθημάτων ήταν μόνο αξιολόγηση( η 

οποία δεν τους αρέσει καθόλου). Μόλις είδαν όμως το παιχνίδι άρχισαν να 

αναρωτιούνται για το τι επρόκειτο να κάνουμε και άρχισαν να δείχνουν περισσότερο 

ενδιαφέρον. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού οι μαθητές ενθουσιάστηκαν καθώς σε 

κάποια σημεία του επιτραπέζιου παιχνιδιού θα πρέπει να ακουμπήσουν το χέρι τους 

στο νερό, και αναρωτιόντουσαν πως αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να ακουστεί η 

πληροφορία από τον υπολογιστή. Κατά την δραστηριότητα στον υπολογιστή οι 

μαθητές ενθουσιάστηκαν με το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δυσκολεύτηκαν πάρα 

πολύ στο να γράψουν κάτι παραπάνω από δύο σειρές. 

 

● Κατανόησαν οι μαθητές το στόχο της δραστηριότητας; 

Γενικά παρατηρήθηκε ότι το επίπεδο της τάξης στα Ελληνικά είναι χαμηλό, και 

πολλές φορές δεν καταλάβαιναν ακριβώς τι έπρεπε να κάνουν. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός της τάξης βοηθούσε με διευκρινιστικές ή 

συμπληρωματικές οδηγίες στην γλώσσα τους. Οι εικόνες βοήθησαν πάρα πολύ στο 

να κατανοήσουν τα παιδιά το λεξιλόγιο και εν τέλει κατανόησαν τι έπρεπε να κάνουν. 
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● Συνέβη κάτι διασκεδαστικό ή ασυνήθιστο;  

Στα παιδιά άρεσε πολύ το επιτραπέζιο παιχνίδι με την φυσική διεπαφή, τους άρεσε 

πάρα πολύ που για να μάθουν μια πληροφορία θα έπρεπε να πιαστούν χέρι χέρι ή που 

όταν έπρεπε να μάθουν κάποια πληροφορία με το νερό θα έπρεπε ο τελευταίος να 

βουτήξει το χέρι του στο νερό. Φοβόντουσαν στην αρχή το νερό, και τους φαινόταν 

πάρα πολύ περίεργο που έπαιζε ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. 

 

● Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί; 

Χρειάστηκε να κάνω αρκετές παρεμβάσεις για διευκρινήσεις όσον αφορά τον τρόπο 

που παίζεται το παιχνίδι, αλλά και το τι πρέπει να κάνουν κάθε φορά. Ήταν η πρώτη 

φορά που έρχονται σε επαφή με το παιχνίδι οπότε είναι λογικό να χρειάζονται 

κάποιες διευκρινήσεις. 

 

● Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών για τη δραστηριότητα μετά την 

ολοκλήρωσή της; Πού δυσκολεύτηκαν και γιατί; 

Γενικά τα παιδιά δεν πολύ μιλούσαν, αισθανόμουν ότι δεν με καταλαβαίνουν, και 

έδειχναν ότι δυσκολεύονται στην διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων. Έχουν 

περιορισμένο λεξιλόγιο και δεν μου πολύ μιλάνε στα Ελληνικά. Παρατηρήθηκε από 

κάποιους μαθητές να ψάχνουν λέξεις στα βιβλία τους. Το καλό είναι ότι δείχνουν 

ενδιαφέρον και δείχνουν ότι τους αρέσει το παιχνίδι και οι δραστηριότητες. 

  

● Πώς τα πήγαν με την επικοινωνία-αλληλόδραση; 

Τα παιδιά δεν προσπαθούν να μιλήσουν ελληνικά, ίσως είναι η δεύτερη φορά που με 

βλέπουν και είναι πιο ντροπαλά. Πιστεύω πως κάποια μιλάνε αρκετά αλλά δεν 
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θέλουν ακόμη να μιλήσουν. Τα αγόρια της τάξης φαίνονται πιο θαρραλέα, ωστόσο 

κανένα δεν μου μίλησε στα ελληνικά. 

 

● Τι πήγε καλά, τι όχι;  Τι θα μπορούσε να αλλάξει;    Γιατί; 

Δεν περίμενα πολλά από τα παιδιά στην πρώτη παρέμβαση, καθώς κατάλαβα ότι το 

επίπεδο στα ελληνικά είναι πιο χαμηλό από ότι υπολόγιζα. Ίσως θα έπρεπε να 

χρησιμοποιήσω μια εφαρμογή που να μην απαιτεί εξ ολοκλήρου να γράψουν κάτι τα 

παιδιά, αλλά να γράφουν πιο σύντομες προτάσεις και πιο πολλές. Ίσως η μορφή της  

δραστηριότητας, δηλαδή το ότι έχουν να γράψουν κάτι μεγάλο σχετικά σε έκταση 

τους τρόμαξε. Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω ίσως κάποια εφαρμογή που να 

αναπτύσσει άλλη μορφή γραπτού λόγου, π.χ. διάλογος. Ωστόσο αυτή η εφαρμογή 

είναι ιδιαίτερα εύχρηστη, χωρίς να δυσκολεύει τα παιδιά, καθώς δίνει την δυνατότητα 

να συνδεθούν απευθείας με λογαριασμούς που έχω χρησιμοποιήσει εγώ ως 

εκπαιδεύτρια για τις ομάδες. 

 

● Ποια ήταν η στάση των παιδιών στην αρχή και κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας (θετική, αρνητική, ουδέτερη, ζητούσαν διευκρινήσεις ή 

βοήθεια); 

Ζητούσαν κάποια βοήθεια καθώς δεν καταλάβαιναν ακριβώς τι έπρεπε να κάνουν. 

Ωστόσο με απλά λόγια και εικόνες κατανόησαν τι έπρεπε να γίνει στην 

δραστηριότητα αυτή. Φάνηκε να τους άρεσε αρκετά η ενασχόληση με τον 

υπολογιστή, και από ότι φαίνεται δεν είχαν συνηθίσει σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. 
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Παρέμβαση 2η 

Ημερομηνία: Σάββατο 9 Απριλίου 2016 

 

● Πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο θέμα; 

Το ότι θα ξαναπαίζαμε το παιχνίδι φάνηκε λίγο περίεργο στα παιδιά, αλλά τους ξάνα 

εξήγησα πως θα το παίζουμε κάθε φορά  και κάθε φορά θα πρέπει να ολοκληρώνουμε 

μια δραστηριότητα για να συνεχίσουμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Σήμερα για γείωση 

τους είχα βάλει μια μπανάνα, κάτι που τους φάνηκε επίσης διασκεδαστικό και 

περίεργο καθώς θα έπρεπε να φάνε ένα κομμάτι μπανάνα για να ακούσουν την 

πληροφορία. Ήταν κάπως καλύτερα σχετικά με την κατανόηση του παιχνιδιού, 

νομίζω ότι τα παιδιά κατάλαβαν πως παίζεται το παιχνίδι και δεν εμφάνισαν 

δυσκολίες. Το βίντεο που κατασκεύασα με τριδιάστατη αναπαράσταση της 

Ακρόπολης επίσης τους άρεσε πολύ, αλλά και η δραστηριότητα όπου κατασκεύαζαν 

κομικς με την εφαρμογή pixton τους άρεσε πάρα πολύ, αφού σκέφτομαι να την ξανά 

χρησιμοποιήσω στην επόμενη παρέμβαση.  Παρατήρησα ότι οι μαθητές έχουν κάποια 

δυσκολία στο πληκτρολόγιο, καθώς δεν έχουν τα ίδια γράμματα όπως εμείς, και 

ψάχνανε τα γράμματα τις περισσότερες φορές. Επομένως μέσα από αυτή την 

δραστηριότητα εξασκούνται και στο πληκτρολόγιο στα Ελληνικά. 

 

● Κατανόησαν οι μαθητές το στόχο της δραστηριότητας; 

Οι μαθητές κατανόησαν το στόχο της δραστηριότητας με όχι ιδιαίτερα δυσκολία. 

Ήταν καλύτερα από την προηγούμενη παρέμβαση, τα παιδιά είπαν κάποιες λεξούλες 

στα ελληνικά, κυρίως από το λεξιλόγιο που τους είχε δοθεί στο φύλλο εργασίας. 

 

● Συνέβη κάτι διασκεδαστικό ή ασυνήθιστο;  
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Τα παιδιά στην αρχή φοβόντουσαν να φάνε μπανάνα, ίσως επειδή στην άκρη ήταν 

συνδεμένη με καλώδιο για να κλείνει το κύκλωμα με το makey makey. Όμως μετά 

τους εξήγησα ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ότι όλα είναι κανονικά. 

 

● Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί; 

Έκανα κάποιες παρεμβάσεις, διευκρινιστικές κυρίως και περισσότερο για το 

λεξιλόγιο, κάποιες λέξεις προσπαθώ να τις λέω περιφραστικά, ώστε τα παιδιά να 

καταλάβουν την σημασία χωρίς να τους πει ο εκπαιδευτικός τους την ίδια λέξη στη 

γλώσσα τους. 

 

● Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών για τη δραστηριότητα μετά την 

ολοκλήρωσή της; Πού δυσκολεύτηκαν και γιατί; 

Τους άρεσε η δραστηριότητα, φαίνεται να τους δυσκολεύει η γλώσσα καθώς δεν 

έχουν συνηθίσει σε αυτόν τον τρόπο. Όλα είναι στα ελληνικά, ακόμη και οι οδηγίες 

και οι εφαρμογές, και σήμερα παραλίγο ένας μαθητής να διαγράψει το κόμικς και όχι 

να το αποθηκεύσει. Ευτυχώς το πρόλαβα τελευταία στιγμή και δεν διαγράφτηκε.  

 

 Πώς τα πήγαν με την επικοινωνία-αλληλόδραση; 

Μεταξύ τους μιλάνε την γλώσσα τους, αλλά καταλαβαίνουν ότι τους λέω και αυτό 

είναι πολύ καλό. Σήμερα είπαν κάποιες λέξεις στα ελληνικά, αλλά περιορισμένα. 

Θέλουν διευκρινήσεις ακόμη, όσον αφορά το λεξιλόγιο, αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα 

αρχίσουν να θυμούνται όσα ξέρουν και όσα μαθαίνουμε στα μαθήματα. 

 

● Τι πήγε καλά, τι όχι;  Τι θα μπορούσε να αλλάξει;    Γιατί; 
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Η σημερινή παρέμβαση πήγε πολύ καλά, τα παιδιά έπαιξαν με το παιχνίδι, έδειξαν να 

τους αρέσει και ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην εφαρμογή με τα κομικς. Τους 

άρεσε πάρα πολύ, προσπαθούσαν να βρουν κάτι να γράψουν και αυτό ήταν πολύ 

καλό, και σκέφτομαι να ξαναχρησιμοποιήσω και στο επόμενο μάθημα την ίδια 

εφαρμογή, γιατί τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και ότι τους άρεσε. Την τελευταία 

δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας που ήταν ανασύνθεση κειμένου δεν την 

πραγματοποιήσαμε λόγο έλλειψη χρόνου, και συμπληρώσαμε μόνο τα κενά. Το 

θετικό είναι ότι τα παιδιά κατάλαβαν ότι οι προτάσεις δεν είναι στην σωστή σειρά. 

 

● Ποια ήταν η στάση των παιδιών στην αρχή και κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας (θετική, αρνητική, ουδέτερη, ζητούσαν διευκρινήσεις ή 

βοήθεια); 

Τα παιδιά ζητάνε συνεχώς βοήθεια και διευκρινήσεις σε ότι δεν καταλαβαίνουν. 

Προσπαθώ να χρησιμοποιώ πολύ απλό λεξιλόγιο με σκοπό να μην χρειάζονται 

πολλές διευκρινήσεις στη δική τους γλώσσα και να με καταλαβαίνουν στα ελληνικά. 

Στα φύλλα δραστηριότητας προσπαθώ να είναι απλά και να χρησιμοποιώ όσο το 

δυνατόν πιο κατατοπιστικές εικόνες για τις λέξεις, που βλέπω ότι τους βοηθάει. 

Ωστόσο η στάση τους είναι θετική και δείχνουν ενδιαφέρον για να ασχοληθούν.  
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Παρέμβαση 3η 

Ημερομηνία: Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 

 

● Πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο θέμα; 

Τα παιδιά αρχίζουν και συνηθίζουν περισσότερο το παιχνίδι και μόλις μπήκαν στην 

τάξη πήραν θέση και τους φακέλους για να στήσουν τα πιόνια. Αυτή την φορά η 

γείωση είναι μόνο νερό, που σημαίνει ότι κάθε φορά θα πρέπει να βουτούν το χέρι 

τους στο νερό για να ακουστεί η πληροφορία. Τους φάνηκε περίεργο το θέμα, δηλαδή 

το ότι τα παιδιά επισκέφτηκα το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και δεν είχαν ακούσει 

ποτέ για τραγωδία και κωμωδία. Επίσης σχετικά με την γεωγραφία, δεν γνώριζαν για 

την Πελοπόννησο. Τους φάνηκε ενδιαφέρον  παρέμβαση αυτή καθώς δεν γνώριζαν 

κάτι σχετικά με αυτά. Ακόμη, τους άρεσε πάρα πολύ το κόμικς την προηγούμενη 

φορά και επειδή το ζήτησαν ξανά, χρησιμοποίησα την ίδια εφαρμογή.  

 

● Κατανόησαν οι μαθητές το στόχο της δραστηριότητας; 

Οι μαθητές κατανόησαν τι έπρεπε να κάνουν με την βοήθεια της εφαρμογής, και 

όσον αφορά το παιχνίδι οι μαθητές έχουν εξοικειωθεί με τον τρόπο που παίζεται, 

αλλά και εκπλήσσονται κάθε φορά με την γείωση που είναι διαφορετική. Το βίντεο 

που προβλήθηκε πάλι βοήθησε τα παιδιά να δουν πως είναι το αρχαίο θέατρο της 

Επιδαύρου, και φαίνεται να τους αρέσει αυτή η ρεαλιστική απεικόνιση του Google 

earth.  Επίσης επειδή ξαναχρησιμοποιήθηκε η ίδια εφαρμογή τα παιδιά ήταν 

εξοικειωμένα με το τι έπρεπε να κάνουν.  

 

● Συνέβη κάτι διασκεδαστικό ή ασυνήθιστο;  
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Σήμερα ήρθε και ένα παιδί το οποίο δεν είχε έρθει στα προηγούμενα μαθήματα. Οι 

μαθητές με ενθουσιασμό περιέγραφαν στην γλώσσα τους(όμως) πως παίζεται το 

παιχνίδι, πως κάνουμε κόμικς κλπ και φάνηκε ότι πραγματικά τους αρέσει και 

ενδιαφέρονται. Ακόμη κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, οι μαθητές ζητούσαν στην 

γλώσσα τους από τον καθηγητή της τάξης τους ο οποίος παρακολουθούσε να μου πει 

να σημειώσει την βαθμολογία, αλλά εγώ κατάλαβα τι ήθελαν και το σημείωσα. Και 

τα παιδιά κατάλαβαν ότι καταλαβαίνω τι λένε και άρχισαν να γελάνε. Αργότερα, όταν 

κάναμε τα κομικς με ρώτησαν μια λέξη και τους απάντησα και επίσης τους φάνηκε 

περίεργο και αστείο που ξέρω και εγώ κάποιες λέξεις. Ένα ακόμη γεγονός που 

προκάλεσε γέλιο ήταν ότι οι μαθητές ήθελαν να γράψουν την λέξη αράχνη, και δεν 

την θυμόντουσαν. Έτσι μια μαθήτρια ήρθε και την ζωγράφισε στον πίνακα για να την 

βρούμε. 

 

● Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί; 

Χρειάστηκε να κάνω κάποιες βοηθητικές παρεμβάσεις καθώς τα παιδιά δεν 

καταλαβαίνουν ότι τους λέω πάντα. Έτσι κυρίως οι παρεμβάσεις περιορίζονται στο 

λεξιλόγιο, όπου προσπαθώ με συνώνυμες λέξεις ή περιφραστικά να τους βοηθήσω να 

καταλάβουν κάποια λέξη. Βοηθητικά χρησιμοποιήθηκαν και λέξεις που περιγράφουν 

συναισθήματα που προκαλούνται κατά την διάρκεια μιας κωμωδίας και μίας 

τραγωδίας. 

 

● Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών για τη δραστηριότητα μετά την 

ολοκλήρωσή της; Πού δυσκολεύτηκαν και γιατί; 

Στα παΐδια άρεσε πολύ που ασχοληθήκαμε ξανά με τα κόμικς, αυτή η εφαρμογή τους 

είχε αρέσει πάρα πολύ την προηγούμενη φορά και τους άρεσε ακόμη περισσότερο 



215 
 

σήμερα. Έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς οι μαθητές σε κάθε ομάδα προσπαθούσε 

να βρει ιδέες και να κάνει μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό διάλογο από την άλλη 

ομάδα. 

● Πώς τα πήγαν με την επικοινωνία-αλληλόδραση; 

Τα πήγαν πάρα πολύ καλά, οι μαθητές επικοινωνούσαν μεταξύ τους και ψάχνανε να 

βρούνε λέξεις για να γράψουν διάλογο, προσπαθούσαν να κάνουν όσο πιο 

εντυπωσιακή κωμωδία μπορούσαν. Προσπαθούσαν να μιλήσουν ελληνικά, με 

ρωτούσαν για λέξεις, και κάναν μείξη κωδίκων πολλές φορές καθώς μιλούσαν. 

Χρησιμοποιούσαν επίσης και τα χέρια τους, για να μου πουν για παράδειγμα πως 

λέγετε κάτι στα ελληνικά, π.χ. πόδια. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους, και γενικά 

επικοινωνούν και αλληλοβοηθιούνται, κάτι που είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ 

σημαντικό. Στο τελευταίο μέρος, όπου ήταν ένα παιχνίδι ρόλων, παρατήρησα ότι τα 

παιδιά είναι αρκετά μαγκωμένα, ότι δεν αυτοσχεδιάζουν αλλά ακολούθησαν τον 

διάλογο που είχαν ετοιμάσει, χωρίς να προσθέσουν κάτι άλλο. 

 

● Τι πήγε καλά, τι όχι;  Τι θα μπορούσε να αλλάξει;    Γιατί; 

Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την ανταπόκριση των μαθητών, από την 

συνεργασία μεταξύ τους και από την διάθεση τους για συμμετοχή. Φαίνεται ότι δεν 

είναι συνηθισμένα σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και δείχνουν ενθουσιασμό. 

Παρατήρησα επίσης ότι δεν ξέρουν πολλά γράμματα στο πληκτρολόγιο στα 

ελληνικά, δηλαδή δεν γνωρίζουν σε ποια πλήκτρα βρίσκονται τα ελληνικά γράμματα, 

κάτι που ελπίζω μέσα από τα μαθήματα να βελτιωθεί. Η παρέμβαση πήγε καλύτερα 

από την προηγούμενη φορά, και νομίζω πως δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι. 

Νομίζω το φύλλο παρέμβασης ήταν για το επίπεδο των μαθητών. 
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● Ποια ήταν η στάση των παιδιών στην αρχή και κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας (θετική, αρνητική, ουδέτερη, ζητούσαν διευκρινήσεις ή 

βοήθεια); 

Τα παιδιά είχαν ζητήσει την προηγούμενη φορά να ξαναχρησιμοποιήσουμε την ίδια 

εφαρμογή και μόλις είδαν ότι θα ξανακάνουν την ίδια δραστηριότητα 

ενθουσιάστηκαν. Αυτή την φορά ανταποκρίθηκαν καλύτερα στην δραστηριότητα και 

ενασχολήθηκαν περισσότερο με την εφαρμογή pixton και συναγωνιζόντουσαν σε 

ομάδες ποια ομάδα θα κάνει την καλύτερη κωμωδία. Αυτό δείχνει πως ήθελαν 

πραγματικά ενδιαφέρον και ήθελαν να ασχοληθούν. Τέλος το παιχνίδι ρόλων ήταν 

σύντομο, αλλά τους άρεσε επίσης. Εμφάνισαν κάποιες  δυσκολίες στην παραγωγή 

γραπτού και προφορικού λόγου, κάτι που εξηγείται από τον τρόπο διδασκαλίας στον 

οποίο είναι συνηθισμένα τα παιδιά. 
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Παρέμβαση 4η 

Ημερομηνία: Σάββατο 16 Απριλίου 2016 

 

● Πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο θέμα; 

Τα παιδιά πλέον έχουν καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι αλλά 

προσπαθώ να τους κεντρίσω το ενδιαφέρον κάθε φορά αλλάζοντας την γείωση του 

παιχνιδιού. Αυτή την φορά η γείωση ήταν ένα μεταλλικό τρίγωνο, το οποίο όταν το 

χτυπούσαν ακουγόταν η πληροφορία. Αυτό ενθουσίασε τα παιδιά, καθώς 

σκεφτόντουσαν και άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως 

γείωση. Μάλιστα ένας μαθητής ρώτησε αν η κιθάρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

ως γείωση, με τα καλώδια να συνδέονται στις χορδές. Tην Αρχαία Ολυμπία δεν την 

ήξεραν οι μαθητές, παρόλα αυτά επειδή μέσα στις λέξεις κλειδιά ήταν και οι 

"Ολυμπιακοί Αγώνες" προσπαθούσαν να βρουν την λέξη λέγοντας κάποιες παρόμοιες 

οι οποίες είναι παράγωγά όπως «ολυμπιακή», «ολυμπιάδα» ή με άλλο τονισμό όπως 

«Ολύμπια». Επίσης δεν ήξεραν γεωγραφικά που είναι, ότι βρίσκεται στην 

Πελοπόννησο ή τι είναι Πελοπόννησος, που ήταν μέσα στις λέξεις κλειδιά. Ωστόσο, 

η χρήση του Google Earth στο βίντεο και η αφήγηση βοήθησε τα παιδιά να 

καταλάβουν την τοποθεσία και να έχουν μια τρισδιάστατη οπτική του χώρου. Η 

έπειτα εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε τους φάνηκε διασκεδαστική, καθώς τα παιδιά 

έπρεπε να ηχογραφήσουν τις φωνές τους παίζοντας τον ρόλο του δημοσιογράφου και 

του αθλητή. Παρατήρησα ότι όταν τα ακούγανε μετά, παρατηρούσαν και διόρθωναν 

φωνητικά λάθη των συμμαθητών τους ή κάποιο λάθος τονισμό π.χ. προπόνηση αντί 

για προπονήσε ή «ποπρόνηση». Τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η εφαρμογή και το 

διασκέδασαν αρκετά. 
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● Κατανόησαν οι μαθητές το στόχο της δραστηριότητας; 

Οι μαθητές δεν εμφάνισαν δυσκολίες στο να κατανοήσουν το θέμα της 

δραστηριότητας και φαίνεται να έχουν εξοικειωθεί με τον τρόπο που γίνονται τα 

μαθήματα και φαίνεται να περιμένουν τι θα κάνουμε κάθε φορά. Όταν είδαν τις 

γραμμές στο φύλλο εργασίας τρόμαξαν που έπρεπε να γράψουν κάτι, ωστόσο τους 

εξήγησα πως θα συνεργαστούν όλοι μαζί για να βγάλουν ένα κοινό αποτέλεσμα. Η 

δομή της συνέντευξης γραφόταν στον πίνακα, όπου καλούσα κατά διαστήματα 

μαθητές να γράψουν αυτά που έλεγαν.  

 

● Συνέβη κάτι διασκεδαστικό ή ασυνήθιστο;  

Στους μαθητές φάνηκε πολύ διασκεδαστικό να ακούν τις φωνές τους, γελούσαν με τα 

φωνητικά λάθη που έκαναν και διόρθωνε ο ένας τον άλλον ή ακόμη και τον εαυτό 

τους λέγοντας «αχ τι είπα». Επίσης ένα ακόμη διασκεδαστικό σημείο ήταν όταν 

προσπαθούσαν να βρουν που βρίσκονται οι ήρωες της ιστορίας, και προσπαθούσαν 

να βρουν την λέξη «Ολυμπία».  

 

● Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί; 

Χρειάστηκε να κάνω κάποιες παρεμβάσεις στο λεξιλόγιο, βοηθώντας τους μαθητές 

περιφραστικά να βρουν το «Αρχαία», σαν «πολύ παλιός», ή και γενικότερα στο να 

τους βοηθήσω να καταλάβουν κάποια λέξη ή την δραστηριότητα στο φύλλο 

εργασίας. Επίσης όπου εντόπιζα δυσκολίες των μαθητών στην ανάγνωση, τους 

βοηθούσα έτσι ώστε να πουν σωστά την λέξη. Και ο εκπαιδευτικός της τάξης 

χρειάστηκε να κάνει αρκετές παρεμβάσεις, εξηγώντας κάποιες λέξεις στην γλώσσα 

τους, όπου δεν καταλάβαιναν οι μαθητές.  
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● Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών για τη δραστηριότητα μετά την 

ολοκλήρωσή της; Πού δυσκολεύτηκαν και γιατί; 

Οι μαθητές φάνηκε να το διασκέδασαν κατά την διάρκεια όλου του μαθήματος, και 

τους άρεσε η δραστηριότητα καθώς ήταν κάτι διαφορετικό για αυτούς. 

Δυσκολεύτηκαν και στο λεξιλόγιο αλλά και στην ανάγνωση, κυρίως σε γράμματα 

όπως το δ ή σε δίψηφα σύμφωνα όπως το πρ. Ωστόσο νομίζω το ότι άκουσαν την 

φωνή τους μετά τους βοήθησε πάρα πολύ να εντοπίσουν τυχόν φωνητικά λάθη. 

 

● Πώς τα πήγαν με την επικοινωνία-αλληλόδραση; 

Τα πήγαν πάρα πολύ καλά καθώς συνεργάζονται μεταξύ τους, προσπαθούν και 

βοηθούν ο ένας τον άλλον, και άρχισαν να λένε και κάποιες λέξεις στα ελληνικά 

μεταξύ τους, κάτι που είναι πολύ θετικό. Επίσης δείχνουν διάθεση και προσπαθούν 

να καταλάβουν λέξεις τις οποίες προσπαθώ να τους εξηγήσω περιφραστικά, με 

συνώνυμα ή εξωλεκτικά, και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς το επίπεδο τους στα 

ελληνικά είναι αρκετά χαμηλό, παρόλο αυτά προσπαθούν και δεν απογοητεύονται και 

αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

 

● Τι πήγε καλά, τι όχι;  Τι θα μπορούσε να αλλάξει;    Γιατί; 

Πήγαν όλα πολύ καλά, θεωρώ ότι ήταν μια επιτυχημένη παρέμβαση και ότι 

επιτεύχθηκαν οι στόχοι της παρέμβασης αυτής. 

 

● Ποια ήταν η στάση των παιδιών στην αρχή και κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας (θετική, αρνητική, ουδέτερη, ζητούσαν διευκρινήσεις ή 

βοήθεια); 
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Τα παιδιά ήταν θετικά απέναντι σε όλα, το μόνο που τους τρόμαξε ήταν η άσκηση 

στο φύλλο εργασίας στο οποίο τους καθησύχασα ότι θα το γράψουν όλοι μαζί. 

Ασφαλώς και ζητούσαν συνεχώς διευκρινήσεις, αλλά το καλό είναι ότι πρώτα 

προσπαθούσαν να καταλάβουν και έπειτα ζητούσαν βοήθεια από εμένα και στο τέλος 

και από τον εκπαιδευτικό της τάξης, που μπορούσε να τους πει κάτι στην γλώσσα 

τους. 
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Παρέμβαση 5η 

Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 

 

● Πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο θέμα; 

Στα παιδιά φαίνεται να αρέσει το διαδραστικό παιχνίδι που παίζουμε κατά το προ 

στάδιο, και αυτή την φορά θα έπρεπε να τρώνε μπανάνα και να βουτάνε το χέρι στο 

νερό μόνο για να ακούσουν την πληροφορία που σχετίζεται με το νερό. Αυτό φάνηκε 

καθώς ήρθε σήμερα ένα παιδί το οποίο δεν είχε έρθει μέχρι τώρα, και με 

ενθουσιασμό οι μαθητές του εξηγούσαν τι ακριβώς κάνουμε στο παιχνίδι. 

 

● Κατανόησαν οι μαθητές το στόχο της δραστηριότητας; 

Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν το στόχο της δραστηριότητας καθώς το 

λεξιλόγιο τους είναι περιορισμένο αρκετά. Ωστόσο εν τέλει κατάλαβαν τι έπρεπε να 

κάνουμε, δυστυχώς όμως η ώρα είχε περάσει και δεν προλάβαμε να κάνουμε την 

δραστηριότητα στον υπολογιστή. Όμως αφού είπαμε κάποια πράγματα προφορικά, 

θα έπρεπε να ετοιμάσουν κάτι στο σπίτι και να μας το δείξουν την επόμενη φορά. 

 

● Συνέβη κάτι διασκεδαστικό ή ασυνήθιστο;  

Γενικά τα παιδιά διασκεδάζουν με την γείωση που πάντα είναι κάτι διαφορετικό. 

Τους αρέσει που στο παιχνίδι για να ακουστεί η πληροφορία θα πρέπει να πιαστούν 

μεταξύ τους, να φάνε μπανάνα, αλλά και να βάλουν το χέρι στο νερό όταν γράφει 

«νερό» και ότι θα πρέπει να κάνουν κάθε φορά. Ακόμη, σήμερα ασχοληθήκαμε με τα 

αινίγματα, τα οποία τους άρεσαν, προσπαθούσαν να μαντέψουν σωστά, αλλά κάποια 

άγνωστη λέξη τους μπέρδευε και έλεγαν κάτι διαφορετικό, το οποίο ίσως το 

καταλάβαινε κάποιος άλλος και γελούσαν. 



222 
 

 

● Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί; 

Χρειάζεται αρκετές φορές να παρεμβαίνω, ή να παρεμβαίνει ο εκπαιδευτικός της 

τάξης καθώς τα παιδιά έχουν αρκετά περιορισμένο λεξιλόγιο, και πολλές φορές δεν 

τα καταλαβαίνουν όλα, επομένως θα πρέπει να τους εξηγήσω την λέξη αυτή με 

εκφράσεις, με περίφραση, ή ακόμη και με κινήσεις, όπως για παράδειγμα την λέξη 

τεράστιος, χρησιμοποίησα τα χέρια μου για να τους δείξω και τους είπα και ότι 

«τεράστιος είναι ο πολύ μεγάλος». Μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες καμία από αυτές 

τις τεχνικές δεν έχει αποτέλεσμα, επεμβαίνει ο εκπαιδευτικός της τάξης για να τους 

εξηγήσει στην γλώσσα τους. 

 

● Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών για τη δραστηριότητα μετά την 

ολοκλήρωσή της; Πού δυσκολεύτηκαν και γιατί; 

Κατά το παιχνίδι οι μαθητές δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου, μόνο κατά την  

διεκπεραίωση του φίλου εργασίας οι μαθητές δυσκολεύτηκαν, και στην τελευταία 

δραστηριότητα όταν την διάβασαν τους φάνηκε βουνό, όμως συζητώντας όλοι μαζί 

κατάλαβαν τι έπρεπε να κάνουν και πως έπρεπε να σκεφτούν. 

  

● Πώς τα πήγαν με την επικοινωνία-αλληλόδραση; 

Πήγανε καλά, προσπάθησαν να επικοινωνήσουν στα ελληνικά αλλά περισσότερο 

χρησιμοποιούσαν την γλώσσα τους. Το καλό είναι ότι όταν τους μιλάω στα Ελληνικά 

καταλαβαίνουν τι τους λέω, επομένως είναι σε καλό δρόμο να μιλήσουν και στα 

ελληνικά. Έχω παρατηρήσει ότι σε κάποιες μικρές λέξεις και προτάσεις 

χρησιμοποιούν ελληνικά και αυτό είναι θετικό. 
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● Τι πήγε καλά, τι όχι;  Τι θα μπορούσε να αλλάξει;    Γιατί; 

Δεν προλάβαμε να κάνουμε την δραστηριότητα που ήταν στο Μέτα στάδιο, στον 

υπολογιστή. Τα παιδιά εμφάνισαν δυσκολίες στο λεξιλόγιο που είχε η 

δραστηριότητα, και μέχρι να λύσουμε όλες τις απορίες μας πήρε κάποιο χρόνο. Όμως 

με την συζήτηση προσπάθησα να τους βοηθήσω να καταλάβουν πως κάνουν 

αινίγματα και περιμένω την επόμενη φορά να μου δείξουν τι έχουν ετοιμάσει. 

 

● Ποια ήταν η στάση των παιδιών στην αρχή και κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας (θετική, αρνητική, ουδέτερη, ζητούσαν διευκρινήσεις ή 

βοήθεια); 

Τους φάνηκε περίεργο, δεν είχαν ξανακούσει ποτέ για τα αινίγματα και τους άρεσε, 

έδειξαν ενδιαφέρον και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν. 

Εμφάνισαν αρκετές δυσκολίες στο λεξιλόγιο, τις οποίες λύσαμε και έπειτα 

συνεχίσαμε στον τρόπο που κάνει κάποιος αίνιγμα, και τα παιδιά φάνηκαν 

εντυπωσιασμένα!  
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Παρέμβαση 6η 

Ημερομηνία: Σάββατο 23 Απριλίου 2016 

 

● Πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο θέμα; 

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν που θα πηγαίναμε στην επόμενη χώρα, στην Ιταλία. 

Παρατήρησα ότι κάποια παιδιά δυσκολεύτηκαν λίγο με το να βρουν ποιο αξιοθέατο 

είναι, ωστόσο ένα κορίτσι είπε διστακτικά ότι είναι το Κολοσσαίο. Σχετικά με το 

παιχνίδι στο προστάδιο, έχουν εξοικειωθεί με τον τρόπο που παίζεται και δεν 

εμφανίζουν δυσκολίες. Μόνο σήμερα, δεν άκουσαν κάποια πληροφορία και ήθελαν 

να την ξανακούσουν. Παρατηρώ ότι κάποια παιδιά ενδιαφέρονται για το πως 

συνδέονται τα καλώδια με την πλακέτα του makey makey, με το νερό και αρχίζουν 

να με βοηθούν είτε στην αρχή είτε στο τέλος φέρνοντας νερό ή συνδέοντας κάποιο 

καλώδιο. Το βίντεο που τους έδειξα από την αρχαία Ρώμη τους άρεσε επίσης πολύ, 

και νομίζω είχε μεγάλη σημασία που το είχαν κάνει μαθητές, και αποτέλεσε ως 

κίνητρο για να ασχοληθούν με την εφαρμογή. Επειδή η εφαρμογή που 

χρησιμοποιήθηκε έπαιζε και σε android, χρησιμοποίησα τον υπολογιστή και την 

ταμπλέτα, κάτι που άρεσε στα παιδιά. Τους άρεσε που θα κάνανε μια πρόσκληση 

μέσω της εφαρμογής, λέγοντας στον εκπαιδευτικό της τάξης ότι είναι «χρήσιμο». 

Στην αρχή όμως ήταν διστακτικοί, ένας μαθητής όμως παρατήρησε μια πρόσκληση 

στον απέναντι τοίχο, και έτσι ξεκίνησαν πιο εύκολα να δημιουργούν την δική τους 

πρόσκληση. 

 

● Κατανόησαν οι μαθητές το στόχο της δραστηριότητας; 

Οι μαθητές δεν εμφάνισαν δυσκολίες στο να κατανοήσουν τι έπρεπε να κάνουν. Το 

παιχνίδι κατά το προ στάδιο είναι οικείο πλέον και δεν δυσκολεύονται σε κάτι, αλλά 
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και οι δραστηριότητες σήμερα τους φάνηκαν βατές. Ίσως να βοηθούσε αρκετά και το 

screenshot στο φύλλο εργασίας όπου έδειχνε τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής. Δεν 

δυσκολεύτηκαν πολύ στο λεξιλόγιο καθώς ήταν κάποιες λέξεις οικείες. Όπου υπήρχε 

δυσκολία τους βοηθούσα.  

 

● Συνέβη κάτι διασκεδαστικό ή ασυνήθιστο;  

Οι μαθητές στην αρχή ήταν κάπως διστακτικοί στο πως θα ξεκινήσουν την 

πρόσκληση. Ένας μαθητής όμως παρατήρησε μια πρόσκληση στον τοίχο και αυτό 

βοήθησε αρκετά ώστε να βρουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ξεκινήσουν την 

πρόσκληση. Επίσης αρκετά διασκεδαστικό ήταν και όταν προσπαθούσαν να βρουν το 

όνομα από το αξιοθέατο της Ιταλίας, πολύ το μπέρδευαν με άλλα όπως τον Πύργο 

του Άιφελ, ή δεν ήξεραν πως να το πούν πχ Κολοζάεουμ. Ακόμη τα παιδιά δεν 

ήξεραν πως να δηλώσουν την ώρα, ποιο είναι για μετά μεσημβρίας και ποιο για προ 

μεσημβρίας και έτσι συμπλήρωσαν και από διπλά και (το βράδυ) για να είναι 

σίγουρα. 

  

● Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί; 

Είναι ένα πολύ καλό τμήμα σπό άποψη συνεργασίας και δεν χρειάζεται να κάνω 

καμία παρέμβαση για να συνεργαστούν ή να δουλέψουν κάτι όλοι οι μαθητές μαζί. 

Έχουν πάντα διάθεση και φαίνεται να τους αρέσει αυτό που γίνεται. Οι παρεμβάσεις 

μου σε αυτό το μάθημα ήταν ελάχιστες και αφορούσαν το λεξιλόγιο ή κάποιο 

κομμάτι το οποίο δεν ήταν κατανοητό. 

 

● Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών για τη δραστηριότητα μετά την 

ολοκλήρωσή της; Πού δυσκολεύτηκαν και γιατί; 
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Τους άρεσε για μια ακόμη φορά, φαίνεται ότι δεν είναι συνηθισμένα σε αυτόν τον 

τρόπο διδασκαλίας, και κάθε φορά δείχνουν ενδιαφέρον και θέληση να ασχοληθούν. 

Τους άρεσε αρκετά που πήγαμε και σε μια διπλανή χώρα, φαίνεται κάποια παιδιά να 

έχουν περιορισμένες γεωγραφικές γνώσεις, τις οποίες όμως εμπλουτίζουν παίζοντας. 

Τους άρεσε πάρα πολύ επίσης το βίντεο που είδαμε για την αρχαία Ρώμη, και τους 

εντυπωσίασε που είναι φτιαγμένο από μαθητές κάποιου σχολείου. Δεν είδα να 

δυσκολεύονται κάπου σήμερα, ίσως γιατί ήταν μικρή η έκταση της πρόσκλησης, 

αλλά και ίσως γιατί ήταν κάτι το οποίο είναι πιο οικείο και συνδέεται και με την 

καθημερινή τους ζωή. 

 

● Πώς τα πήγαν με την επικοινωνία-αλληλόδραση; 

Τα πήγαν αρκετά καλά, γενικότερα είναι ένα καλό τμήμα στο οποίο οι μαθητές 

συνεργάζονται μεταξύ τους. Μεταξύ τους μιλάνε περισσότερο στην γλώσσα τους, 

ωστόσο κάποιες φορές προσπαθούν να πουν και λέξεις στα ελληνικά. Επίσης 

παρατήρησα ότι αν κάποιος μαθητής κάνει μια λέξη λάθος, ή την πει λάθος 

προσπαθούν οι υπόλοιποι να τον βοηθήσουν λέγοντας του το σωστό.  

 

● Τι πήγε καλά, τι όχι;  Τι θα μπορούσε να αλλάξει;    Γιατί; 

Αυτή την φορά το μόνο που δεν πήγε καλά είναι το ότι δεν προλάβαμε να κάνουμε 

την τελευταία δραστηριότητα,  οποία ήταν το τραγούδι και είμαι σίγουρη ότι θα τους 

άρεσε. Κατά τα άλλα πήγε πάρα πολύ καλά, και νομίζω ήταν μια χρήσιμη 

δραστηριότητα που σχετίζεται και με την καθημερινή τους ζωή. Στο τέλος του 

μαθήματος, όπου κάθε ομάδα έδειξε τις τελικές αφίσες, οι μαθητές βλέποντας την 

αναγνώρισαν κάποια από τα λάθη τους, κάτι πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό για 

την ανάπτυξη των μεταγνωστικών τους δεξιοτήτων. 
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● Ποια ήταν η στάση των παιδιών στην αρχή και κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας (θετική, αρνητική, ουδέτερη, ζητούσαν διευκρινήσεις ή 

βοήθεια); 

Τα παιδιά ξέρουν ότι κάθε φορά θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, και πάντα έχουν 

περιέργεια να δουν με τι θα ασχοληθούμε κάθε φορά. Τους αρέσει το παιχνίδι, 

δείχνουν ενδιαφέρον και προσπαθούν να καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί. Τους αρέσει η ενασχόληση με τον υπολογιστή και την ταμπλέτα, είναι 

κάτι οικείο για αυτά, και εκτός με το ότι εξασκούν τις γλωσσικές τους δεξιότητες 

αναπτύσσουν και τις δεξιότητες τους στην χρήση των νέων τεχνολογιών. Μερικές 

φορές δυσκολεύονται στα γράμματα στα ελληνικά στο πληκτρολόγιο, και 

παρατηρείται ν αντί για υ, και ζητούν βοήθεια στο να βρουν κάποιο γράμμα. 

 

 

 

 

Παρέμβαση 7η 

Ημερομηνία: Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 

 

● Πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο θέμα; 

Η περιπλάνηση στην Σερβία άρεσε στα παιδιά, και τους ήταν εύκολο να καταλάβουν 

που βρίσκονται αυτή την φορά. Η ιστορία με τον Gasper τους φάνηκε διασκεδαστική, 

και τους άρεσε αρκετά. Επίσης τα βίντεο μετά το παιχνίδι τους κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον. Η εφαρμογή τους άρεσε περισσότερο από ότι περίμενα, και τα παιδιά 
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ήθελαν με αγωνία να κάνουν το φάντασμα να μιλάει. Ωστόσο προέκυψε κάποιο θέμα 

με την εφαρμογή γιατί η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν ήταν σταθερή, παρόλο αυτά 

ηχογραφήσαμε τα λόγια και το ενσωματώσαμε σαν ήχο, και το βίντεο βγήκε πολύ 

ωραίο. Τα παιδία ήθελαν να το βλέπουν ξανά και ξανά, και μου ζήτησαν να τους το 

στείλω για να το έχουν. 

 

● Κατανόησαν οι μαθητές το στόχο της δραστηριότητας; 

Οι μαθητές πλέον έχουν εξοικειωθεί με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα 

μαθήματα, και έτσι δεν εμφανίζουν κάποια δυσκολία στο να κατανοήσουν τι πρέπει 

να κάνουν. Μόλις μπουν στην τάξη ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, μάλιστα ένα μαθητής 

έγινε βοηθός μου και θα με βοηθάει από εδώ και πέρα να στήνω το παιχνίδι και να 

συνδέω τα καλώδια. Επίσης, είχε προηγηθεί και μια ηχογράφηση σε προηγούμενο 

μάθημα, οπότε οι μαθητές ήξεραν τι πρέπει να κάνουν αυτή την φορά. 

 

● Συνέβη κάτι διασκεδαστικό ή ασυνήθιστο;  

Τα παιδιά διασκέδασαν πολύ με την εφαρμογή αυτή και προσπάθησαν πάρα πολύ για 

ένα καλό αποτέλεσμα. Αντιμετωπίσαμε μια δυσκολία με την ηχογράφηση στην 

εφαρμογή, καθώς η σύνδεση του ιντερνέτ δεν ήταν καλή. Τα παιδιά έδειχναν να 

έχουν αγωνία για το αν θα τα καταφέρουμε. Εν τέλει, το ηχογραφήσαμε και το 

ενσωματώσαμε σαν ήχο, και τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ με το αποτέλεσμα.  

 

● Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί; 

Χρειάστηκε να κάνω κάποιες παρεμβάσεις, καθώς σε αυτό το μάθημα είχαμε και κάτι 

καινούριο για τα παιδιά, τον Αόριστο. Τα παιδιά δεν έχουν διδαχθεί τους 

παρελθοντικούς χρόνους, με αποτέλεσμα να είναι κάτι νέο για αυτά. Επίσης οι λέξεις 



229 
 

στο φύλλο εργασίας που έπρεπε να μπουν στα κενά δεν δινόντουσαν έτοιμες αλλά οι 

μαθητές έπρεπε να τις βάλουν στον σωστό τύπο.  

 

● Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών για τη δραστηριότητα μετά την 

ολοκλήρωσή της; Πού δυσκολεύτηκαν και γιατί; 

Στους μαθητές άρεσε πάρα πολύ η εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε, τους φάνηκε 

πολύ διασκεδαστικό και ήταν κάτι νέο για αυτούς. Δυσκολεύτηκαν λίγο στις λέξεις 

που ήταν στον αόριστο, γιατί δεν έχουν διδαχθεί παρελθοντικούς χρόνους και ήταν η 

πρώτη επαφή. Ωστόσο τα πήγαν πολύ καλά, και το αποτέλεσμα ήταν ένα 

διασκεδαστικό βίντεο.  

● Πώς τα πήγαν με την επικοινωνία-αλληλόδραση; 

Τα παιδιά μεταξύ τους μιλάνε περισσότερο στην γλώσσα τους, ωστόσο λένε και 

κάποιες λέξεις στα ελληνικά. Όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι μου μιλάνε και εμένα 

στην γλώσσα τους γιατί έχουν καταλάβει ότι τους καταλαβαίνω, ωστόσο σήμερα 

έκανα πως δεν καταλαβαίνω για να προσπαθήσουν να μιλήσουν λίγο ελληνικά. 

Χαρακτηριστικά για την λέξη βράδυ και βράδια τους λέω «ένα….» και μου λένε 

βράδυ, και μετά τους λέω «τα πολλά….» και μου λένε «βράδια» και κάπως έτσι 

λύσαμε την απορία αυτή χωρίς να επέμβει ο εκπαιδευτικός της τάξης. Επίσης 

παρατήρησα ότι μεταξύ τους σε σύντομες απαντήσεις χρησιμοποιούν ελληνικά πχ 

«όχι έτσι», κάτι που είναι θετικό. 

 

● Τι πήγε καλά, τι όχι;  Τι θα μπορούσε να αλλάξει;    Γιατί; 

Πήγε εξίσου καλά και αυτή η παρέμβαση, ολοκληρώθηκαν όσα έπρεπε να γίνουν με 

επιτυχία. Ίσως θα έπρεπε να είχα ψάξει περισσότερο την εφαρμογή έτσι ώστε να 

ξέρω ότι σε περίπτωση που δεν έχει σταθερή σύνδεση χάνεται η ηχογράφηση, αλλά 
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ευτυχώς βρέθηκε άμεσα λύση και τα παιδιά δεν απογοητεύτηκαν. Είναι η δεύτερη 

φορά που κάνουμε ηχογράφηση με τα παιδιά, νομίζω ότι τους αρέσει η διαδικασία 

αυτή, οπότε ήταν μια σωστή επιλογή της εφαρμογής. 

 

● Ποια ήταν η στάση των παιδιών στην αρχή και κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας (θετική, αρνητική, ουδέτερη, ζητούσαν διευκρινήσεις ή 

βοήθεια); 

Οι μαθητές σε όλα τα μαθήματα έχουν θετική στάση, κάτι που είναι πολύ καλό και 

ενθαρρυντικό. Φαίνεται να το διασκεδάζουν, σε όλα τα στάδια του μαθήματος. 

Ασφαλώς και τους αρέσει το παιχνίδι περισσότερο, αλλά και τα βίντεο και οι 

δραστηριότητες, κάτι που επιβεβαιώνει ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν κίνητρο για 

μάθηση. Το σημερινό μάθημα τους κέντρισε το ενδιαφέρον και ασχολήθηκαν αρκετά. 

Δεν ζήτησαν πολλές διευκρινήσεις ή βοήθεια, μόνο κ΄σποιες πορίες που είχαν 

λεξιλογικές.  
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Παρέμβαση 8η 

Ημερομηνία: Σάββατο 7 Μαΐου 2016 

 

● Πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο θέμα; 

Τα παιδιά σήμερα δυσκολεύτηκαν να βρουν την ακριβή τοποθεσία των δυο ηρώων 

της ιστορίας μας, καθώς δεν είναι η πρωτεύουσα της χώρας, η οποία αρχίζει από το 

ίδιο γράμμα αλλά μια άλλη πόλη. Βρήκαν σε ποια χώρα όμως, παίζοντας το παιχνίδι 

και συγκεντρώνοντας της πληροφορίες. Για την τοποθεσία παίξαμε με τα παιδιά το 

κλασσικό παιχνίδι κρεμάλα όπου οι δύο ομάδες έλεγαν γράμματα μέχρι να 

σχηματιστεί τελείως η λέξη. το είχαμε ξανακάνει αυτό όταν οι ήρωες βρισκόντουσαν 

στην Αρχαία Ολυμπία, και  ήταν οικείο στα παιδιά. Μόλις είδαν το φύλλο εργασίας η 

αλήθεια είναι ότι σάστισαν, καθώς δεν τους αρέσει να γράφουν κείμενο μεγάλης 

έκτασης. Ωστόσο τους καθησύχασα και τους είπα πως θα τα κάνουμε όλοι μαζί και 

όχι ο καθένας μόνος του. Στο μετά στάδιο, όταν είδαν τις πλαστελίνες 

ενθουσιάστηκαν, και τους άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίον θα κάναμε το 

δικό μας βίντεο. Ωστόσο δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλά, αλλά ένα πρόχειρο 

βίντεο. Σημασία έχει όμως ότι τα παιδιά κατάλαβαν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται 

ένα βίντεο με φωτογραφίες, ο οποίος ήταν και ο σκοπός της δραστηριότητας.  

 

● Κατανόησαν οι μαθητές το στόχο της δραστηριότητας; 

Οι μαθητές στην αρχή τρόμαξαν με το φύλλο εργασίας καθώς είδαν γραμμές και 

γενικότερα δεν θέλουν να γράφουν πολύ, και είναι λογικό καθώς το επίπεδο των 

παιδιών στα ελληνικά είναι χαμηλό, ωστόσο όταν καταλάβανε τι θα γινόταν 

ανακουφίστηκαν. Επίσης για την δραστηριότητα με το βίντεο, δεν ήταν κάτι γνωστό 

σε αυτά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να το εξηγήσω αρκετά. Σχετικά με το 
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πρόγραμμα που θα γίνονταν το βίντεο, ήταν αρκετά αναλυτικό το φύλλο εργασίας, 

οπότε δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.  

 

● Συνέβη κάτι διασκεδαστικό ή ασυνήθιστο;  

Οι πιο διασκεδαστικές στιγμές του μαθήματος ήταν όταν έπρεπε να κάνουν οι 

μαθητές τις φιγούρες με πλαστελίνη. Κάποιου μαθητές έκαναν κάτι πρόχειρο και οι 

υπόλοιποι τους έλεγαν ότι το δικό τους είναι πιο ωραίο. Στο τέλος βγάλανε και οι 

ίδιοι μαθητές φωτογραφία τις δημιουργίες τους, και τα αφήσαμε στην τάξη. Φάνηκε 

να το διασκέδασαν ιδιαίτερα σήμερα, κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα.  

 

● Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί; 

Σήμερα τα παιδιά ήταν λίγο αποσυντονισμένα, λόγω των διακοπών του Πάσχα που 

μεσολάβησαν. Χρειάστηκε να κάνω κάποιες παρεμβάσεις γιατί είχαν ξεχάσει κάποιες 

λέξεις, δεν πρόσεχαν πολύ σήμερα, αλλά πιστεύω όλο αυτό ήταν λόγω των διακοπών 

που μεσολάβησαν.  

 

● Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών για τη δραστηριότητα μετά την 

ολοκλήρωσή της; Πού δυσκολεύτηκαν και γιατί; 

Οι μαθητές δεν γνώριζαν για τους Κόκκινους Βράχους, επομένως τους κίνησε το 

ενδιαφέρον να μάθουν για αυτό το αξιοθέατο της Βουλγαρίας. Η  κατασκευή των 

βράχων με πλαστελίνη επίσης τους ενθουσίασε, και η τεχνοτροπία με την οποία θα 

γινόταν το βίντεο. Δυσκολεύτηκαν λίγο στο να βρουν το μέρος στο οποίο βρίσκονται 

οι κόκκινοι Βράχοι, και τους τρόμαξε το φύλλο εργασίας καθώς  πίστευαν ότι είχε 

πολλές σειρές να γράψουν. Στο τέλος όμως όταν κατάλαβαν τι έπρεπε να κάνουμε 

τους άρεσε και ασχολήθηκαν με την δραστηριότητα όλοι οι μαθητές. 
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● Πώς τα πήγαν με την επικοινωνία-αλληλόδραση; 

Γενικότερα επικοινωνούν τα παιδιά μεταξύ τους στην γλώσσα τους και μερικές φορές 

χρησιμοποιούν κάποιες λέξεις στα ελληνικά. Πολλές φορές τύγχανε να καταλαβαίνω 

τι μου έλεγαν αλλά έκανα ότι δεν καταλαβαίνω, και ένας μαθητής σήμερα 

χρησιμοποίησε αγγλικά για να με ρωτήσει μια λέξη, πως λέγεται η λέξη move στα 

ελληνικά. προσπάθησε δηλαδή να βρει κάποιον τρόπο για να μου πει ποια λέξη θέλει 

στα ελληνικά. 

 

● Τι πήγε καλά, τι όχι;  Τι θα μπορούσε να αλλάξει;    Γιατί; 

Το μάθημα κύλησε με αργούς ρυθμούς, μέχρι να συντονιστούν τα παιδιά έπειτα από 

τις διακοπές του Πάσχα, αλλά ομαλά. Θα μπορούσε ίσως από την αρχή να παίζαμε το 

παιχνίδι με την κρεμάλα ώστε να βρουν πιο γρήγορα το μέρος που βρίσκονται οι 

ήρωες της ιστορίας και να προλάβουν να ασχοληθούν περισσότερο με το βίντεο. Εν 

τέλει όμως, ολοκληρώθηκε το μάθημα και επιτεύχθηκαν οι στόχοι της παρέμβασης. 

 

● Ποια ήταν η στάση των παιδιών στην αρχή και κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας (θετική, αρνητική, ουδέτερη, ζητούσαν διευκρινήσεις ή 

βοήθεια); 

Τα παιδιά ήταν λίγο αποσυντονισμένα σήμερα καθώς μεσολάβησαν οι διακοπές του 

Πάσχα. Σιγά σιγά μπήκαν στο κλίμα ξανά, το επιτραπέζιο παιχνίδι πάντα τους 

κεντρίζει το ενδιαφέρον, έχω και έναν μαθητή ο οποίος είναι ο βοηθός μου σε κάθε 

μάθημα και με βοηθάει να στήσουμε το παιχνίδι. Τρόμαξαν με το φύλλο εργασίας, 

αλλά τους καθησύχασα. Έχω παρατηρήσει ότι δεν τους αρέσει να γράφουν πολύ στα 

ελληνικά, και όταν βλέπουν γραμμές σαστίζουν λίγο. Τέλος στο μεταστάδιο οι 

μαθητές ενθουσιάστηκαν με τον τρόπο με τον οποίο θα κάναμε το δικό μας βίντεο, 
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αλλά και ότι θα κατασκεύαζαν οι ίδιοι τις φιγούρες με πλαστελίνη. Η βοήθεια μου 

σήμερα ήταν περισσότερη από τις προηγούμενες φορές, καθώς οι μαθητές είχαν 

ξεχάσει κάποιες λέξεις τις οποίες είχαμε κάνει στο παρελθόν, και τις 

ξαναθυμηθήκαμε όλοι μαζί. 
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Παρέμβαση 9η 

Ημερομηνία: Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 

 

● Πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο θέμα; 

Τα παιδιά σήμερα συνειδητοποίησαν πως το παιχνίδι έφτασε στο τέλος του, και 

διέκρινα μια δυσαρέσκεια στους μαθητές, σαν να ήθελαν κι άλλο. Σήμερα 

ασχοληθήκαμε με την Τουρκία, και συγκεκριμένα με την Αγία Σοφιά, όπου διέκρινα 

μια άγνοια των μαθητών για το αξιοθέατο αυτό. Παρόλο αυτά παίζοντας και 

συλλέγοντας πληροφορίες και πάλι στο τέλος με το παιχνίδι της κρεμάλας 

καταφέραμε να βρουν οι μαθητές το μνημείο αυτό. Η δραστηριότητα επίσης τους 

άρεσε καθώς πάλι θα έπρεπε να κατασκευάσουν ένα δικό τους βίντεο για την Αγία 

Σοφία. Πάλι χρησιμοποιήθηκε ταμπλέτα και υπολογιστής, και αυτό ενθουσίασε τα 

παιδιά για μια κόμη φορά. 

 

● Κατανόησαν οι μαθητές το στόχο της δραστηριότητας; 

Οι μαθητές είναι υποψιασμένοι κάθε φορά σχετικά με την ροή του μαθήματος, 

επομένως περιμένουν πως παίξουν πρώτα, έπειτα θα δουν κάποιο βίντεο, και στο 

τέλος θα κάνουν την δική τους ιστορία. Επομένως δεν εμφανίζονται δυσκολίες 

σχετικά με την κατανόηση των δραστηριοτήτων. 

 

● Συνέβη κάτι διασκεδαστικό ή ασυνήθιστο;  

Στο φύλλο εργασίας στην τελευταία σελίδα, υπήρχε μια δραστηριότητα 

συμπλήρωσης κενών με την συνταγή του μπακλαβα. Έτσι με αφορμή αυτό οι 

μαθητές μου είπαν «πως έπρεπε να φέρω κάνα κομμάτι και όχι μόνο την συνταγή», 

και αυτό προκάλεσε γέλιο σε όλους! Επίσης σήμερα ήταν η μέρα που θα γινόταν 
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καταμέτρηση των πόντων, και νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η ομάδα των κοριτσιών, 

οι οποίες πανηγύρισαν την νίκη τους. 

 

● Χρειάστηκε να κάνω κάποια παρέμβαση; Γιατί; 

Χρειάστηκε να κάνω κάποιες παρεμβάσεις βοηθητικές σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργεί η εφαρμογή, και μετά κάποιες παρεμβάσεις για να βοηθήσω τα 

παιδιά με το λεξιλόγιο. Κάποιες λέξεις δινόντουσαν με εικόνες, και κάποιες φρόντισα 

να τονιστούν μέσα από το βίντεο για την Αγία Σοφία, και δίνοντας το κείμενο που 

ακούστηκε ήθελα να δω αν οι μαθητές συνδυάσουν αυτό που έβλεπαν με αυτό που 

άκουγαν. Κάποιοι μαθητές το κατάφεραν, με την λέξη ψηφιδωτό, που την είδαν σαν 

εικόνα, την άκουσαν και στο βίντεο βλέποντας πάλι εικόνα από ψηφιδωτό. 

 

 

● Ποιες ήταν οι εντυπώσεις των μαθητών για τη δραστηριότητα μετά την 

ολοκλήρωσή της; Πού δυσκολεύτηκαν και γιατί; 

Στους μαθητές άρεσαν οι δραστηριότητες, και εντυπωσιάστηκαν όταν είδαν το τελικό 

αποτέλεσμα που οι ίδιοι δημιούργησαν. Δυσκολεύτηκαν λίγο σε κάποιες λέξεις, αλλά 

είδα ότι χρησιμοποίησαν το google translate για να επιλύσουν τις απορίες τους. 

Έδειχναν λίγο προβληματισμένοι, καθώς ήταν το τελευταίο μάθημα που θα κάναμε 

τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

 

● Πώς τα πήγαν με την επικοινωνία-αλληλόδραση; 

Τα πήγανε καλά, οι μαθητές επικοινωνούσαν μεταξύ τους και προσπαθούσαν να 

κάνουν το βίντεο που απαιτούσε το φύλλο εργασίας. Παρατήρησα ότι προσπαθούσαν 

να επιλύσουν και μόνοι τους τις απορίες σε λέξεις, ρωτώντας είτε τους συμμαθητές 
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τους είτε ψάχνοντας την λέξη στο google translate. Με μένα επίσης έδειχναν να 

καταλαβαίνουν τι τους λέω, και αυτό είναι θετικό.  

 

● Τι πήγε καλά, τι όχι;  Τι θα μπορούσε να αλλάξει;    Γιατί; 

Δεν προλάβαμε να κάνουμε όλη την δραστηριότητα με την συνταγή του μπακλαβα. 

Ίσως να φταίει το ότι μετακινηθήκαμε σε άλλη αίθουσα, και φάγαμε κάποιον χρόνο 

μέχρι να τακτοποιηθούμε και τα παιδιά να βρουν τις κατάλληλες θέσεις έτσι ώστε να 

μπορούν να παίξουν όλα το επιτραπέζιο. Όμως, παρότι την χρονική στενότητα, 

κάναμε την τελευταία δραστηριότητα προφορικά. 

 

● Ποια ήταν η στάση των παιδιών στην αρχή και κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας (θετική, αρνητική, ουδέτερη, ζητούσαν διευκρινήσεις ή 

βοήθεια); 

Τα παιδιά καθόλη την διάρκεια των μαθημάτων έχουν θετική στάση απέναντι στο 

παιχνίδι στις εφαρμογές και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο γίνεται το μάθημα. 

Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και ενθαρρυντικό γιατι δείχνουν ότι τους αρέσει. 

Ωστόσο σήμερα στο τέλος, τα παιδιά ήταν κάπως περίεργα, γιατί ήταν το τελευταίο 

μάθημα με τα παιχνίδια και τις εφαρμογές. Φάνηκε σαν να στεναχωρήθηκαν που 

τελείωσε, σαν να ήθελαν λίγο ακόμη, και είδα ότι και στην εφαρμογή προσπάθησαν 

να δημιουργήσουν ωραία βίντεο, και είχαν λίγο παραπάνω διάθεση να τα κάνουν 

ακόμη καλύτερα. 
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3.3.Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης 

 

 

Γεια σου ………………………………! Το ταξίδι μας έφτασε 

στο τέλος του! Θες να μας πεις πως πέρασες; 

 

 

1. Σου άρεσε που ταξιδέψαμε σε άλλες χώρες; 

Πολύ  μέτρια  λίγο- καθόλου  

 

2.Ήταν ωραία που μάθαινες για άλλες χώρες και τα αξιοθέατα τους;  

 

πολύ  μέτρια  λίγο- καθόλου  

 

3. Σου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο γινόταν το μάθημα; 

πολύ  μέτρια  λίγο- καθόλου 

 

4. Πιστεύεις ότι σε βοήθησε να καταλαβαίνεις περισσότερο ελληνικά; 

 

πολύ  μέτρια  λίγο- καθόλου 
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5. Σε βοήθησε να μιλάς περισσότερο ελληνικά; 

πολύ  μέτρια  λίγο- καθόλου 

 

6. Σε βοήθησε να γράφεις καλύτερα στα Ελληνικά; 

πολύ  μέτρια  λίγο- καθόλου 

 

7. Το παιχνίδι ήταν ενδιαφέρον; 

 

πολύ  μέτρια  λίγο- καθόλου 

 

 

8. Πιστεύεις ότι μάθαινες καθώς έπαιζες; 

πολύ  μέτρια  λίγο- καθόλου 

 

 

9. Σου άρεσε που χρησιμοποιήσαμε διάφορες εφαρμογές για κομικς, 

βίντεο, κλπ ;  

πολύ  μέτρια  λίγο- καθόλου 
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10. Σε δυσκόλεψε που όλα ήταν στα Ελληνικά; 

πολύ  μέτρια  λίγο- καθόλου 

 

 

11. Σου άρεσε που χρησιμοποιούσατε τον υπολογιστή; 

πολύ  μέτρια  λίγο- καθόλου 

 

 

12. Θα ήθελες να ξανασυμμετέχεις σε κάποιο άλλο παιχνίδι; 

πολύ  μέτρια  λίγο- καθόλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχεις σκεφτεί κάτι άλλο; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 
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Παράρτημα 4: 

Φωτογραφίες  
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4. Φωτογραφίες 
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Παράρτημα 5 

Υλικό που κατασκευάστηκε από 

τους μαθητές  
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5. Υλικό που κατασκευάστηκε από τους μαθητές 

 

-Παρέμβαση 1 

 Δημιουργία ιστορίας με το Storybird 

Ομάδα1  

 

Ομάδα 2 
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-Παρέμβαση 2 

 Pixton παιδιά στην Ακρόπολη 

-Ομάδα Κοριτσιών 

 

 

-Ομάδα Αγοριών 
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-Παρέμβαση 3 
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-Παρέμβαση 4 

 

Recording #13.mp4
 

 

Παρέμβαση 6 

 

 


