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1. Εισαγωγή

Η ουσιαστική συνεισφορά των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη 
μαθησιακή διαδικασία προκύπτει έμμεσα μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησής τους, η οποία πρέπει 
να συμπεριλαμβάνει διαδικασίες για την ενεργό συμμετοχή μαθητή και εκπαιδευτικού, διαδικασίες 
δράσης  –  αντίδρασης  μέσω  αλληλεπιδραστικών  δραστηριοτήτων,  καθώς  και  διαδικασίες 
υποστήριξης για τη δημιουργία νοητικών μοντέλων (Μικρόπουλος, T. Α., 2000).
Ποικίλες  θεωρίες  έχουν  διατυπωθεί  για  τη  γνώση  και  τη  μάθηση.  Σύμφωνα  με  αυτές  και  τις 
προσεγγίσεις που προκύπτουν, διαμορφώνονται πολλοί τρόποι εισαγωγής και ένταξης των ΤΠΕ 
στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  καθώς  και  διάφορες  κατηγορίες  εκπαιδευτικού  λογισμικού.  Οι 
περισσότεροι  ερευνητές  σήμερα  υποστηρίζουν  ότι  η  αξιοποίηση  των  ΤΠΕ  στα  μαθήματα  δεν 
μπορεί να πραγματωθεί ουσιαστικά αν δεν λάβει υπόψη της τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούν τις 
γνώσεις  τους  οι  μαθητές,  προτείνουν  δηλαδή  προσεγγίσεις  οικοδόμησης  της  γνώσης.  Οι 
προσεγγίσεις  αυτές  δέχονται  ότι  τα  παιδιά  διαθέτουν  γνώσεις  από  πολύ  μικρή  ηλικία  και 
χρειάζονται βοήθεια, ώστε να οικοδομήσουν νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που ήδη κατέχουν. Έτσι 
συμμετέχουν και τα ίδια ενεργά στην οικοδόμηση των γνώσεών τους. Επομένως, σύμφωνα με αυτό 
το πλαίσιο, η εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στη βοήθεια των μαθητών να γεφυρώσουν το χάσμα 
ανάμεσα στις άτυπες και τις τυπικές γνώσεις τους.
Βασικός  στόχος  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  που  βασίζεται  στις  θεωρίες  οικοδόμησης  της 
γνώσης  είναι  η  παροχή  αυθεντικών  μαθησιακών  δραστηριοτήτων  ενταγμένων  σε  διαδικασίες 
επίλυσης προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, ώστε να γεφυρώνεται το χάσμα που υπάρχει 
ανάμεσα  στο  σχολείο  και  τις  εξωσχολικές  δραστηριότητες.  Πρέπει  επίσης  να  ενθαρρύνει  την 
έκφραση και την προσωπική εμπλοκή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία.
Τόσο  στο  πλαίσιο  των  κοινωνικοπολιτισμικών  (sociocultural)  όσο  και  στο  πλαίσιο  των 
κοινωνικογνωστικών (socioconstructivist) θεωριών μάθησης, η οικοδόμηση της γνώσης λαμβάνει 
χώρα  κυρίως  σε  συνεργατικά  περιβάλλοντα  και  επιτυγχάνεται  αφενός  διαμέσου  συζητήσεων 
ανάμεσα  σε  άτομα  ή  ομάδες  και  αφετέρου  με  την  από  κοινού  υλοποίηση  δραστηριοτήτων  σε 
αντίστοιχα πληροφορικά περιβάλλοντα (Κόμης, Β., 2004).

2. Οι ΤΠΕ στην εκμάθηση της γερμανικής ως ξένης γλώσσας

Τα τελευταία  είκοσι  χρόνια  εμφανίζονται  διαρκώς περισσότερες  προτάσεις  για  αξιοποίηση των 
ΤΠΕ  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  και  ιδίως  στη  διδακτική  πράξη.  Εκπαιδευτικά  πακέτα 
λογισμικού  υπάρχουν  για  πολλά  γνωστικά  αντικείμενα  και  όλες  τις  εκπαιδευτικές  βαθμίδες. 
Παράλληλα, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί της πράξης αξιοποιούν τον υπολογιστή στην τάξη 
τους.
Η πλειοψηφία των εφαρμογών με τον υπολογιστή αφορά τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία, 
βιολογία,  γεωγραφία)  εξαιτίας  κυρίως  των  δύσκολων  εννοιών  και  των  φαινομένων  που 
περιλαμβάνουν  και  δεν  υλοποιούνται  εύκολα  στο  σχολικό  περιβάλλον.  Τα  μαθήματα  των 
ανθρωπιστικών  και  κοινωνικών  επιστημών  όπως  οι  γλώσσες,  είναι  ένας  δύσκολος  τομέας 
εφαρμογής των ΤΠΕ με συνέπεια να υπάρχουν σχετικά λίγες προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης 
και εφαρμογές.
Η αξιοποίηση του υπολογιστή υποστηρίζεται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών  (∆ΕΠΠΣ),  το  οποίο  όμως  περιορίζεται  σε  σύντομες  αναφορές  χωρίς  οργανωμένη 
μεθοδολογικά  ένταξή  του  στη  μαθησιακή  διαδικασία.  Ειδικότερα  για  το  μάθημα  της  ξένης 
γλώσσας, οι αναφορές είναι σχεδόν μονολεκτικές και αφορούν κυρίως τη χρήση του Διαδικτύου ως 
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πηγής υλικού για τη σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων. Αναφορές δε γίνονται στους στόχους 
του μαθήματος της γερμανικής γλώσσας, όπως στην επικοινωνιακή, μεταγλωσσική ικανότητα, και 
τη διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης. Παρόλα αυτά τείνει να γενικευτεί η χρήση του στη 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών, καθώς φαίνεται να υλοποιεί την επικοινωνιακή διδασκαλία στην 
τάξη  και  να  συμβάλλει  στην  ανάπτυξη  των  επικοινωνιακών  τρόπων  διδασκαλίας  και  μάθησης 
(Τελλίδου, Δ., 2004).
Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προτάσεων αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκμάθηση της 
γερμανικής  γλώσσας,  έγινε  αναζήτηση  σχετικών  εμπειρικών  μελετών  σε  ελληνικό  και  διεθνές 
επίπεδο.
Η βιβλιογραφική επισκόπηση έδειξε ότι δεν υπάρχουν πολλές δημοσιευμένες εμπειρικές μελέτες 
σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μιας δεύτερης ξένης γλώσσας και ειδικότερα 
στη διδασκαλία της γερμανικής. Ο πίνακας 1 συνοψίζει τα άρθρα που εντοπίστηκαν.

Πίνακας 1. Βιβλιογραφικά στοιχεία άρθρων

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΙΤΛΟΣ

Σκαρτσιούνη, 2001
Εμπειρίες από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη 
διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

Τελλίδου, 2002
Εκπαιδευτικό λογισµικό: περιβάλλον – άγρια ζώα υπό 
εξαφάνιση (µε το πρόγραµµα Microsoft Word, για την αγγλική 
γλώσσα στο δηµοτικό σχολείο)

Καραγιάννη, 2002
Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία της 
αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση

Βλάχος κ.α., 2004
Η αδελφοποίηση σχολικών τάξεων µε ηλεκτρονική σύνδεση στη 
διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές 
δηµοτικού σχολείου: Το πρόγραμμα ‘The Euro e-pals’

Τελλίδου, 2004
Αξιοποίηση του παγκόσμιου ιστού στη διδασκαλία της αγγλικής 
γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Wenli et al., 2006
Applying a multimedia storytelling website in foreign language 
learning

Η  έρευνα  της  Σκαρτσιούνη  (2001)  πραγματοποιήθηκε  στο  Γυμνάσιο  Πύργου,  στη  Σάμο  και 
απέβλεπε  στη  διερεύνηση  της  εισαγωγής  των  υπολογιστών  στο  μάθημα  της  γαλλικής  και  της 
επίδρασής τους στους μαθητές.  Έγιναν πέντε πειραματικές διδασκαλίες με την αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στο εργαστήριο υπολογιστών στα πλαίσια της Ενέργειας «Οδύσσεια». Συμμετείχαν ομάδες 
μαθητών από απομακρυσμένα και κυρίως αγροτικά χωριά της Σάμου, των οποίων η σύνθεση ήταν 
εξαιρετικά ανομοιογενής  ως  προς  τα γνωστικά  αντικείμενα (γαλλική γλώσσα και  υπολογιστές). 
Μεταξύ  των  δραστηριοτήτων  συμπεριλαμβάνονταν  ασκήσεις  σωστού  -  λάθους,  δημιουργία 
χριστουγεννιάτικων καρτών, πολυμεσικές  εφαρμογές  με πολιτισμικό περιεχόμενο με σκοπό την 
ανάπτυξη  λεξιλογίου  και  γραπτού  λόγου,  παιχνίδια  ρόλων  και  επικοινωνία  με  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. Τα αποτελέσματα της μελέτης ήταν ενθαρρυντικά. Οι εντυπώσεις των μαθητών ήταν 
θετικές. Η χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία αντιμετωπίστηκε ως παιχνίδι και βοήθησε τους 
μαθητές να εξοικειωθούν τόσο με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα όσο και με την ξένη γλώσσα. Η 
συνεργασία  που ανέπτυξαν οι  μαθητές  με τη βοήθεια  της  τεχνολογίας  συνεισέφερε θετικά  στα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Παρατηρήθηκαν η ανάπτυξη της δυνατότητας παραγωγής συλλογικού 
έργου  και  η  καλλιέργεια  της  έννοιας  της  συνεργασίας  και  της  ομάδας.  Τα  προβλήματα  που 
παρουσιάστηκαν  ήταν  τεχνικά,  καθώς  και  η  ανάγκη  ανάπτυξης  τεχνικών  δεξιοτήτων  από  την 
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πλευρά των εκπαιδευτικών.
Στη μελέτη της Τελλίδου (2002) αναπτύχθηκαν μαθησιακές δραστηριότητες στον υπολογιστή με 
την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου για τη διδασκαλία μίας ενότητας της αγγλικής γλώσσας 
σε  15  μαθητές  της  Δ'  τάξης  του  7ου  Δημοτικού  σχολείου  Καστοριάς  ως  συμπληρωματικού 
διδακτικού υλικού και με σκοπό την ενίσχυση των διδακτικών στόχων. Το εκπαιδευτικό λογισμικό 
περιείχε σύντομες πληροφορίες με πολυμεσικά στοιχεία για το περιβάλλον, για τα άγρια ζώα υπό 
εξαφάνιση καθώς και μικρές δραστηριότητες, γραμματικές ασκήσεις σχετικές με την ύλη της τάξης 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ο πίνακας περιεχομένων της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ως 
ερέθισμα για την προφορική επεξεργασία του θέματος, με στόχο την υλοποίηση της ανακαλυπτικής 
μάθησης.  Τα  κείμενα  των  ιστοσελίδων  αναλύθηκαν  γλωσσικά  με  στόχο  την  ανάπτυξη  του 
λεξιλογίου και την παρατήρηση γραμματικών τύπων. Υπήρχε μια δραστηριότητα αντιστοίχησης 
όπου οι μαθητές καλούνταν να αντιστοιχήσουν ονόματα ζώων με τις ηπείρους στις οποίες ζουν. 
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν σχετικά με την αξιοποίηση του υπολογιστή ήταν θετικά.  Οι 
υπολογιστές και τα λογισμικά με τα πολυμεσικά στοιχεία (κείμενο, ήχος, εικόνα) προκάλεσαν το 
ενδιαφέρον των μαθητών, έδωσαν κίνητρο και δημιούργησαν ένα ευχάριστο περιβάλλον για την 
εκμάθηση  της  ξένης  γλώσσας.  Επίσης  διαπιστώθηκαν  θετικά  μαθησιακά  αποτελέσματα  που 
αφορούσαν στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Σχετικά με την ανάπτυξη της 
αναγνωστικής ικανότητας οι μαθητές ανέπτυξαν τεχνικές ανάγνωσης όπως το γρήγορο διάβασμα 
για τον εντοπισμό πληροφοριών ή την κατανόηση του γενικού νοήματος του κειμένου.
Μία διαφορετική πρόταση παρουσίασαν ο Βλάχος και οι συνεργάτες του (2004) σχετικά με την 
αδελφοποίηση σχολικών τάξεων με τη βοήθεια του Διαδικτύου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 
αγγλικής  ως  ξένης  γλώσσας.  Η εφαρμογή  εστίαζε  στην  επικοινωνία  ανάμεσα  σε  μαθητές  που 
μάθαιναν  την  αγγλική  ως  ξένη  γλώσσα  και  αποτελούσε  τη  μοναδική  γλώσσα  στην  οποία 
μπορούσαν να  επικοινωνήσουν.  Πραγματοποιήθηκε  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  και  βασίστηκε  στην 
ασύγχρονη επικοινωνία, σε σχέδια εργασίας (projects) και στη μέθοδο γλωσσικής διδασκαλίας με 
την ανάθεση συνεργατικών – επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. Κύριος στόχος της έρευνας ήταν να 
διερευνηθεί  η  βελτίωση  που  μπορεί  να  παρουσιάσουν  οι  μαθητές  στο  γραπτό  αλλά  και  στον 
προφορικό λόγο τους. Επίσης διερευνήθηκε κατά πόσο η χρήση του υπολογιστή διευκολύνει και 
ενθαρρύνει  τους  μαθητές  στον  εντοπισμό  και  τη  διόρθωση  των  λαθών  που  κάνουν  κατά  την 
παραγωγή του γραπτού λόγου. 
Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  οι  μαθητές  απέκτησαν  κίνητρα  για  την  εκμάθηση  της  αγγλικής, 
εφόσον  αντιλήφθηκαν  ότι  αποτελεί  μέσο  επικοινωνίας  με  άλλους  λαούς,  η  κατανόηση  και  η 
παραγωγή του λόγου μπορούν να αποτελούν μέρος της επικοινωνίας τους και όχι απλά εργασίες 
που  αναθέτει  ο  δάσκαλος.  Σ’  αυτό  μάλλον  συνετέλεσαν  τα  ρεαλιστικά  προβλήματα  και 
καταστάσεις  που  αντιμετώπισαν  οι  μαθητές  και  αποτελούν  το  κύριο  συστατικό  των  θεωριών 
οικοδόμησης της γνώσης, αφού η συνεργασία για την επικοινωνία μπορεί να αποτελεί ανάγκη και 
όχι μέθοδο που επιβάλλεται από τον εκπαιδευτικό, η μελέτη και η παραγωγή λόγου με διαφορετικό 
ύφος  (σεβασμό,  ευγένεια,  αμεσότητα,  κλπ)  μπορούν  να  αποτελούν  τρόπους  που  εντάσσονται 
φυσικά στην επικοινωνία. Επιπλέον, φάνηκε ότι μέσα από την ηλεκτρονική επικοινωνία με μαθητές 
που  προέρχονται  από  άλλους  τόπους,  οι  Έλληνες  μαθητές  μπορούν  να  έρχονται  σε  επαφή  με 
άλλους πολιτισμούς, να δημιουργούν φιλίες και να καλλιεργούνται σε γνωστικό και ψυχοσωματικό 
επίπεδο.
Την  αξιοποίηση  του  παγκόσμιου  ιστού  (www)  στη  διδασκαλία  της  αγγλικής  γλώσσας  στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση μελέτησε και η Τελλίδου (2004), σε μικρό σχετικά δείγμα μαθητών ΣΤ' 
τάξης δύο δημοτικών σχολείων της Καστοριάς. Μετά από τέσσερις μήνες πρακτικής χρήσης στο 
Διαδίκτυο καταγράφηκαν οι απόψεις τους για την εμπειρία της χρήσης του ως μέσου στο μάθημα 
των αγγλικών. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι αρκετοί μαθητές έδωσαν έμφαση στο ρόλο του 
υπολογιστή  στη  μάθηση  και  στη  χρησιμότητά  του  για  την  αναζήτηση  πληροφοριών.  Κάποιοι 
μαθητές αναφέρθηκαν στον πληροφορικό αλφαβητισμό, δηλαδή στις  δεξιότητες στη χρήση του 
υπολογιστή,  που είναι  απαραίτητες  κατά τη διάρκεια  των μαθημάτων. Οι  μαθητές  φαίνεται  να 
ανέπτυξαν τη μεταξύ τους ομαδικότητα και συνεργασία, ενώ απέδωσαν στο δάσκαλο το ρόλο του 
καθοδηγητή.  Η  ανάλυση  περιεχομένου  των  αναφορών  των  μαθητών  και  η  εμπειρία  από  τα 
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μαθήματα  έδειξαν  ότι  το  Διαδίκτυο  παρέχει  πλούτο  πληροφοριών  και  δίνει  τη  δυνατότητα 
αυθεντικής χρήσης της γλώσσας, όσον αφορά την πρόσληψη αλλά και την παραγωγή της. Η µη 
γραμμική διάταξη της πληροφορίας λόγω της υπερμεσικής δομής του Διαδικτύου με τα πολυμεσικά 
στοιχεία λειτούργησαν ως κίνητρα και προκάλεσαν το ενδιαφέρον των μαθητών. Δεν εστίασαν στη 
δομή και γραμματική της γλώσσας αλλά την προσέγγισαν ολιστικά προσπαθώντας να καταλάβουν 
και να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα. Έγιναν ενεργοί συμμετέχοντες στη γνωστική διαδικασία και η 
μάθηση φάνηκε να υπόκειται στην επεξεργασία των δικών τους ιδεών και δεν αποτέλεσε απλή 
εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος.
Τα αποτελέσματα της μελέτης της Τελλίδου είναι παρόμοια με αυτά της Σκαρτσιούνη (2001) και 
του  Βλάχου  και  των  συνεργατών  του  (2004) ιδίως  όσον  αφορά  την  ανάπτυξη  κινήτρων  και 
συνεργασίας, και παραλληλίζονται με τις διδακτικές αρχές για την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας 
όπως προτείνονται από την Παπαδοπούλου (2007: 80).
Η τελευταία έρευνα αφορά τη διήγηση ιστοριών, που είναι μία άλλη χρήσιμη δραστηριότητα για το 
ξενόγλωσσο  μάθημα  στο  σχολείο. Οι  Wenli,  Weichung και  Yenjun (2006), ανέπτυξαν  έναν 
πολυμεσικό δικτυακό τόπο για τη διήγηση ιστοριών, προκειμένου να εξετάσουν τη συμβολή της 
διαδικτυακής  τεχνολογίας  στην  αντιμετώπιση  των  προαναφερθέντων  προβλημάτων.  Τα 
αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η πλειοψηφία των μαθητών που μάθαιναν με τη βοήθεια του 
δικτυακού τόπου τα πήγαν καλύτερα ως προς την πολυπλοκότητα των προτάσεων. Όσον αφορά την 
κατανόηση της ιστορίας, η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Από 
τα  αποτελέσματα  φάνηκε  ότι  εφόσον  η  διήγηση  γοήτευε  τους  μαθητές  μπορούσαν  εύκολα  να 
κατανοήσουν  την  ιστορία  και  να  θυμηθούν  τη  δομή  της,  ανεξάρτητα  από  τη  βοήθεια  του 
πολυμεσικού  δικτυακού  τόπου.  Με  την  αξιοποίηση  του  πολυμεσικού  υλικού  οι  μαθητές 
συγκράτησαν περισσότερες λέξεις,  φράσεις και προτάσεις.  Έτσι, όταν ανακαλούσαν στη μνήμη 
τους τις ιστορίες, έτειναν να μιμούνται ή να αναπαράγουν περισσότερα γλωσσικά στοιχεία από 
αυτά  που  άκουσαν  ή  διάβασαν,  πράγμα  που  οδήγησε  σε  μεγαλύτερη  γλωσσική  επάρκεια  και 
πολυπλοκότητα των προτάσεων. Τέλος, μέσω του πολυμεσικού δικτυακού τόπου οι μαθητές έλαβαν 
επιπλέον οπτικοακουστικά ερεθίσματα, στατικές ή κινούμενες εικόνες, μουσική και ηχητικά εφφέ. 
Τα  ερεθίσματα  αυτά  συνέβαλαν  όχι  μόνο  στην  ευκολότερη  ανάκληση  των  ιστοριών  αλλά 
ανέπτυξαν και τη δημιουργικότητα των μαθητών κατά την αναπαραγωγή των ιστοριών.

3. Προτάσεις σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων με υπολογιστή

Στην  παρούσα  ενότητα  γίνεται  μια  προσπάθεια  ένταξης  του  υπολογιστή  στο  μάθημα  της 
γερμανικής ως ξένης γλώσσας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Για  την  περίπτωση  της  δευτεροβάθμιας  στόχος  είναι  ο  συνδυασμός  του  υπολογιστή  με  το 
προβλεπόμενο διδακτικό εγχειρίδιο ‘Deutsch- ein Hit!’ (Στάη, Ντ., κ. ά. 2006).
Οι  προτάσεις  σχεδίασης  μαθησιακών  δραστηριοτήτων  με  τον  υπολογιστή  αναφέρονται  και 
συνδέονται με την πέμπτη και την έβδομη ενότητα του βιβλίου, ενώ βασίζονται στις περισσότερες 
από τις γενικές διδακτικές αρχές για την εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας που προβλέπονται 
από το ΔΕΠΠΣ (ΥΠΕΠΘ 2003).

3.1 Δραστηριότητες με το λογισμικό Hot Potatoes

Το  λογισμικό  που  χρησιμοποιείται  για  την  υλοποίηση  των  δραστηριοτήτων  είναι  η  γερμανική 
έκδοση του ‘Hot Potatoes’. Το Hot Potatoes είναι ένα λογισμικό ανοικτού τύπου για την ανάπτυξη 
μαθησιακών  δραστηριοτήτων.  Αποτελείται  από  έξι  τμήματα,  που  ουσιαστικά  αποτελούν  πέντε 
διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων και ένα τμήμα που τους συνδυάζει.
Τα έξι διακριτά τμήματα του Hot Potatoes είναι:
1. JClose: Δημιουργία ασκήσεων συμπλήρωσης κενών. Ο μαθητής επιλέγει τη σωστή από μία 

σειρά λέξεων. Ως υπόδειξη μπορεί να του δοθεί το πρώτο γράμμα της λέξης
2. JQuiz: Περιλαμβάνει τη δημιουργία τεσσάρων διαφορετικών τύπων ασκήσεων: πολλαπλής 
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επιλογής, σύντομης απάντησης, υβριδικού τύπου (σύντομης απάντησης που μετατρέπεται σε 
πολλαπλής επιλογής μετά από ορισμένες προσπάθειες), πολυσυλλεκτικές απαντήσεις

3. JMatch: Δημιουργεί ασκήσεις αντιστοίχησης (π.χ. λέξη – εικόνα)
4. JMix: Δημιουργεί ασκήσεις παραγωγής προτάσεων με ανακατεμένες λέξεις
5. JCross: Δημιουργεί σταυρόλεξα τα οποία λύνονται επί τόπου
6. The Masher:  Δημιουργεί  ολοκληρωμένες ενότητες  εκπαιδευτικού υλικού. Για παράδειγμα, 

μπορεί να συνθέσει σε μία ενότητα μία σειρά ασκήσεων και άλλου τύπου υλικό.
Το  Hot Potatoes αποτελεί  ένα  πολυμεσικό  διαδραστικό  περιβάλλον.  Αξιοποιεί  πολλαπλές 
αναπαραστάσεις της πληροφορίας, χειρίζεται δηλαδή κείμενο, στατική και κινούμενη εικόνα, ήχο. 
Η διαδραστικότητα εντοπίζεται κυρίως στους χειρισμούς που μπορεί να κάνει ο μαθητής (εισαγωγή 
κειμένου,  μετακίνηση  αντικειμένων).  Επίσης  αναφέρεται  και  στην  άμεση  ανάδραση  – 
ανατροφοδότηση  στις  ενέργειες  του  μαθητή.  Προσφέρει  δυνατότητα  περιορισμού  της  χρονικής 
διάρκειας  των  ασκήσεων,  αξιολογεί  τις  απαντήσεις.  Το  αποτέλεσμα  της  δημιουργίας  των 
δραστηριοτήτων μπορεί να είναι αρχεία τύπου ιστοσελίδας (htm) τα οποία ‘τρέχουν’ στο Διαδίκτυο 
από οποιονδήποτε φυλλομετρητή, χωρίς να απαιτείται ειδικό λογισμικό. Σε αυτή τη δυνατότητα 
εντοπίζεται  εν  μέρει  η  παιδαγωγική  αξία  του  ‘Hot  Ρotatoes’. Έγκειται  δηλαδή  κυρίως  στη 
δυνατότητα που δίνεται στον εκπαιδευτικό να φτιάξει εύκολα ποικίλα είδη ασκήσεων με τη μορφή 
ιστοσελίδων. Έτσι οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ασκήσεις είτε μέσω του σχολικού 
εργαστηρίου, εφόσον αποθηκευτούν στο τοπικό δίκτυο, είτε με σύνδεση στο Διαδίκτυο, εφόσον 
αποθηκευτούν σε διακομιστή ιστοσελίδων (π.χ. στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο).
Για τις  δύο προαναφερθείσες ενότητες του διδακτικού εγχειριδίου προτείνονται ασκήσεις  με το 
‘Hot Potatoes’ σχετικές με τη γραμματική (αόριστο άρθρο, κτητική αντωνυμία, άρθρα ουσιαστικών 
κτλ.) και το λεξιλόγιο (σχολικά είδη, μαθήματα, ημέρες της εβδομάδας, τρόφιμα). Στόχος είναι οι 
προτεινόμενες ασκήσεις να αποτελέσουν συμπληρωματικό υλικό στο εγχειρίδιο.
Αρχικά σχεδιάστηκε μία δραστηριότητα με το τμήμα του  JClose του ‘Hot Potatoes’, δηλαδή ένα 
κείμενο με κενά, ώστε οι μαθητές να εξασκηθούν στο αόριστο άρθρο, την άρνησή του και την 
κτητική αντωνυμία και να βοηθηθούν στην αφομοίωση του νέου γραμματικού φαινόμενου. Όπως 
φαίνεται στο σχήμα 1, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις 
που λείπουν. Η τρίτη και η τέταρτη πρόταση έχουν απαντηθεί (έντονες λέξεις:  meinen, einen). Το 
ποσοστό επιτυχίας στην άσκηση παρουσιάζεται στο πάνω κεντρικό τμήμα της οθόνης. 

Σχήμα 1. Η οθόνη της δραστηριότητας συμπλήρωσης λέξεων

Μία δεύτερη άσκηση που προτείνεται αφορά την εμπέδωση των λέξεων και εννοιών της πέμπτης 
ενότητας σε περισσότερο παιγνιώδη μορφή από αυτήν που αναφέρεται στις σελίδες του διδακτικού 
εγχειριδίου (‘Deutsch-  ein Hit!’: 65-66). Στην άσκηση αυτή, που παρουσιάζεται στο σχήμα 2, οι 
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μαθητές καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το πρόγραμμα της Maria- Christine και να λύσουν 
ένα σταυρόλεξο στον υπολογιστή. Εφαρμόζοντας το τμήμα JCross του Hot Potatoes και πατώντας 
πάνω στον αριθμό που αντιστοιχεί στο κάθε κουτάκι, εμφανίζεται η αντίστοιχη ερώτηση. Αν οι 
μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση της σωστής απάντησης, το λογισμικό παρέχει τη 
δυνατότητα συμβουλής, για παράδειγμα δείχνει το πρώτο γράμμα της λέξης, εφόσον επιθυμεί ο 
χρήστης και ‘κάνει  κλικ’ στη λέξη ‘Tipp’.  Στο παράδειγμα του σχήματος 2 ορισμένα κουτάκια 
έχουν ήδη συμπληρωθεί. 

Σχήμα 2. Η απεικόνιση του σταυρόλεξου

Μία  άλλη  δυνατότητα  που  παρέχει  το  ‘Hot Potatoes’  είναι  αυτή  της  εισαγωγής  εικόνας. 
Επιθυμώντας το σχεδιασμό μιας άσκησης αντιστοίχησης με στόχο την εξάσκηση στο λεξιλόγιο, 
εισάγεται μία εικόνα (‘Deutsch- ein Hit!’: 108) που απεικονίζει τα αντικείμενα προς αντιστοίχηση 
(σχήμα 3). Έτσι, κοιτώντας την εικόνα οι μαθητές μπορούν εύκολα να εντοπίσουν τα σωστά ζεύγη 
λέξεων. 
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Σχήμα 3. Η δραστηριότητα JMatch

Το  ‘Hot Potatoes’ προσφέρει  επίσης  τη  δυνατότητα  ασκήσεων  για  την  κατανόηση  ακουστικού 
κειμένου,  δυνατότητα  που  αξιοποιείται  στην  επόμενη άσκηση  κειμένου  με  κενά  (σχήμα 4).  Η 
άσκηση  προάγει  πρωτίστως  δεξιότητες,  όπως  την  κατανόηση  του  προφορικού  λόγου,  την 
επιλεκτική  ακοή  και  την  ορθογραφημένη  καταγραφή  των  λέξεων  που  ακούγονται  από  τους 
μαθητές.  Ανεξάρτητα  από  τα  παραπάνω,  συμβάλλει  και  στην  εμπέδωση  των  επιθέτων  που 
διδάσκονται σε αυτή την ενότητα.

Σχήμα 4. Η άσκηση κειμένου με κενά σε συνδυασμό με ακουστικό κείμενο

Η πέμπτη προτεινόμενη άσκηση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός 
παρατηρεί ότι οι μαθητές δεν συγκεντρώνονται στο βιβλίο κατά την ανάγνωση ενός κειμένου. Ο 
εκπαιδευτικός  μπορεί  να  αντιγράψει  το  κείμενο  αυτό  στον  υπολογιστή  και  να  προσθέσει  τις 
προβλεπόμενες ή δικές του ερωτήσεις κατανόησης πάνω σε αυτό εφαρμόζοντας το τμήμα JQuiz του 
‘Hot Potatoes’.  Το  παράδειγμα  που  παρουσιάζεται  στο  σχήμα  5  μεταφέρει  ένα  κείμενο  του 
εγχειριδίου  (‘Deutsch-  ein Hit!’:72)  για  το  οποίο  δημιουργήθηκαν  νέες  ερωτήσεις.  Αριστερά 
τοποθετήθηκε το κείμενο στη μορφή που βρίσκεται στο διδακτικό βιβλίο και δεξιά οι ερωτήσεις με 
απαντήσεις  πολλαπλής  επιλογής.  Οι  δύο  πρώτες  ερωτήσεις  έχουν  απαντηθεί,  η  πρώτη  σωστά 
(διακρίνεται ένα χαμογελαστό προσωπάκι) και η δεύτερη λάθος (διακρίνεται ένα Χ).

7



Σχήμα 5. Η άσκηση πολλαπλών επιλογών, όπως παρουσιάζεται στην οθόνη

Η τελευταία εφαρμογή που προτείνεται είναι παιγνιώδης αλλά θεωρείται σχετικά δύσκολη. Είναι η 
εφαρμογή  JMix στην  οποία  έχει  αλλαχθεί  η  σειρά  των  λέξεων  μιας  πρότασης  και  ο  μαθητής 
καλείται να τις τοποθετήσει έτσι ώστε να σχηματίσει μία πρόταση που να βγαίνει νόημα και να 
είναι συντακτικά σωστή. Στην προκειμένη περίπτωση ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει 
προτάσεις του διδακτικού βιβλίου ή δικής του έμπνευσης, σχετικές όμως με το θέμα της διδακτικής 
ενότητας,  όπως  είναι  και  οι  ενδεικτικές  ασκήσεις  (σχήμα  6).  Ανάλογα  με  τις  λανθασμένες 
τοποθετήσεις των λέξεων μειώνεται το ποσοστό επιτυχίας. Μόνο αν κάποιος τοποθετήσει εξ’ αρχής 
τις λέξεις στη σωστή σειρά πετυχαίνει το μέγιστο ποσοστό (100%).

Σχήμα 6. Η δραστηριότητα των ανακατεμένων προτάσεων

3.2 Δραστηριότητες με επεξεργαστή κειμένου

Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας με τη βοήθεια μουσικής και τραγουδιών αποτελεί για τον μαθητή 
μια αυθόρμητη, ευχάριστη και δίχως άγχος ενασχόληση, αφού μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τα 
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συναισθήματα,  τη  φαντασία,  τις  εμπειρίες  και  τις  γνώσεις  του.  Έτσι  αυξάνεται  το  κίνητρο για 
μάθηση και ενασχόληση με το μαθησιακό αντικείμενο, την ξένη γλώσσα και τις κύριες δεξιότητές 
της. Μία προσέγγιση αυτού του τύπου μπορεί να γίνει με τα τραγούδια που υπάρχουν σε διδακτικά 
εγχειρίδια για την πρώιμη εκμάθηση ξένης γλώσσας. Βέβαια δεν είναι όλα τα τραγούδια κατάλληλα 
για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει ορισμένες παραμέτρους 
υπόψη του, προκειμένου να έχει τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. Πρέπει για παράδειγμα να 
αναζητήσει και να βρει τραγούδια που (Cemillan, D., 2007):

 το θέμα τους να αφορά τους μαθητές
 η θεματολογία και το περιεχόμενο να είναι κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών
 να συμβαδίζουν με τη γλωσσική εξέλιξη των μαθητών
 να είναι ευχάριστα και να παροτρύνουν τους μαθητές
 να έχουν κατάλληλο ρυθμό
 να μην είναι πολύ μεγάλα
 ο εκφωνητής, εφόσον υπάρχει και ηχογράφηση, να έχει καθαρή φωνή και προφορά
 να έχουν ρεφρέν
 να έχουν διαπολιτισμικό χαρακτήρα και
 να εξυπηρετούν στοχοθετημένες ασκήσεις.

Κάτω από αυτό το πνεύμα, η παρούσα εργασία προτείνει ένα τραγούδι από την πέμπτη ενότητα του 
εγχειριδίου ‘Luftballons’ (Κουναλάκη, Μ., κ. ά. 2005) που διδάσκεται στο δημοτικό σχολείο. Το 
τραγούδι αυτό ονομάζεται ‘Wir alle sind Europa’. Στο τραγούδι και την ενότητα αυτή οι μαθητές 
μαθαίνουν τις χώρες της Ευρώπης και τις γλώσσες που ομιλούνται σε αυτές.
Αρχικά,  αξιοποιούνται  οι  δυνατότητες  του  ηλεκτρονικού  λεξικού  και  του  ορθογράφου  του 
επεξεργαστή κειμένου. Στόχος της προτεινόμενης δραστηριότητας είναι η εμπέδωση της γραφής 
όλων των ουσιαστικών με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο, σε αντίθεση με τα ελληνικά και τα αγγλικά, 
όπου μόνο τα κύρια ονόματα αρχίζουν με κεφαλαίο. Ο εκπαιδευτικός έχει αποθηκεύσει σε ένα 
έγγραφο κειμένου το ποίημα με ορθογραφικά λάθη. Στο παράδειγμα του ποιήματος, έχει γράψει 
όλα τα ουσιαστικά με το πρώτο γράμμα πεζό, και έχει απενεργοποιήσει τον έλεγχο ορθογραφίας. Οι 
μαθητές εντοπίζουν, ανοίγουν το έγγραφο και καλούνται να σημειώσουν τις λέξεις που θεωρούν ότι 
είναι  γραμμένες  λάθος.  Κατά  τη  συζήτηση  στην  τάξη  εντοπίζονται  όλα  τα  λάθη  στο  κείμενο. 
Ενεργοποιείται ο έλεγχος ορθογραφίας και το λογισμικό τα σημειώνει υπογραμμίζοντας με κόκκινο 
τα λάθη. Οι μαθητές ελέγχουν τις εκτιμήσεις τους και προσπαθούν να τα διορθώσουν.
Συχνά  ο  ορθογράφος  του  επεξεργαστή  κειμένου  προτείνει  περισσότερες  από  μια  εκδοχές.  Ο 
μαθητής καλείται να επιλέξει  τη σωστή,  η οποία δεν προκύπτει  μόνο ως συνέπεια της σωστής 
ορθογραφίας,  αλλά  της  ορθής  σύνταξης  ή  και  της  γραμματικής.  Έτσι  γίνεται  ταυτόχρονα 
απομυθοποίηση  του  παντογνώστη  υπολογιστή,  ο  οποίος  περιέχει  ένα  σύνολο  κανόνων  που  δε 
φέρουν πάντοτε το σωστό και επιθυμητό αποτέλεσμα (Μικρόπουλος, Τ. A., 2006: 156). 

3.3 Δραστηριότητες με λογισμικό παρουσιάσεων

Η προηγούμενη δραστηριότητα μπορεί να επεκταθεί και να αποτελέσει μέρος ενός διαθεματικού 
project.  Έτσι,  ο  εκπαιδευτικός  δίνει  στα  παιδιά  έναν  ψηφιακό  χάρτη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
αντίστοιχο  με  αυτόν του εγχειριδίου και  τα παιδιά  τον  εισάγουν στο λογισμικό  παρουσιάσεων 
(PowerPoint). Τα παιδιά μεταφέρουν το τραγούδι στο λογισμικό, γράφοντας κάθε μία στροφή σε 
ξεχωριστή διαφάνεια. Σε κάθε διαφάνεια, τους ζητείται να χρωματίσουν τις χώρες που αναφέρονται 
στη στροφή με διαφορετικά χρώματα. Προβάλλοντας την παρουσίαση, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί 
τα κατάλληλα εφφέ εμφάνισης  εικόνας,  το αποτέλεσμα δείχνει  έναν χάρτη που ανάλογα με το 
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κείμενο που εμφανίζεται  χρωματίζεται  σιγά  –  σιγά,  σχηματίζοντας  τελικά  όλη  την  Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Εκτός από τις χώρες που παρουσιάζει το τραγούδι, τα παιδιά ψάχνουν στο Διαδίκτυο ή 
άλλες πηγές τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν για τη διευρυμένη 
Ευρώπη των 27 μελών.
Ως συνέχεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές 
να συγκρίνουν τις ονομασίες των χωρών που συναντούν στο τραγούδι ή και των 27 χωρών με αυτές 
που έχουν στη μητρική τους γλώσσα τα γερμανικά και τα αγγλικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
γίνει  συζήτηση  (ή  τουλάχιστον  να  ευαισθητοποιηθούν  τα  παιδιά  στις  ομοιότητες)  για  την 
ετυμολογία  λέξεων,  κοινά  γλωσσικά  στοιχεία  ευρωπαϊκών  χωρών  με  λατινογενείς  ή  ελληνικές 
ρίζες, κ.λπ.
Η επιλογή εύστοχων παραδειγμάτων από τον εκπαιδευτικό, όπως το τραγούδι και το λογισμικό 
παρουσιάσεων  παρέχουν  ευκαιρίες  για  διαθεματική  προσέγγιση  στη  γνώση  και  ανάπτυξη 
επικοινωνιακών και μεταγλωσσικών δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση πολυπολιτισμικής συνείδησης 
όπως  προτείνεται  από  το  ΔΕΠΠΣ  (ΥΠΕΠΘ  2003).  Υπάρχει  για  παράδειγμα  η  δυνατότητα 
αναζήτησης μελοποιημένων ποιημάτων ή τραγουδιών από τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και η 
δημιουργία ενός μουσικού ψηφιακού δίσκου που θα μοιραστεί στους μαθητές με την ευκαιρία μιας 
σχολικής γιορτής.

4. Επίλογος

Η  γλώσσα  και  η  λογοτεχνία  θεωρούνται  δύσκολα  αντικείμενα  όσον  αφορά  την  παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ, όπως παρουσιάζεται στη βιβλιογραφική επισκόπηση της παρούσας εργασίας. 
Ο υπολογιστής όμως μπορεί να αξιοποιηθεί ως γνωστικό εργαλείο μέσω διαφορετικών εφαρμογών 
λογισμικού στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των μαθητών (Μικρόπουλος, Τ.  A., 2006: 156). Αυτός 
ήταν και ο στόχος της παρούσας εργασίας, προτείνοντας την αξιοποίηση του υπολογιστή για την 
εκμάθηση  της  γερμανικής  ως  ξένης  γλώσσας.  Γι’  αυτό  το  σκοπό  χρησιμοποιήθηκαν  δύο 
προσεγγίσεις.
Η  πρώτη  αφορά  τη  χρήση  του  συγγραφικού  πακέτου  ‘Hot Potatoes’,  το  οποίο  αποτελεί  ένα 
εύχρηστο εργαλείο δημιουργίας για τον εκπαιδευτικό και προσφέρει ευχάριστο περιβάλλον για τους 
μαθητές.  Στην  εργασία  αξιοποιήθηκαν  όλα  τα  τμήματα  του  λογισμικού  και  παρουσιάστηκαν 
ενδεικτικές  δραστηριότητες  συμπλήρωσης  κενών,  ερωτήσεων,  αντιστοίχησης,  ανακατεμένων 
λέξεων και σταυρολέξων.
Η δεύτερη προσέγγιση αναφέρεται σε λογισμικό γενικής χρήσης και αξιοποιεί  τον επεξεργαστή 
κειμένου και το λογισμικό παρουσιάσεων για δημιουργική εργασία από τους μαθητές. Οι προτάσεις 
της εργασίας βασίστηκαν σε θέματα από τη διδακτέα ύλη του γυμνασίου και του δημοτικού και 
ακολουθούν τις προτάσεις του ΔΕΠΠΣ.
Σε θεωρητικό πλαίσιο, οι δραστηριότητες βασίζονται σε αρκετές από τις διδακτικές αρχές για την 
εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας, όπως την αρχή της μονογλωσσίας και της πολυγλωσσίας, θέματα 
που  ενδιαφέρουν  τους  μαθητές,  διαθεματική  σύνδεση  του  μαθήματος  ξένης  γλώσσας  με  άλλα 
μαθήματα,  ποικιλία  και  εναλλαγή  ασκήσεων  και  δραστηριοτήτων  (Παπαδοπούλου,  X.  –  O., 
2007:80).
Προτάσεις για συνέχιση της εργασίας περιλαμβάνουν θέματα όπως:
 Διεξαγωγή  εμπειρικής  μελέτης  με  τις  προτεινόμενες  δραστηριότητες  σε  περιβάλλον 

πραγματικής  τάξης  για  τη  διερεύνηση  της  στάσης  εκπαιδευτικών  και  μαθητών  και  των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων

 Σχεδίαση περισσότερων ασκήσεων καλύπτοντας περισσότερα θέματα
 Εμπειρική μελέτη με μαθητές που δημιουργούν δικές τους δραστηριότητες με τα λογισμικά.
Οι εμπειρικές μελέτες θα διερευνήσουν τη χρησιμότητα των ΤΠΕ σε ένα μάθημα για το οποίο 
αξιοποιούνται  ελάχιστα σε  διεθνές  επίπεδο και  ίσως αναδείξουν νέες  διδακτικές  πρακτικές  και 
δώσουν ένα κίνητρο στους μαθητές να ασχοληθούν με τη γερμανική γλώσσα.
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