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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας, είναι να παρουσιάσει τη μεθοδολογία 
εκμάθησης Intercomprehension καθώς και την αξιοποίηση αυτής από το διαδικτυακό 
εκπαιδευτικό λογισμικό εκμάθησης γλωσσών «Intercom». Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 
λογισμικό, αναπτύσσει μια μεθοδολογία διδασκαλίας για την προώθηση της αμοιβαίας 
κατανόησης, στηριζόμενη σε κοινές στρατηγικές που αξιοποιούν τις μη-γλωσσικές πτυχές της 
δεκτικής ικανότητας – τη μέθοδο Intercomprehension. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο 
διδασκαλίας, κατασκευάζονται διαδικτυακές δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με σκοπό την 
εκμάθηση τεσσάρων γλωσσών: Γερμανικά, Πορτογαλικά, Βουλγάρικα και Ελληνικά. Η 
πρωτοπορία του, ανέρχεται στο γεγονός ότι αξιοποιείται μια νέα μέθοδος εκμάθησης, από την 
οποία και πήρε το όνομα του (Intercomprehension - Intercom). 

 

Το τελικό αυτό αποτέλεσμα προκύπτει μετά από αρκετή δουλειά πάνω στο σχεδιασμό 
του εκπαιδευτικού λογισμικού «Intercom». Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. 
Χαράλαμπο Ζαγούρα, τόσο για την υπόδειξη του θέματος όσο και για τη γενικότερη 
καθοδήγησή του. 

Ακόμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Βέρα Γιαννούλη και Κώστα Αναγνωστόπουλο 
για την ηθική συμπαράστασή τους, όπως και τους γονείς μου για την οικονομική και 
ψυχολογική βοήθεια που μου προσφέρουν τόσα χρόνια. Τέλος, θα ήθελα να πω ένα πολύ 
μεγάλο ευχαριστώ σε μία ομάδα ατόμων που μεμονωμένα καθ’ ένα μέλος της, είχε το 
κουράγιο, τις γνώσεις και την υπομονή να μου λύσει απορίες (προγραμματιστικές και μη) 
καθώς και να μου δείξει και εξηγήσει οτιδήποτε χρειάστηκε για την εκπόνηση της 
διπλωματικής αυτής εργασίας. Ακολουθούν τα ονόματά τους αλφαβητικά: 
 Αλεξόπουλος Νίκος 
 Ζαγούρας Γιώργος 
 Πυρλή Μυρτώ 
 Ροδοσθένους Χρήστος 
 Σιούτης Λεωνίδας 
 Τριάντης Τάσος 
.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ενδιαφέρον του ανθρώπου να μάθει να επικοινωνεί με διαφορετικές γλώσσες, ακόμα 
και εάν πρόκειται για νοηματικές ή εξωτικές, είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Ωστόσο η 
σημειολογία της πολυγλωσσίας έχει εξελιχθεί και εκφράζει μια πληθώρα ‘ενεργειών’. 

 Το δικαίωμα των πολιτών να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους. 

 Την ανάγκη των διάφορων κοινοτήτων να έχουν πρόσβαση σε υποδομές εκμάθησης 
γλωσσών υψηλής ποιότητας για μεγάλο εύρος γλωσσών. 

 Τα διάφορα οφέλη, όπως κοινωνικά, ατομικά καθώς και εμπορικά από τη 
γλωσσομάθεια. 

 Το καθήκον των κυβερνήσεων μαζί και των ευρωπαϊκών αρχών, να προωθήσουν τη 
γλωσσική πολυμορφία που χαρακτηρίζει την Ευρώπη καθώς και την εξασφάλισης δια 
βίου εκμάθησης μέσω του εκπαιδευτικού πλαισίου. 

Τα τελευταία χρόνια, εμφανίζεται εντονότερη η ανάγκη βελτίωσης των γλωσσικών 
δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στους Ευρωπαίους πολίτες. Οι οικονομικοί παράγοντες μαζί με τις 
αυξανόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις διαμορφώνουν μια σαφή ημερήσια διάταξη αλλά 
και ζητήματα που αφορούν την ατομική ταυτότητα και την ανάπτυξη της αμοιβαίας 
κατανόησης παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Εργαζόμενοι με γλωσσικές δεξιότητες 
πλεονεκτούν έναντι άλλων στον εργασιακό τους τομέα και όχι μόνο για το λόγο ότι μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν οι δεξιότητές τους αυτές, αλλά και λόγω επικοινωνιακών και 
στρατηγικών ικανοτήτων που συνήθως διαθέτουν καθώς και λογικής σκέψης και επίλυσης 
προβλημάτων. Εκτός από χρήσιμη ικανότητα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα διεύρυνσης 
οριζόντων του ανθρώπου, αφού ερχόμενος σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς, 
βελτιώνει τον τρόπο σκέψης του 

Βασικός στόχος για το εκπαιδευτικό μας σύστημα θεωρείται η γνώση δυο τουλάχιστον 
γλωσσών πέρα της μητρικής, διότι τα αγγλικά από μόνα τους ναι μεν θεωρούνται θεμελιώδες 
εφόδιο αλλά αναφέρονται ως το ελάχιστο εφόδιο των εκπαιδευόμενων. Οι απόφοιτοι 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες υψηλού 
επιπέδου στις γλωσσικές σπουδές ενώ παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα απόκτησης 
ειδικών γνώσεων που θα τους επιτρέπουν να προσαρμόζουν καθώς και να εμπλουτίζουν τις 
γλωσσικές τους γνώσεις ανάλογα με τις περιστάσεις. 

Η απόκτηση της δυνατότητας γνώσης ή χρήσης διαφορετικών γλωσσών μπορεί να 
επιτευχθεί τόσο με όσο και χωρίς την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί ο τρόπος επικοινωνίας αλλοδαπών με τους ντόπιους κατοίκους μιας 
χώρας. Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, 
καθ’ ένας απ’ τους οποίους έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα, όπως 
αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

[4], [6], [8] 
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ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Μια μόνο γλώσσα  
(η αγγλική γλώσσα ως 
διεθνής διάλεκτος) 

Είναι μια γλώσσα η 
οποία είναι ήδη γνωστή 
από την πλειοψηφία των 
ανθρώπων όλου του 
κόσμου. 

 Αποδυνάμωση και υποτίμηση 
των άλλων γλωσσών (Rieder, 
2002) .[1] 

 Έλλειψη πολιτισμικών και 
γλωσσικών γνώσεων των 
ομιλούντων τη διεθνή ως 
μητρική γλώσσα. 

 Απλοποίηση της μορφολογίας 
και της σύνταξης της γλώσσας . 

Ο κίνδυνος καθιέρωσης και 
διαρκούς αναπαραγωγής των 
δομικών και πολιτισμικών 
ανισοτήτων ανάμεσα στην αγγλική 
και τις άλλες γλώσσες (Phillipson, 
1992). [2] 

Λεξικά 

Αποτελεί έναν γρήγορο 
τρόπο συνεννόησης μέσα 
από τα συμφραζόμενα 
των λέξεων. 

 Τόσο η επικοινωνία, όσο και η 
κατανόηση επιτυγχάνονται με 
δυσκολία ενώ υπάρχει κίνδυνος 
παρερμηνείας. 

 Γίνεται λανθασμένη χρήση των 
λέξεων τόσο γραμματικά και 
συντακτικά όσο και 
ερμηνευτικά. 

Μεταφραστές 
– 

πρακτορεία ταξιδίων 

Παρέχει ουσιαστικά τα 
πάντα.. 

 Το κόστος αυτών των μεθόδων 
δεν είναι διόλου ασήμαντο. 

 Δεν επιτυγχάνεται εκμάθηση 
παρά μόνο περιστασιακή 
επικοινωνία. 

Καθηγητές (μαθήματα) 
Παρέχει ουσιαστικά τα 
πάντα. 

 Το κόστος είναι αρκετά 
υψηλό. 

 Ιδιαίτερα χρονοβόρα μέθοδος. 

Διεθνής νοηματική γλώσσα 
[3] 

Πρόκειται για έναν 
κώδικα επικοινωνίας 
κατανοητό όχι μόνο από 
κωφάλαλα άτομα, μα και 
από άτομα που 
κατάγονται από χώρες με 
εθνικές γλώσσες, χωρίς 
κοινές ρίζες, εφόσον 
βέβαια γνωρίζουν τη 
συγκεκριμένη διάλεκτο. 

 Αποτελεί ωστόσο μια ακόμα 
διάλεκτο που χρειάζεται 
εκμάθηση. 

 Οι εθνικές νοηματικές γλώσσες 
διαφέρουν τόσο μεταξύ τους, 
όσο και από τη διεθνή 
νοηματική γλώσσα. 

 Δεν είναι ευρέως διαδεδομένη 
(τη γνωρίζουν όσοι πραγματικά 
τους είναι απαραίτητη). 

Τεχνολογικά μέσα 
(υπολογιστές, 
ηχογραφήσεις) 

Αποτελεί ένα προσιτό 
τρόπο σχετικά γρήγορης 
απόκτησης γνώσεων. 

 Προϋποθέτει τον κατάλληλο 
εξοπλισμό και γνώσεις 
χειρισμού αυτού. 

 Παρερμηνείες και λανθασμένες 
γνώσεις είναι πιθανό να 
παρατηρηθούν. 

Πίνακας 1: Επικοινωνία στο φυσικό κόσμο 
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Τόσο η μέθοδος Intercomprehension, όσο και η πολυγλωσσία έχουν ως απώτερο σκοπό 
την επίτευξη της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικά πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά. Ειδικά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27 χώρες - Ιούνιος 2010), που 
απαρτίζεται από εκατομμύρια άτομα διαφορετικών εθνοτήτων, πολιτιστικού καθώς και 
γλωσσικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η επικοινωνία μεταξύ των χωρών μελών. Για το 
λόγο αυτό, έχει αποφασιστεί πως όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα επικοινωνίας σε τουλάχιστον δυο γλώσσες πέρα της μητρική τους. Ο στόχος 
αυτός, μπορεί μεν να είναι φιλόδοξος, μα οι ενέργειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια σε 
αρκετά από τα κράτη μέλη δείχνουν ότι είναι προσιτός. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της διπλωματικής αυτής εργασίας αναλύεται το εκπαιδευτικό 
λογισμικό «Intercom», τόσο παρουσιάζοντας το με στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) όσο και 
αναλύοντας το θεωρητικό του υπόβαθρο. Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται τα 
συμπεράσματα που αντλήθηκαν κατά την κατασκευή και αξιολόγηση του, ενώ ακολουθούν 
οι πηγές από τις οποίες και αντλήθηκαν όλες οι πληροφορίες που χρειάστηκαν για τη σύνταξη 
της συγκεκριμένης εργασίας. Τέλος ακολουθεί το παράρτημα απ’ όπου και συγκέντρωσα ότι 
πληροφορίες χρειάστηκα σχετικά με την αξιολόγηση του συγκεκριμένου λογισμικού. 

 [5], [7], [9]  
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1. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «INTERCOM» 

Από τη δεκαετία του ’90 και μετά, αντιπρόσωποι διαφόρων επιστημονικών κλάδων 
αφιερώθηκαν στην εξερεύνηση της ικανότητας του ανθρώπου να καταλαβαίνει κείμενα και 
εκφράσεις σε «άγνωστες» γλώσσες γι’ αυτόν. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής ήταν η 
δημιουργία μιας νέας έννοιας. Της έννοιας Intercomprehension. 

Τα χαρακτηριστικά της έννοιας αυτής, είναι ότι αναπτύσσεται μέσω της εκμάθησης και 
στηρίζεται στην ικανότητα του ανθρώπου τόσο να χρησιμοποιεί όσο και να κατανοεί τη 
γλώσσα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μορφή επικοινωνίας σύμφωνα με την οποία κάθε 
πρόσωπο χρησιμοποιεί τη γλώσσα του για να καταλάβει μια άλλη, χωρίς να απαιτείται 
γλώσσα ‘μεσολαβητής’ ανάμεσα στις δύο. Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει τη δυνατότητα 
κατανόησης κειμένων και εκφράσεων όχι μόνο στη μητρική γλώσσα του εκάστοτε 
ανθρώπου, μα και σε «άγνωστες» σ’ αυτόν γλώσσες. Κατά συνέπεια, έδωσε τη δυνατότητα 
στον άνθρωπο να επικοινωνεί με συνανθρώπους του, χρησιμοποιώντας γλώσσες 
διαφορετικές σε σχέση με τη μητρική του. Η ικανότητα αυτή, ονομάστηκε πολυγλωσσία και 
είναι πλέον απαραίτητη σχεδόν από όλους, τόσο στην καθημερινή κοινωνική ζωή, όσο και 
στο εργασιακό περιβάλλον τους 

Η εμπειρία από το Ευρωπαϊκό Έτος των Γλωσσών έδειξε ότι όλες οι ζωντανές γλώσσες 
μέσα στις διάφορες κοινότητες, μπορούν να προαχθούν κατά ενοποιημένο τρόπο αν και 
εφόσον η προώθηση αυτή γίνει με προσοχή, ώστε οι δεξιότητες των δίγλωσσων πολιτών να 
αξιολογούνται και να προάγονται. Μπορεί να έχει παρατηρηθεί, ότι η κατανόηση γίνεται πιο 
εύκολη στην περίπτωση που η γλώσσα προς μάθηση έχει κοινές ρίζες με τη μητρική γλώσσα 
του εκάστοτε ‘μαθητευομένου’, μα η κατανόηση είναι εξίσου εύκολη στην περίπτωση που 
εφαρμόζονται κοινές στρατηγικές επίλυσης δραστηριοτήτων με σκοπό την εκμάθηση. 

[26], [27], [28] 

1.1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό, αναπτύσσει μια μεθοδολογία διδασκαλίας για 
την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, στηριζόμενη σε κοινές στρατηγικές που 
αξιοποιούν τις μη-γλωσσικές πτυχές της δεκτικής ικανότητας. Χρησιμοποιώντας αυτή τη 
μέθοδο διδασκαλίας, κατασκευάζονται διαδικτυακές δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με 
σκοπό την εκμάθηση τεσσάρων γλωσσών: Γερμανικά (με Γερμανικές ρίζες), Πορτογαλικά 
(με Ρομανικές ρίζες), Βουλγάρικα (με Σλαβικές ρίζες) και Ελληνικά. Η πρωτοπορία του 
«Intercom», ανέρχεται στο γεγονός ότι επεκτείνεται η έννοια της εκμάθησης γλωσσών πέρα 
των γλωσσικών οικογενειών ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση σε μη-γλωσσικές πτυχές.  
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Εικόνα 1- Δυνατότητα μετάβασης σε διαφορετική γλώσσα ανά δραστηριότητα 

Οι δραστηριότητες αυτές ξεκινώντας από αρχάριο γλωσσικό επίπεδο, φτάνουν μέχρι και 
το επίπεδο γλωσσομάθειας Α2 και αναφέρονται τόσο σε μεγάλους έφηβους όσο και σε 
ενηλίκους (κυρίως σπουδαστές), που γνωρίζουν ήδη μια ξένη γλώσσα. Παράλληλα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον (σχολεία, πανεπιστήμια, 
κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων) καθώς και από οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική οντότητα. 
Τόσο τα θεωρητικά όσο και τα πρακτικά αποτελέσματα προηγούμενων αντίστοιχων 
εκπαιδευτικών λογισμικών αποτελούν θεμελιώδη λίθο για την κατασκευή του συγκεκριμένου 
προγράμματος, το τελικό αποτέλεσμα του οποίου περιλαμβάνει ένα διαδικτυακό χώρο με 
σκοπό της προώθηση της πολυγλωσσίας στις τέσσερις γλώσσες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
Οι γλώσσες οδηγοί (δηλαδή γλώσσες που δίνουν οδηγίες, βοήθεια και περιγράφουν τις 
εκάστοτε δραστηριότητες) είναι Αγγλικά και Γαλλικά. Η επιλογή αυτών, έγινε διότι η πρώτη 
χαρακτηρίζεται ως ‘διεθνής γλώσσα’ ενώ η δεύτερη θεωρείται ως η πιο κατάλληλη ρομανική 
γλώσσα για να εκφράσει με επάρκεια όλες τις γλώσσες ιδίας ρίζας.  

Το λογισμικό «Intercom» αποτελείται από εφτά διαφορετικές δραστηριότητες (modules) 
που αναφέρονται σε αρχάριους γνώστες γλωσσών και κάθε μια από τις δραστηριότητες αυτές 
έχει τη δική της θεματική ενότητα: 

 Ψώνια / αγορές (module 1) 
 Μαγειρική (module 2) 
 Παρουσίαση της Ελληνικής αλφαβήτας(module 3) 
 Εύρεση διαμερίσματος(module 4) 
 Παρουσίαση της Βουλγάρικης αλφαβήτας(module 5) 
 Προετοιμασία ταξιδιού(module 6) 
 Εύρεση προορισμού(module 7) 
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Κύριο στόχο του, δεν αποτελεί μόνο η ενθάρρυνση για την εκμάθηση των 
συγκεκριμένων γλωσσών, μα κυρίως η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δυνατοτήτων για 
αμοιβαία κατανόηση με σκοπό την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη. 

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ανά χώρα: 

Πίνακας συμμετεχόντων στο «Intercom» 

Αυστρία 
 Fachhochschule Salzburg GmbH 
 Paris Lodron Universität Salzburg 

Βουλγαρία 
 Πανεπιστήμιο της Σόφια - Saint Kliment Ohridski 
 9 Frenska ezikova gimnazia "Alphonse de Lamartine" 

Γαλλία  Université de La Réunion 

Ελλάδα 
 10 Ενιαίο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών «Γεννάδειο» 
 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 

Πορτογαλία 
 Escola Básica 2.3 André de Resende  
 Καθολικό Πορτογαλικό Πανεπιστήμιο - Centro Regional das 

Beiras 
Πίνακας 2: Συμμετέχοντες στο «Intercom» 

[29], [30], [1] 

1.1.1. «INTERCOM» ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Η λογική του εκπαιδευτικού αυτού λογισμικού ακολουθεί πιστά τη λογική της μεθόδου 
Intercomprehension, σύμφωνα με την οποία η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας στηρίζεται σε 
ήδη αποκτημένες γνώσεις που κατά κύριο λόγο είναι γενικού περιεχομένου, πολιτισμικές, 
περιστασιακές, συμπεριφοριστικές, πραγματικές, γραφικές, φωνολογικές, γραμματικές καθώς 
και λεξικολογικές γνώσεις. 

Γενικές γνώσεις 

Το περιεχόμενο των γνώσεων αυτών αφορά τον κόσμο γενικότερα. Περιλαμβάνει 
γνώσεις σχετικές με ιστορικά γεγονότα, γεωγραφικές θέσεις, κρατικά όργανα, πολιτικές 
γνώσεις και στο σύνολό τους πρόκειται για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. 

Πολιτισμικές γνώσεις 

Η αναφορά σε πολιτισμούς, ακόμα και εάν αυτό περιλαμβάνει μόνο το όνομα μιας 
χώρας, π.χ. Αίγυπτος φέρνει στο μυαλό του κάθε ακροατή χαρακτηριστικά της εκάστοτε 
χώρας, όπως στην περίπτωση αυτή φέρνει στο  μυαλό εικόνες όπως πυραμίδες, φαραώ, άμμος 
καμήλες κλπ. Κάποιες από αυτές τις γνώσεις, μπορεί μεν να είναι στερεότυπες ή να 
περιλαμβάνουν λανθασμένες γενικεύσεις, μα ωστόσο παρέχουν ουσιαστική βοήθεια σε 
πρώτη προσπάθεια εξοικείωσης. 
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Περιστασιακές γνώσεις 

Κάθε κείμενο ή συζήτηση έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο ή στόχο. Η γνώση του 
ομιλητή, του συγγραφέα, του θέματος, παρόμοιας κατάστασης με την αναφερόμενη κλπ. 
προκαλεί τη δημιουργία εικασιών στον εκάστοτε ακροατή, αναγνώστη που διευκολύνει την 
κατανόηση του περιεχομένου. Οι υποθέσεις που μπορούν να γίνουν για τη σημασία των 
άγνωστων λέξεων (στηριζόμενες πάντα στο θέμα του περιεχομένου), μπορούν να είναι 
ουσιαστικής σημασίας. 

Συμπεριφοριστικές γνώσεις 

Στις περισσότερες χώρες, οι διάφορες λεκτικές εκφράσεις συνοδεύονται συχνά από 
άλλες μορφές επικοινωνιακής συμπεριφοράς (λεκτικά σημάδια) με σκοπό να εκφράζονται 
ιδέες, συγκινήσεις καθώς και προθέσεις των ομιλητών. Όταν λέμε λεκτικά σημάδια στην 
άμεση ‘πρόσωπο με πρόσωπο’ επικοινωνία αναφερόμαστε ουσιαστικά σε χειρονομίες και 
εκφράσεις προσώπου, στη στάση του σώματος καθώς και σε κινήσεις. Ωστόσο οι 
συμπεριφοριστικές αυτές γνώσεις, πρέπει να εφαρμόζονται με προσοχή όταν γίνονται βήματα  
εξοικείωσης με διαφορετικούς πολιτισμούς, διότι υπάρχει κίνδυνος παρερμηνείας τους. 

Λόγω του ότι το πρόγραμμα αυτό δεν περιλαμβάνει επικοινωνία ανθρώπων, τέτοιου 
τύπου γνώσεις δεν μπορούν και να αξιοποιηθούν. 

Πραγματικές γνώσεις 

Οι πραγματικές γνώσεις είναι στενά συνδεδεμένες με τις περιστασιακές γνώσεις, αφού 
αρκετά συχνά η κατάσταση στην οποία εμφανίζονται κάποια κείμενα (ακόμα και αν αυτά 
είναι σε άγνωστη γλώσσα για τον αναγνώστη τους) δίνουν ενδείξεις του σκοπού που 
εξυπηρετούν. Το μέγεθος της γραμματοσειράς σε συνδυασμό με κεφαλαία γραμματοσειρά σε 
κείμενα, υποδηλώνει για παράδειγμα συνήθως τίτλο ενώ στον προφορικό λόγο οι ακροατές 
από τον τόνο του εκφωνητή μπορούν να αναγνωρίσουν εάν πρόκειται παραδείγματος χάριν 
για απολογία ή για απαίτηση, για συμφωνία ή για διαφωνία. 

Γραφικές γνώσεις 

Οι αναγνώστες στηριζόμενοι σε αλφαβητικές γνώσεις που ήδη γνωρίζουν, είναι σε θέση 
να κάνουν υποθέσεις και να βγάζουν κάποια συμπεράσματα για το περιεχόμενο κειμένων με 
τα οποία έρχονται σε επαφή, αρκεί βέβαια το αλφάβητο να τους είναι σχετικά οικείο. 

 Άλλοι γραφικοί δείκτες όπως η κατάτμηση κειμένων, η χρήση διαφορετικής 
μορφοποίησης συγκεκριμένου κειμένου, υπογράμμιση, σημεία στίξης, αριθμητικά σύμβολα, 
κεφαλαιοποίηση κλπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν με κατάλληλη αντιστοιχία αν χρειαστεί 
(προκειμένου να αποφεύγονται λανθασμένες μεταφορές) και στην εκάστοτε γλώσσα προς 
μάθηση. 
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Φωνολογικές γνώσεις 

Στηριζόμενοι σε γνωστά ηχητικά ακούσματα, οι μαθητευόμενοι είναι σε θέση να 
εξάγουν συμπεράσματα για το θέμα που ακούν αν και ωστόσο’ αυτού του είδους οι γνώσεις 
αποτελούν το αδύναμο σημείο γλωσσικών γνώσεων. Οι φωνολογικές αντιστοιχίες διαφέρουν 
από γλώσσα σε γλώσσα ενώ σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται ότι σε όλες τις 
Ευρωπαϊκές γλώσσες, υπάρχουν ορθές φωνολογικές με ερμηνευτικές αντιστοιχίες μεταξύ των 
χωρών. 

Γραμματικές γνώσεις 

Οι ήδη αποκτημένες γραμματικές γνώσεις ωθούν τους μαθητευομένους σε υποθέσεις 
σχετικά με τη γραμματική δομή κειμένων, κάτι που όμως είναι δυνατό να γίνει κυρίως σε 
γλώσσες με κοινές ρίζες. Στην περίπτωση αυτή, οι υποθέσεις που γίνονται μπορούν να 
αιτιολογηθούν ικανοποιητικά  σε κάποιο βαθμό χωρίς να γίνονται σημαντικές παρανοήσεις. 

Λεξικολογικές γνώσεις 

Υπάρχουν δύο ειδών λεξικολογικές γνώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
προκειμένου να βοηθήσουν στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας: η γνώση διεθνούς 
λεξιλογίου και η γνώση κοινού λεξιλογίου μητρικής γλώσσας με τη γλώσσα στόχο. 

Διεθνές λεξιλόγιο 

Όλες οι Ευρωπαϊκές γλώσσες εκτός από τα Ουγγρικά και Φιλανδικά, ανήκουν στην 
Ινδό-Ευρωπαϊκή κατηγορία, με αποτέλεσμα να έχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως σύνταξη, 
δομή και λεξιλόγιο. Η πλειοψηφία των λέξεων που ανήκουν στο διεθνές λεξιλόγιο έχει ρίζες 
από τα Ελληνικά ή τα Λατινικά ή ακόμα από μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών των δύο 
κλασσικών γλωσσών. Έχουν μετρηθεί περίπου 4.000 τέτοιες λέξεις, εύκολα αναγνωρίσιμες 
από Ευρωπαίους πολίτες, έχοντας κάποια μικρή διαφορά ερμηνείας από χώρα σε χώρα, ενώ 
ακόμα και τόσο τα Ουγγρικά όσο και τα Φιλανδικά περιλαμβάνουν έναν ικανοποιητικό 
αριθμό τέτοιων λέξεων. 

Κοινό λεξιλόγιο 

Μέσα από τις τρεις μεγάλες κατηγορίες γλωσσών (Ρομανικές, Γερμανικές και 
Σλάβικες), οι μαθητευόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από τη συγγένεια των γλωσσών. Το 
λεξιλόγιο αυτό, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πιο εύκολα επεξεργάσιμο και ερμηνεύσιμο, 
αφού και οι παραλληλισμοί γίνονται πιο εύκολα, με αποτέλεσμα η εξοικείωση να 
επιτυγχάνεται σε μικρό χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλες περιπτώσεις γλωσσομάθειας. 

[1] 
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1.1.2. ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ INTERCOMPREHENSION 

Ο Rieder, ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς του Intercomprehension 
κατασκεύασε μια λίστα κριτηρίων (ουσιαστικά πρόκειται για ερωτήσεις) που πρέπει να 
πληρούνται από οποιοδήποτε πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. 
Ακολουθεί αναφορά των κριτηρίων και εξετάζεται η πληρότητά τους από το «Intercom». 

Κριτήριο 1 Ποιες είναι οι διαδικασίες και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να γίνεται κατανοητό ένα κείμενο σε μια ξένη γλώσσα; 

Κριτήριο 2 Ποιες ‘γέφυρες’ χρησιμοποιούνται μεταξύ των γλωσσών, προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η αμοιβαία κατανόηση; 

Κριτήριο 3 Πώς κατασκευάζονται τέτοιες ‘γέφυρες’; 

Κριτήριο 4 Ποιες είναι οι νοητικές αναπαραστάσεις που επηρεάζουν την κατανόηση σε 
άλλες γλώσσες; Ποια η επιρροή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση; 

Κριτήριο 5 Πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω 
πολυγλωσσικής κατανόησης; 

Πίνακας 3: Κριτήρια Rieder 
 [1] 

Επειδή κάθε χαρακτηριστικό δομικό στοιχείο του προγράμματος πληρεί ταυτόχρονα 
περισσότερα από ένα κριτήριο, ακολουθεί ένας πίνακας πληρότητας των κριτηρίων Rieder 
ενώ η ανάλυση αυτών στη συνέχεια βρίσκεται στη συνέχεια. 

Δομικά στοιχεία του 
προγράμματος 

Κριτήριο 1 Κριτήριο 2 Κριτήριο 3 Κριτήριο 4 Κριτήριο 5 

Οδηγίες 

 
       

Ομοιότητες 

 
       

Μεταφορά        

Εικόνες και έννοιες          

Ήχοι και έννοιες          

Ομοιομορφία          

Περιεχόμενο        

Ασκήσεις          

Πίνακας 4: Πληρότητα κριτηρίων Rieder 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά, αποτελούν τον κύριο και ουσιαστικό κορμό του 
προγράμματος. 

Οδηγίες 

Περιλαμβάνονται οδηγίες στις δυο γλώσσες βοηθούς, με τέσσερις διαφορετικούς 
τρόπους. 

1. Οδηγίες περιεχομένου (Instruction) 
2. Πληροφορίες (Info button) 
3. Στρατηγικές (Strategy button) 
4. Παράθυρα βοήθειας (Thickbox) 

Ομοιότητες 

Δίνεται έμφαση σε κοινά στοιχεία (γλωσσικά και ηχητικά) που πιθανόν να 
παρατηρούνται μεταξύ των γλωσσών που περιλαμβάνονται στο λογισμικό. 

Μεταφορά 

Η μεταφορά από τη μια γλώσσα στην άλλη γίνεται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα (με 
την απλή επιλογή διαφορετικής σημαίας). 

Εικόνες και έννοιες 

Η αποθήκευση μιας πληροφορίας γίνεται ευκολότερη στην περίπτωση που γίνεται 
συνδυασμός της πληροφορίας με την αντίστοιχη εικόνα. 

Ήχοι και έννοιες 

Ο συνδυασμός ήχων με εννοιών, διευκολύνει στην κατανόηση της πληροφορίας. 

Ομοιομορφία 

Η εφαρμογή κοινών στρατηγικών επίλυσης δραστηριοτήτων από γλώσσα σε γλώσσα 
αυξάνει τις ικανότητες κατανόησης, δεδομένου ότι στηρίζονται σε κάτι που έχει ήδη γίνει (σε 
γλώσσα στόχο πιο οικεία) και απλά μεταφέρεται σε μια άγνωστη γλώσσα.  

Περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο της κάθε δραστηριότητας προσαρμόζεται στην κουλτούρα της κάθε 
χώρας, ώστε ο μαθητευόμενος να έρχεται σε επαφή με περιεχόμενο που πραγματικά 
χαρακτηρίζει την εκάστοτε χώρα. 

Ασκήσεις 

Οι ασκήσεις που έχουν κατασκευαστεί για το συγκεκριμένο λογισμικό μπορούν να 
εξεταστούν από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Εξετάζοντας τόσο τον στόχο όσο και τον 
τρόπο επίτευξης αυτού μέσω της κάθε άσκησης. 
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ΣΤΟΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

Στο σύνολο του εκπαιδευτικού λογισμικού, παρατηρούνται οι παρακάτω τέσσερις 
κατηγορίες ασκήσεων: 

1. Ασκήσεις εξάσκησης (σε γλώσσα στόχο) 

Οι συγκεκριμένες ασκήσεις έχουν σκοπό την εξοικείωση και την αναγνώριση λέξεων 
και φράσεων. 

Π.χ. 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&activity=1&sc=16&

w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 2: Εξοικείωση και αναγνώριση λέξεων 1 - Ενότητα 1η  
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2. Ασκήσεις αναγνώρισης σχετικού περιεχομένου (σε γλώσσα στόχο) 

Πρόκειται ουσιαστικά για ασκήσεις που στοχεύουν στην αναγνώριση λέξεων και 
φράσεων μέσα από ένα κείμενο, σχετικό με ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Π.χ. 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=7&w_langID=gr&langI

D=en&sc=6 

 
Εικόνα 3: Αναγνώριση λέξεων - Ενότητα 7η 
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3. Ασκήσεις κατανόησης περιεχομένου 

Περιλαμβάνονται ασκήσεις στις γλώσσες βοηθούς με σκοπό τον έλεγχο ορθότητας των 
αποκτημένων γνώσεων  

Π.χ. 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=2&activity=1&sc=2&w

_langID=gr&langID=en&rightcheck=1 

 
Εικόνα 4: Κατανόηση περιεχομένου – Ενότητα 2η 
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4. Ασκήσεις αντιστοίχησης 

Το περιεχόμενο των ασκήσεων αυτών ποικίλει, σύμφωνα με το τι είναι πιο εύκολο για 
τον μαθητευόμενο. Οι ασκήσεις αυτές, περιλαμβάνουν τις παρακάτω δυνατές αντιστοιχήσεις: 
λέξεων, εικόνων, εικόνων με λέξεις, λέξεων και ήχων με εικόνες. 

Π.χ. 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langI

D=gr&langID=en&sc=2024&par3=1 

 
Εικόνα 5: Αντιστοίχηση λέξεων - Ενότητα 6η 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

Οι στόχοι του λογισμικού πληρούνται κατά κανόνα από τους διαφορετικούς τύπους 
ασκήσεων που χαρακτηρίζουν το σύνολο του λογισμικού. Συνολικά παρατηρούνται πέντε 
διαφορετικοί τέτοιοι τύποι ασκήσεων: 
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1. Ασκήσεις επιλογής αντικειμένων / λέξεων 
Π.χ. 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&num=m

p&sc=3&w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 6: Επιλογή κατάλληλων αντικειμένων - Ενότητα 3η 

2. Ασκήσεις κατηγοριοποίησης 
Π.χ. 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&activity=2&sc=5&w

_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 7: Επιλογή κατηγορίας - Ενότητα 1η 
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3. Ασκήσεις drag & drop (αντιστοίχησης) 
Π.χ. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=2&sc=14&w_lang
ID=bg&langID=en 

 
Εικόνα 8: Αντιστοίχηση γραμμάτων με ήχους - Ενότητα 5η 

4. Ασκήσεις σωστού – λάθους 
Π.χ. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=7&w_langID=gr&langID=en
&sc=4 

 
Εικόνα 9: Επιλογή σωστού / λάθους - Ενότητα 7η 
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5. Ασκήσεις με παιχνίδια μνήμης 
Π.χ. 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langI
D=gr&langID=en&sc=1024&part=1 

 
Εικόνα 10: Παιχνίδια μνήμης - Ενότητα 3η 
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1.1.3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «INTERCOM» 

Κυρίαρχο στόχο του συγκεκριμένο λογισμικού αποτελεί η προώθηση της πολυγλωσσίας 
μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ωστόσο επιμέρους στόχοι, η πλήρωση 
των οποίων αποτελεί αυτόνομο θέμα έρευνας, με την έννοια ότι αναδεικνύεται η 
σπουδαιότητά τους. Με μια σύντομη αναφορά, οι στόχοι του προγράμματος μπορούν να 
περιγράφουν ως εξής: 

 Προώθηση της πολυγλωσσίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Εφαρμογή του ‘Intercomprehension’ για την εκμάθηση των συγκεκριμένων γλωσσών 
 Ανάδειξη κοινών γνωρισμάτων και πολιτισμικής πολυμορφίας 
 Ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων αμοιβαίας κατανόησης 
 Προαγωγή της δια βίου μάθησης 

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Το «Intercom» δημιουργήθηκε με σκοπό να προωθήσει την πολυγλωσσία στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο οι γλωσσικές, όσο και οι θεματικές μεταφορές μεταξύ των 
τεσσάρων γλωσσών εξάσκησης (Βουλγάρικα, Γερμανικά, Ελληνικά, Πορτογαλικά) καθώς 
και των γλωσσών οδηγών (Αγγλικά, Γαλλικά) έχουν γίνει με πολύ προσοχή, ώστε να 
επιτυγχάνεται χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια η κατανόηση από το μαθητευόμενο. Παράλληλα, η 
άμεση και εύκολη μεταφορά από γλώσσα σε γλώσσα, ενθαρρύνει τον εκάστοτε χρήστη να 
ασχοληθεί περαιτέρω με τις γλώσσες αυτές, δείχνοντας του πόσο εύκολη μπορεί να είναι εν 
τέλει η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελούν και τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία του προγράμματος: 
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 Εφαρμογή κοινών στρατηγικών για την επίλυση δραστηριοτήτων 

Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσμα εφόσον εξοικειωθεί ο χρήστης με το περιεχόμενο της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας σε γλώσσα που του είναι πιο οικεία, καταφέρνει να 
εξασκηθεί στην ίδια δραστηριότητα σε γλώσσες που μπορεί να του είναι εντελώς άγνωστες. 

Π.χ. Ακολουθεί μια δραστηριότητα σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=7&activity=1&sc=3

&w_langID=au&langID=fr&rightcheck=1 

 
Εικόνα 11: Κοινές στρατηγικές - Γερμανική εμφάνιση – Ενότητα 7η 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=7&activity=1&sc=3
&w_langID=bg&langID=fr&rightcheck=1 

 
Εικόνα 12: Κοινές στρατηγικές - Βουλγάρικη εμφάνιση – Ενότητα 7η 
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http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=7&activity=1&sc=3
&w_langID=gr&langID=fr&rightcheck=1 

 
Εικόνα 13: Κοινές στρατηγικές - Ελληνική εμφάνιση– Ενότητα 7η 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=7&activity=1&sc=3
&w_langID=pr&langID=fr&rightcheck=1 

 
Εικόνα 14: Κοινές στρατηγικές - Πορτογαλική εμφάνιση – Ενότητα 7η 
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 Γνωστοποίηση θέματος περιεχομένου 
Π.χ. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&w_langID=gr&la
ngID=en 

 
Εικόνα 15: Περιεχόμενο – Ενότητα 1η 
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 Αξιοποίηση οπτικοαουστικού υλικού 
Π.χ.  

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&num=
o&sc=2&w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 16:  Οπτικοαουστικό υλικό – Ενότητα 3η 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ‘INTERCOMPREHENSION’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Η θεωρία στην οποία οφείλει να στηρίζεται κάθε ενέργεια που επιθυμεί να ισχυρίζεται 
ότι ακολουθεί τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, επιβεβαιώνεται από το πρόγραμμα αυτό. 
Παράλληλα τα κριτήρια της μεθόδου Intercomprehension όχι μόνο πληρούνται, μα 
εξελίσσονται δεδομένου ότι το πρόγραμμα στηρίζεται σε μη-γλωσσικές πτυχές προκειμένου 
να επιτύχει το στόχο της πολυγλωσσίας μεταξύ γλωσσών χωρίς κοινά γλωσσικά 
χαρακτηριστικά, γεγονός που αυξάνει και το βαθμό δυσκολίας κατά την κατασκευή του 
προγράμματος. 
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ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ 

Η ανάδειξη αυτή είναι εμφανής όχι μόνο στην περίπτωση παρουσίασης των δύο 
αλφάβητων αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες ενότητες. Κατά την εξέλιξη των διάφορων 
δραστηριοτήτων, τονίζονται τόσο τα κοινά γνωρίσματα μεταξύ των γλωσσών όσο και οι 
διαφορετικοί τρόποι έκφρασης καθώς και ερμηνείας πραγμάτων.  

Π.χ. 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=1&sc=8

&w_langID=gr&langID=fr 

 
Εικόνα 17: Κοινά γλωσσικά στοιχεία – Ενότητα 3η 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&sc=25
&w_langID=gr&langID=en&part=2&rightcheck=1 

 
Εικόνα 18: Διαφορετική ερμηνεία λέξεων (info) – Ενότητα 6η 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

Το «Intercom» στηρίζεται στην αξιοποίηση στρατηγικών πέρα των γλωσσικών, 
αξιοποιώντας εικόνες παράλληλα με ήχους. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στην 
περίπτωση αυτή, στηρίζονται κυρίως στην αντίληψη καθώς και σε πρότερες γνώσεις του 
εκάστοτε μαθητευόμενου ενώ ακολουθούν ένα κοινό πλαίσιο από γλώσσα σε γλώσσα, 
γεγονός που διευκολύνει κατά πολύ τον μαθητευόμενο. 

Με τη μέθοδο αυτή, ουσιαστικά αποδεικνύει ότι η έλλειψη γλωσσικής γνώσης μπορεί 
να αντισταθμιστεί από μη γλωσσικές στρατηγικές φέροντας ικανοποιητικά αποτελέσματα 
στην εκμάθηση νέων γλωσσών και στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλότερου 
επιπέδου. 

1.1.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Ένα σύνολο ‘εργαλείων’ συντελούν στην παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος στο 
διαδίκτυο. Ο συνδυασμός των: πρωτόκολλο HTTP, γλώσσας HTML, λειτουργίας TCP/IP, 
γλώσσας PHP, γλώσσας JavaScript, XML και Ajax παράγουν μια διαδικτυακή εφαρμογή με 
στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού λογισμικού «INTERCOM». 
 

HTTP:   Πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων επικοινωνίας με σκοπό να ελέγχουν 
καθώς και να καθορίζουν την διακίνηση των ιστοσελίδων από τους Web browser 
στους υπολογιστές των χρηστών. 

HTML:   Τα αρχικά HTML (Hyper Text Markup Language) αντιστοιχούν σε μια 
περιγραφική γλώσσα (markup language) που αφορά έναν ειδικό τρόπο γραφής 
κειμένου και όχι σε μια γλώσσα προγραμματισμού. 

TCP/IP:   Το “TCP/IP” (Transmission Control program / Internet protocol), είναι μια 
συλλογή πρωτοκόλλων επικοινωνίας στα οποία βασίζεται το Διαδίκτυο. Τα 
πρωτόκολλα αυτά, είναι δομημένα σε στρώματα (layers) και καθ’ ένα τους απαντά 
σε συγκεκριμένα προβλήματα μεταφοράς δεδομένων καθώς επίσης παρέχει μια 
καθορισμένη υπηρεσία στα υψηλότερα στρώματα.  

PHP:   Η Php είναι μια ανοιχτού κώδικα γλώσσα προγραμματισμού, που αποτελεί 
ένα πολύ δυνατό εργαλείο για την κατασκευή δυναμικών site. Πρόκειται για µία 
γλώσσα script από την πλευρά του διακομιστή, που λειτουργεί δυναμικά, 
σχεδιασμένη ειδικά για το διαδίκτυο. 

Javascript:  Η γλώσσα προγραμματισμού Javascript αποτελεί μια γλώσσα σεναρίου 
(script language) με σκοπό την παραγωγή ιστοσελίδων δυναμικού περιεχομένου. 
Αυτού του τύπου ο κώδικας, ενσωματώνεται στην HTML και το τελικό αποτέλεσμα 
μεταφράζεται από τον εκάστοτε περιηγητή (browser).  

XML:    Η XML είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας 
γλώσσας τύπου HTML και ο τεχνικός της όρος είναι μετα-γλώσσα. Κάνοντας χρήση 
της XML, μπορούν να προσδιοριστούν από έναν προγραμματιστή σημειακές γλώσσες 
που περιγράφουν ηλεκτρονικά κυκλώματα, πληροφορίες για ανταλλαγή 
ηλεκτρονικών δεδομένων, τα αρχεία που παράγονται από τους διακομιστές του 
διαδικτύου κλπ. 
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Ajax:    Η τεχνολογία Ajax (Asynchronous Javascript and XML) αποτελεί ένα 
σύνολο τεχνικών για διαδικτυακές εφαρμογές που έχουν σκοπό να φορτώνουν 
πληροφορίες και δεδομένα από το server, χωρίς όμως αυτό να γίνεται αντιληπτό από 
τον εκάστοτε χρήστη (χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να ‘φορτωθεί’ ξανά η σελίδα). 

[31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38] 
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1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το πρόγραμμα «Intercom» αποτελείται από ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων, εφτά module, όπως χαρακτηρίζονται σε αυτό καθ’ ένα από τα οποία έχει τη 
δική του θεματική ενότητα. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό, η 
κατασκευή του οποίου στοχεύει στην εξοικείωση με τις γλώσσες Γερμανικά, Βουλγάρικα, 
Ελληνικά και Πορτογαλικά. Η εξοικείωση αυτή, επιτυγχάνεται μέσα από απλές 
δραστηριότητες με θεματολογία αντλημένη από την καθημερινή ζωή, ενώ το θέμα κάθε μίας 
δραστηριότητας (module) περιγράφεται στη συνέχεια: 

 MODULE 1: Ψώνια / αγορές 
 MODULE 2: Μαγειρική 
 MODULE 3: Παρουσίαση της Ελληνικής αλφάβητου 
 MODULE 4: Εύρεση διαμερίσματος 
 MODULE 5: Παρουσίαση της Βουλγάρικης αλφάβητου 
 MODULE 6: Προετοιμασία ταξιδιού 
 MODULE 7: Εύρεση προορισμού 
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Εικόνα 19: «INTERCOM» 
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1.2.1. MODULE 1 

Το module αυτό περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες δραστηριοτήτων, με σκοπό την 
εξοικείωση του χρήστη με το λεξιλόγιο που απαιτείται για την αγορά ρουχισμού. Οι 
κατηγορίες δραστηριοτήτων είναι οι ακόλουθες: 

1. Διαδικτυακή αγορά ρουχισμού βασισμένη σε συγκεκριμένη λίστα αντικειμένων 
2. Αγορά ρουχισμού για ειδική περίσταση  
3. Αγορά μεταχειρισμένων ρούχων από μικρές αγγελίες 
4. Δραστηριότητες εξοικείωσης 

(Τα παρακάτω στιγμιότυπα οθόνης, αντλήθηκαν μεταξύ 10 και 20 Ιανουαρίου 2010 και 
αναφέρονται στη ελληνική γλώσσα εκμάθησης έχοντας ως γλώσσα ‘βοηθό’ την αγγλική. 
Πιθανές αλλαγές είναι δυνατό να παρατηρηθούν.) 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&au=au&langID=en 

 
Εικόνα 20: Περιγραφή θεματικής ενότητας - Ενότητα 1η  



ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «INTERCOM» 

 34

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

Η δραστηριότητα αυτή προσομοιώνει τη διαδικασία αγοράς ρουχισμού μέσω του 
διαδικτύου. Με δεδομένη μια λίστα αντικειμένων που πρέπει να επιλεχθούν από ένα σύνολο 
ρούχων ένδυσης και εφόσον συμπληρωθούν σωστά τα κατάλληλα πεδία (προσωπικά 
στοιχεία, πιστωτική κάρτα κλπ.) ολοκληρώνεται η παραπάνω δραστηριότητα. Με την 
ολοκλήρωση της, ο χρήστης εξοικειώνεται τόσο με το συγκεκριμένο τρόπο αγοράς 
προϊόντων (ρουχισμού στην περίπτωση αυτή) όσο και με λεξιλόγιο σχετικό με ρούχα, μεγέθη, 
χρώματα κλπ.  

Βήμα 1ο ( επιλογή κατηγορίας και αντικειμένων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&activity=1&sc=4&ri

ghtcheck=17&w_langID=au&langID=en 

 
Εικόνα 21: Επιλογή κατηγορίας - Ενότητα 1η 
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http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&activity=1&sc=8&w
_langID=au&langID=en 

 
Εικόνα 22: Επιλογή αντικειμένων - Ενότητα 1η 

Βήμα 2ο (συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας για την ολοκλήρωση της αγοράς) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&activity=1&w_langI

D=gr&langID=en&sc=24 

 
Εικόνα 23: Ηλεκτρονική φόρμα - Ενότητα 1η 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  
Στο σημείο αυτό, παρουσιάζεται μια πρόσκληση για χορό που περιλαμβάνει οδηγίες 

σχετικές με το γεγονός, όπως και τον απαραίτητο ρουχισμό τόσο σε άντρες όσο και σε 
γυναίκες. Στόχο της δραστηριότητας, αποτελεί η αναγνώριση λέξεων σχετικών με ένδυση 
καθώς και ο διαχωρισμός αντρικών και γυναικείων ρούχων.  

Βήμα 1ο (επιλογή σωστών λέξεων, και φράσεων σύμφωνα με οδηγίες που δίνονται) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&activity=2&w_langI

D=gr&langID=en&sc=3 

 
Εικόνα 24: Πρόσκληση σε χορό - Ενότητα 1η 

Βήμα 2ο (κατηγοριοποίηση αντικειμένων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&activity=2&w_langI

D=gr&langID=en&sc=5 

 
Εικόνα 25: Κατηγοριοποίηση αντικειμένων - Ενότητα 1η 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η  

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, ο χρήστης μαθαίνει να κατηγοριοποιεί αντικείμενα 
ενώ παράλληλα του παρουσιάζεται μια πληθώρα εξειδικευμένων λέξεων, μέσα από αγγελίες 
πώλησης ρούχων.  

Βήμα 1ο (κατηγοριοποίηση αντικειμένων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&activity=3&sc=3&w

_langID=gr&langID=en&rightcheck=1 

 
Εικόνα 26: Κατηγοριοποίηση αντικειμένων - Ενότητα 1η 
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Βήμα 2ο (επιλογή κατάλληλης αγγελίας) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&activity=3&w_langI

D=gr&langID=en&sc=5 

 
Εικόνα 27: Αγγελίες ρούχων - Ενότητα 1η 

Βήμα 3ο (κατηγοριοποίηση αντικειμένων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&activity=

3&sc=6&w_langID=gr&langID=en

 
Εικόνα 28: Κατηγοριοποίηση αντικειμένων - Ενότητα 1η 



ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «INTERCOM» 

 39

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η  
Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να παρουσιάσει στο χρήστη μέσα από 

ένα σύνολο ασκήσεων νέες λέξεις που ανήκουν στο λεξιλόγιο περιγραφής ρουχισμού. 

Βήμα 1ο (αντιστοίχηση λέξεων με βοήθεια από εικόνες) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&activity=4&sc=3&w

_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 29: Άσκηση αντιστοίχησης - Ενότητα 1η 

Βήμα 2ο (παιχνίδια μνήμης) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=1&activity=4&w_langI

D=gr&langID=en&sc=6 
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Εικόνα 30: Παιχνίδι μνήμης - Ενότητα 1η 
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1.2.2. MODULE 2 

Το module αυτό περιλαμβάνει δυο κατηγορίες δραστηριοτήτων, που έχουν ως στόχο 
την εξοικείωση του χρήστη με το εξειδικευμένο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στη 
διαδικασία της μαγειρικής. Οι κατηγορίες δραστηριοτήτων είναι οι εξής δύο: 

1. Εξοικείωση με τη μαγειρική ορολογία 
2. Αναγνώριση των απαραίτητων υλικών και αναζήτησή αυτών σε πολυκαταστήματα  

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=2&w_langID=gr&langI
D=en 

 
Εικόνα 31: Περιγραφή θεματικής ενότητας - Ενότητα 2η  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να παρουσιάσει στο χρήστη μέσα από 
ένα σύνολο ασκήσεων νέες λέξεις που ανήκουν στο λεξιλόγιο μαγειρικής. 

Βήμα 1ο (αναγνώριση υλικών για δεδομένη συνταγή) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=2&activity=1&sc=2&ri

ghtcheck=17&w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 32:Επιλογή υλικών μαγειρικής - Ενότητα 2η 

Βήμα 2ο (αναγνώριση ρημάτων σχετικών με τη διαδικασία παρασκευής) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=2&activity=1&w_langI

D=gr&langID=en&sc=5 

 
Εικόνα 33:Αντιστοίχηση λέξεων - Ενότητα 2η 



ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «INTERCOM» 

 43

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, ο χρήστης εξοικειώνεται με τη διαδικασία αγοράς 
αγαθών από ένα πολυκατάστημα (supermarket), κατηγοριοποιώντας τα. 

Βήμα 1ο (αναλυτική περιγραφή δραστηριότητας και προϊόντων προς αγορά) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=2&activity=2&sc=2&w

_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 34: Λίστα προϊόντων - Ενότητα 2η 

Βήμα 2ο (κατηγοριοποίηση αγαθών) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=2&activity=2&w_langI

D=gr&langID=en&sc=3 

 
Εικόνα 35: Κατηγοριοποίηση αγαθών - Ενότητα 2η 
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Βήμα 3ο (επιλογή και κατηγοριοποίηση αγαθών) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=2&activity=2&w_langI

D=gr&langID=en&sc=51 

 
Εικόνα 36: Κατηγοριοποίηση αγαθών - Ενότητα 2η 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=2&activity=2&w_langI
D=gr&langID=en&sc=51 

 
Εικόνα 37: Επιλογή κατάλληλου αγαθού - Ενότητα 2η 
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1.2.3. MODULE 3 

Το module αυτό περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων, με σκοπό την 
παρουσίαση της ελληνικής αλφάβητου ακολουθούμενη από ένα σύνολο ασκήσεων προς 
εξοικείωση του χρήστη με το ελληνικό λεξιλόγιο. Οι κατηγορίες δραστηριοτήτων είναι οι 
ακόλουθες: 

1. Εξερεύνηση της Ελληνικής αλφάβητου 
2. Εξοικείωση με ήχους και γράμματα  
3. Παρουσίαση Ελληνικών κειμένων 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&w_langID=gr&langI
D=en 

 
Εικόνα 38: Περιγραφή θεματικής ενότητας - Ενότητα 3η 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα φέρνει το χρήστη σε επαφή με το ελληνικό λεξιλόγιο, 
μέσω τριών διαφορετικών κατηγοριών ασκήσεων.  

1. Παρουσιάζοντας αυθεντικά ελληνικά κείμενα 

Α. Ο χάρτης του metro της Αθήνας 
Β. Ο χάρτης της Αθήνας 
Γ. Πινακίδες δρόμων 
Δ. Κουπόνι στοιχήματος 

2. Αξιοποιώντας γνωστές ελληνικές λέξεις 
3. Παίζοντας ένα παιχνίδι μνήμης 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=3&w_langI
D=gr&langID=en 

 
Εικόνα 39: Περιγραφή 1ης Δραστηριότητας - Ενότητα 3η 
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Πρώτη κατηγορία ασκήσεων 
Παρουσιάζοντας αυθεντικά ελληνικά κείμενα, όπως: 

Α. Ο χάρτης του metro της Αθήνας 

Βήμα 1ο (αντιστοιχία ονομασιών κάνοντας παράλληλη χρήση ήχων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=3&sc=3&

w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 40: Αντιστοίχηση ονομάτων σταθμών του μετρό – Ενότητα 3η  

Βήμα 2ο (κατανόηση ονομάτων σταθμών) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=3&w_lang

ID=gr&langID=en&sc=4 

 
Εικόνα 41:Κατανόηση ονομάτων σταθμών του μετρό – Ενότητα 3η  
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Βήμα 3ο (παρουσίαση γραμμών τρένων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=3&w_lang

ID=gr&langID=en&sc=5 

 
Εικόνα 42: Γραμμές τρένων - Ενότητα 3η 

Πατώντας πάνω στην εικόνα με τις γραμμές των τρένων, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να 
εξοικειωθεί με τις ελληνικές ονομασίες των σταθμών (ξεχωριστή εμφάνιση για κάθε μια από 
τις τρεις γραμμές). 
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Β. Ο χάρτης της Αθήνας (κατανόηση του χάρτη της Αθήνας) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=3&w_langI

D=gr&langID=en&sc=7 

 
Εικόνα 43: Χάρτης αρχαιολογικών αξιοθέατων - Ενότητα 3η 

Γ. Πινακίδες δρόμων (αντιστοίχηση ελληνικών και λατινικών ονομάτων δρόμων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=3&w_langI

D=gr&langID=en&sc=8 

 
Εικόνα 44: Αντιστοίχηση ονομάτων - Ενότητα 3η 
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Δ. Κουπόνι στοιχήματος (αντιστοίχησης ευρωπαϊκών και ελληνικών ονομάτων ομάδων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=3&w_langI

D=gr&langID=en&sc=10 

 
Εικόνα 45: Ελληνικό κουπόνι στοιχήματος - Ενότητα 3η 
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Δεύτερη κατηγορία ασκήσεων 

Παρουσιάζοντας σε μορφή άσκησης ένα σύνολο ελληνικών λέξεων που 
χρησιμοποιούνται ευρέως από τα περισσότερα Ευρωπαϊκά αλφάβητα. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=3&w_langI
D=gr&langID=en&sc=11 

 
Εικόνα 46: Ελληνικές λέξεις - Ενότητα 3η 
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Τρίτη κατηγορία ασκήσεων 

Παίζοντας ένα παιχνίδι μνήμης με ονόματα και σημαίες Ευρωπαϊκών χωρών. 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=3&sc=12&

w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 47: Παιχνίδι μνήμης - Ενότητα 3η 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

Η δραστηριότητα αυτή αποτελείται από έξη διαφορετικές κατηγορίες ασκήσεων, με 
σκοπό την εξερεύνηση του ελληνικού λεξιλογίου καθώς και την εξοικείωση του χρήστη με 
αυτό, μέσα από απλές ασκήσεις κατανόησης. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&w_langI
D=gr&langID=en 

 
Εικόνα 48: Περιγραφή 2ης Δραστηριότητας - Ενότητα 3η 

Πρώτη κατηγορία ασκήσεων 

Στόχος της κατηγορίας αυτής, είναι η παρουσίαση της Ελληνικής αλφάβητου, ενώ 
περιλαμβάνονται και ασκήσεις διαχωρισμού ήχων για κάθε γράμμα ξεχωριστά. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&sc=2&w
_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 49: Ελληνικό αλφάβητο - Ενότητα 3η 



ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «INTERCOM» 

 54

Επιλέγοντας κάθε γράμμα ξεχωριστά, έχουμε και διαφορετική εμφάνιση: 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&num=a&

sc=2&w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 50: Ανάλυση Ελληνικών γραμμάτων - Ενότητα 3η 

Δεύτερη κατηγορία ασκήσεων 

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται τα δίψηφα σύμφωνα της Ελληνικής αλφάβητου 
καθώς επίσης περιλαμβάνονται και ασκήσεις αναγνώρισης ήχων. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&w_langI
D=gr&langID=en&sc=3 

 
Εικόνα 51: Παρουσίαση Ελληνικών δίψηφων συμφώνων - Ενότητα 3η 
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Επιλέγοντας κάθε δίψηφο σύμφωνο ξεχωριστά, έχουμε και διαφορετική εμφάνιση: 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&num=m

p&sc=3&w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 52: Ανάλυση Ελληνικών δίψηφων συμφώνων - Ενότητα 3η 

Τρίτη κατηγορία ασκήσεων  

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται τα δίψηφα φωνήεντα μαζί με συνδυασμούς 
φωνηέντων της Ελληνικής αλφάβητου καθώς επίσης περιλαμβάνονται και ασκήσεις 
διαχωρισμού ήχων. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&w_langI
D=gr&langID=en&sc=4 

 
Εικόνα 53:Παρουσίαση Ελληνικών δίψηφων φωνηέντων - Ενότητα 3η 
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Επιλέγοντας κάθε δίψηφο φωνήεν ξεχωριστά, έχουμε και διαφορετική εμφάνιση: 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&num=ai

&sc=4&w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 54: Ανάλυση Ελληνικών δίψηφων φωνηέντων - Ενότητα 3η 
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Τέταρτη κατηγορία ασκήσεων 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ασκήσεις αντιστοίχησης, χρησιμοποιώντας εικόνες, 
ήχους και λέξεις για κάθε γράμμα της ελληνικής αλφάβητου. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&w_langI
D=gr&langID=en&sc=5 

 
Εικόνα 55: Ελληνικό αλφάβητο - Ενότητα 3η 

Επιλέγοντας κάθε γράμμα ξεχωριστά, έχουμε και διαφορετική εμφάνιση: 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&num=a&

sc=5&w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 56: Αντιστοίχηση λέξεων για κάθε γράμμα - Ενότητα 3η 
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Πέμπτη κατηγορία ασκήσεων 

Στόχος των ασκήσεων αυτών, είναι η ορθή γραφή λέξεων από το άκουσμα ήχων και με 
τη βοήθεια εικόνων κάνοντας αναγραμματισμό λέξεων. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&w_langI
D=gr&langID=en&sc=6 

 
Εικόνα 57: Πίνακας αναγραμματισμένων λέξεων - Ενότητα 3η 

Επιλέγοντας κάθε αναγραμματισμένη λέξη ξεχωριστά, έχουμε και διαφορετική 
εμφάνιση: 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&num=a&
sc=6&w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 58: Αναγραμματισμένες λέξεις - Ενότητα 3η 
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Έκτη κατηγορία ασκήσεων 

Η κατηγορία αυτή, περιλαμβάνει ένα σύνολο ασκήσεων τύπου ‘κρεμάλας’, ως τελικό 
στάδιο εξάσκησης με την Ελληνική αλφάβητο. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&w_langI
D=gr&langID=en&sc=7 

 
Εικόνα 59:Αναγραμματισμός λέξεων - Ενότητα 3η 

Επιλέγοντας κάθε εικόνα λέξη ξεχωριστά, έχουμε και διαφορετική εμφάνιση: 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=2&num=a&

sc=7&w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 60: Αναγραμματισμός λέξεων με βοήθεια εικόνας και ήχου - Ενότητα 3η 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η  

Η δραστηριότητα αυτή ουσιαστικά παραθέτει όλα τα στοιχεία της ελληνικής αλφάβητου 
μαζί με τους κανόνες που τη διέπουν, χωρίζοντας τα σε δυο μεγάλες κατηγορίες χωρίς να 
περιλαμβάνει καθόλου ασκήσεις κατανόησης.  

1. Παρουσιάζοντας αλφαβητικούς κανόνες μαζί με τον τονισμό των ελληνικών λέξεων. 
2. Παρουσιάζοντας γραμματικούς κανόνες και ένα παράρτημα. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=1&w_langI
D=gr&langID=en 

 
Εικόνα 61: Περιγραφή 3ης Δραστηριότητας - Ενότητα 3η 



ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «INTERCOM» 

 61

Πρώτη κατηγορία 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αλφαβητικούς κανόνες και κανόνες τονισμού λέξεων, 
ενώ αναλύεται σε τέσσερα βήματα. 

Βήμα 1ο (ανάλυση του ελληνικού αλφάβητου) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=1&sc=2&

w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 62: Ανάλυση ελληνικών γραμμάτων - Ενότητα 3η 
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Βήμα 2ο (ανάλυση των ελληνικών δίψηφων συμφώνων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=1&sc=3&

w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 63: Ανάλυση ελληνικών δίψηφων συμφώνων - Ενότητα 3η 

Βήμα 3ο (ανάλυση των ελληνικών φωνηέντων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=1&sc=4&

w_langID=gr&langID=en 
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Εικόνα 64: Ανάλυση ελληνικών φωνηέντων - Ενότητα 3η 

Βήμα 4ο (παρουσίαση τονισμού και σημείων στίξης ) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=1&sc=5&

w_langID=gr&langID=en 
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Εικόνα 65: Τονισμός και σημεία στίξης - Ενότητα 3η 

Δεύτερη κατηγορία 

Η κατηγορία αυτή, περιλαμβάνει γραμματικούς κανόνες καθώς και ένα παράρτημα 
κειμένων. 

Βήμα 1ο (ανάλυση τονισμού) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=1&w_lang

ID=gr&langID=en&sc=6 

 
Εικόνα 66: Τόνος - Ενότητα 3η 

Βήμα 2ο (περιγραφή γραμματικών στοιχείων όπως άρθρα, γένη, αριθμοί, πτώσεις) 
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http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=1&sc=7&
w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 67: Άρθρα, γένη, αριθμοί και πτώσεις - Ενότητα 3η 
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Βήμα 3ο (παρουσίαση ελληνικών λέξεων που χρησιμοποιούνται από τις πέντε γλωσσες 
του προγράμματος) 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=1&sc=8&
w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 68: Πίνακας ελληνικού αλφάβητου - Ενότητα 3η 

Πατώντας σε καθένα από τα ελληνικά γράμματα πίνακα της παραπάνω εικόνας, εμφανίζεται 
ένα νέο παράθυρο, με το ακόλουθο περιεχόμενο (το περιεχόμενο διαφέρει για κάθε γράμμα): 

 
Εικόνα 69: Ελληνικές λέξεις περασμένες σε άλλες γλώσσες - Ενότητα 3η 
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Βήμα 4ο (παράθεση ιστορικών κειμένων σε Αγγλικά και Γαλλικά, που περιλαμβάνουν 
πληθώρα λέξεων με ελληνική καταγωγή) 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=3&activity=1&sc=9&
w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 70: Ιστορικά κείμενα - Ενότητα 3η 
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1.2.4. MODULE 4 

Το module αυτό περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων, με στόχο την 
εξοικείωση του χρήστη με το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στην αναζήτηση διαμερίσματος 
(σε μία ξένη χώρα). Οι κατηγορίες δραστηριοτήτων είναι οι εξής τρεις: 

1. Αναζήτηση αγγελιών στην πόλη 
2. Αναζήτηση αγγελιών σε εφημερίδα  
3. Αναζήτηση αγγελιών στο διαδίκτυο 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&sc=1&w_langID=gr
&langID=en&rightcheck=1 

 
Εικόνα 71: Περιγραφή θεματικής ενότητας - Ενότητα 4η 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η παρουσίαση (μέσω ασκήσεων) των 
ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την εύρεση κατοικίας σε μια ξένη χώρα και χωρίζεται σε 
δυο μεγάλες κατηγορίες, με στόχο την αναζήτηση διαμερίσματος και γκαρσονιέρας 
αντίστοιχα. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=0&intro=1
&rightcheck=17&w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 72: 1η Δραστηριότητα - Ενότητα 4η 

Πρώτη κατηγορία 

Η κατηγορία αυτή, περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες/ βήματα που πρέπει να γίνουν, 
για την αναζήτηση διαμερίσματος σε μια ξένη πόλη. 

Βήμα 1ο (επιλογή τοποθεσιών που μπορεί να αναζητηθεί διαμέρισμα με μορφή άσκησης 
σωστής εκλογής) 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=1&w_langI
D=gr&langID=en 

 
Εικόνα 73: Αναζήτηση διαμερίσματος Ι - Ενότητα 4η 
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Βήμα 2ο (επιλογή τοποθεσιών που μπορεί να αναζητηθεί διαμέρισμα με μορφή άσκησης 
αντιστοίχησης –drag & drop-) 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=1&w_langI
D=gr&langID=en&sc=2 

 
Εικόνα 74: Αναζήτηση διαμερίσματος ΙΙ- Ενότητα 4η 

Βήμα 3ο (επιλογή αγγελιών που αντιστοιχούν σε διαμερίσματα προς ενοικίαση με 
μορφή άσκησης σωστής επιλογής) 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=2&w_langI
D=gr&langID=en&sc=1 
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Εικόνα 75: Επιλογή αγγελίας Ι - Ενότητα 4η 

Βήμα 4ο (αναγνώριση και ερμηνεία σχετικού λεξιλογίου) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=3&w_langI

D=gr&langID=en&sc=1 

 
Εικόνα 76: Επιλογή αγγελίας ΙΙ - Ενότητα 4η 

Πατώντας σε καθεμία από τις παραπάνω μπλε λέξεις, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με 
περισσότερες πληροφορίες για την εκάστοτε λέξη (το περιεχόμενο διαφέρει για κάθε μια): 
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Εικόνα 77: Ανάλυση λέξης - Ενότητα 4η 
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Δεύτερη κατηγορία 

Η κατηγορία αυτή, περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες / βήματα που πρέπει να γίνουν 
προκειμένου να αναζητηθεί μια γκαρσονιέρα σε μια ξένη πόλη. 

Βήμα 1ο (επιλογή τοποθεσιών που μπορεί να αναζητηθεί γκαρσονιέρα με μορφή 
άσκησης σωστής επιλογής) 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=4&w_langI
D=gr&langID=en 

 
Εικόνα 78: Αναζήτηση γκαρσονιέρας Ι - Ενότητα 4η 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=5&w_langI
D=gr&langID=en&sc=1 

 
Εικόνα 79: Αναζήτηση γκαρσονιέρας ΙΙ - Ενότητα 4η 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, ο χρήστης μαθαίνει να κατηγοριοποιεί αντικείμενα 
ενώ παράλληλα του παρουσιάζεται μια πληθώρα εξειδικευμένων λέξεων, μέσα από αγγελίες 
πώλησης ρούχων.  

Βήμα 1ο (κατηγοριοποίηση αντικειμένων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=6&sc=1&w

_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 80: 2η Δραστηριότητα - Κατηγοριοποίηση αντικειμένων Ι - Ενότητα 4η 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=6&w_langI
D=gr&langID=en&sc=2 

 
Εικόνα 81: Κατηγοριοποίηση αντικειμένων ΙΙ - Ενότητα 4η 



ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «INTERCOM» 

 75

Βήμα 2ο (αντιστοιχία αγγελιών με απαιτήσεις προσώπων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=7&w_langI

D=gr&langID=en&sc=1 

 
Εικόνα 82: Αγγελίες και απαιτήσεις - Ενότητα 4η 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η  

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η παρουσίαση μέσω ασκήσεων των 
ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την εύρεση κατοικίας σε μια ξένη χώρα και χωρίζεται σε 
δυο μεγάλες κατηγορίες με στόχο την αναζήτηση διαμερίσματος και γκαρσονιέρας 
αντίστοιχα. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=0&intro=2
&sc=1&w_langID=gr&langID=en 

 
Εικόνα 83: 3η Δραστηριότητα - Ενότητα 4η 



ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «INTERCOM» 

 76

Πρώτη κατηγορία 

Η κατηγορία αυτή, περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες / βήματα που πρέπει να γίνουν 
προκειμένου να αναζητηθεί ένα διαμέρισμα μέσω του διαδικτύου. 

Βήμα 1ο (συμπλήρωση πεδίων για αναζήτηση διαμερίσματος) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=8&w_langI

D=gr&langID=en 

 
Εικόνα 84: Συμπλήρωση φόρμας - Ενότητα 4η 
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Βήμα 2ο (επιλογή κατάλληλου αποτελέσματος αναζήτησης) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=8&w_langI

D=gr&langID=en&sc=2 

 
Εικόνα 85: Επιλογή αποτελέσματος - Ενότητα 4η 

Δεύτερη κατηγορία 

Η κατηγορία αυτή, περιλαμβάνει μια σειρά από ενέργειες / βήματα που πρέπει να γίνουν 
προκειμένου να αναζητηθεί ένα δωμάτιο μέσω του διαδικτύου. 

Βήμα 1ο (επιλογή κατάλληλης ηλεκτρονικής αγγελίας) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=9&w_langI

D=gr&langID=en 

 
Εικόνα 86: Ηλεκτρονικές αγγελίες δωματίων - Ενότητα 4η 
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Βήμα 2ο (επιβεβαίωση καταλληλότητας αγγελίας ανά άτομο) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=9&w_langI

D=gr&langID=en&sc=2 

 
Εικόνα 87: Καταλληλότητα ηλεκτρονικών αγγελιών - Ενότητα 4η 
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Χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, είναι το γεγονός ότι από 
γλώσσα σε γλώσσα υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο περιεχόμενο σε ορισμένες 
δραστηριότητες π.χ. 

Γερμανική εμφάνιση: 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=8&w_langI

D=au&langID=en 

 
Εικόνα 88: Αναζήτηση Διαμερίσματος - Γερμανική εμφάνιση- Ενότητα 4η 
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Βουλγάρικη εμφάνιση: 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=8&w_langI

D=bg&langID=en 

 
Εικόνα 89: Αναζήτηση Διαμερίσματος - Βουλγάρικη εμφάνιση- Ενότητα 4η 

Πορτογαλική εμφάνιση: 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=4&activity=8&w_langI

D=pr&langID=en 

 
Εικόνα 90: Αναζήτηση Διαμερίσματος - Πορτογαλική εμφάνιση- Ενότητα 4η 
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1.2.5. MODULE 5 

Το module αυτό περιλαμβάνει δυο κατηγορίες δραστηριοτήτων, με σκοπό την 
παρουσίαση της Βουλγάρικης αλφάβητου ακολουθούμενη από ένα σύνολο ασκήσεων για 
εξοικείωση του χρήστη. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&w_langID=bg&langI
D=en 

 
Εικόνα 91: Εισαγωγή - Ενότητα 5η 

Οι κατηγορίες δραστηριοτήτων είναι οι ακόλουθες: 

1. Εκμάθηση αξιοποιώντας αυθεντικό βουλγάρικο υλικό 
2. Τρόποι εκμάθησης 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=0&w_langI
D=bg&langID=en&sc=2 

 
Εικόνα 92: Περιγραφή θεματικής ενότητας - Ενότητα 5η 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα φέρνει το χρήστη σε επαφή με το Βουλγάρικο 
λεξιλόγιο, παρουσιάζοντας του αυθεντικά κείμενα σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες 
ασκήσεων. 

1. Περιεχόμενο σχετικό με το ποδόσφαιρο 
2. Περιεχόμενο σχετικό με σπουδαίες προσωπικότητες  
3. Ετυμολογικό περιεχόμενο 
4. Περιεχόμενο που αφορά την περιγραφή χαρτών 
5. Περιεχόμενο που αφορά το βουλγάρικο μετρό 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=1&sc=3&w
_langID=bg&langID=en 

 
Εικόνα 93: Περιγραφή 1ης Δραστηριότητας - Ενότητα 5η  
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Πρώτη κατηγορία ασκήσεων 

Στο σημείο αυτό αξιοποιούνται ποδοσφαιρικές γνώσεις που μπορεί να διαθέτει ο 
χρήστης, μεταφέροντας τες στη Βουλγάρικη γλώσσα. 

Βήμα 1ο (αντιστοιχία εικόνας και ήχου με όνομα ομάδας) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=1&sc=8&w

_langID=bg&langID=en 

 
Εικόνα 94: Ποδοσφαιρικές γνώσεις Ι - Ενότητα 5η 
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Βήμα 2ο (αντιστοιχία βουλγάρικου και αγγλικού ονόματος ομάδων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=1&w_langI

D=bg&langID=en&sc=82 

 
Εικόνα 95: Ποδοσφαιρικές γνώσεις ΙΙ - Ενότητα 5η 
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Δεύτερη κατηγορία ασκήσεων 

Στο σημείο αυτό γίνεται μικρή παρουσίαση γραμμάτων του βουλγάρικου αλφάβητου 
στηριζόμενη στη μετάφραση ονομάτων σπουδαίων προσωπικοτήτων (π.χ Shakespeare, 
Mozart κλπ.), κάνοντας αντιστοίχηση βουλγάρικων με λατινικών γραμμάτων. Για κάθε 
πρόσωπο ξεχωριστά, υπάρχει ένα μικρό κείμενο με πληροφορίες για το συγκεκριμένο 
πρόσωπο. (άσκηση αντιστοίχησης γραμμάτων) 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=1&sc=5&w
_langID=bg&langID=en 
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Εικόνα 96: Γνωστές προσωπικότητες - Ενότητα 5η 

Τρίτη κατηγορία ασκήσεων 

Στο σημείο αυτό αξιοποιούνται ετυμολογικές γνώσεις λέξεων. Παρουσιάζονται σε 
μορφή άσκησης αντιστοίχησης κοινές λέξεις που παρατηρούνται σε τρία διαφορετικά 
λεξιλόγια, Αγγλικό, Βουλγάρικο και Ελληνικό (άσκηση αντιστοίχησης λέξεων). 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=1&w_langI
D=bg&langID=en&sc=7 
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Εικόνα 97: Ετυμολογικέ γνώσεις - Ενότητα 5η 
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Τέταρτη κατηγορία ασκήσεων 

Στο σημείο αυτό περιγράφονται βουλγάρικοι χάρτες. 

Βήμα 1ο (εύρεση δρόμων σε χάρτες) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=1&w_langI

D=bg&langID=en&sc=9 

 
Εικόνα 98: Χάρτες - Ενότητα 5η 
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Για καθένα από τους παραπάνω πέντε χάρτες σε μικρογραφία, υπάρχει ξεχωριστή εμφάνιση: 

 
Εικόνα 99: Περιγραφή χαρτών - Ενότητα 5η 

Βήμα 2ο (αντιστοιχία βουλγάρικων με λατινικών ονομάτων δρόμων) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=1&w_langI

D=bg&langID=en&sc=92 

 
Εικόνα 100: Ονόματα δρόμων - Ενότητα 5η 
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Βήμα 3ο (παρουσίαση εικόνων με πινακίδες δρόμων ακολουθούμενες από τον 
αντίστοιχο ήχο) 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=1&w_langI
D=bg&langID=en&sc=931 

 
Εικόνα 101: Ταμπέλες δρόμων - Ενότητα 5η 

Πέμπτη κατηγορία ασκήσεων 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται το μετρό της Σόφιας. 

Βήμα 1ο (περιγραφή του υπόγειου σιδηρόδρομου στη Σόφια) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=1&w_langI

D=bg&langID=en&sc=6 

 
Εικόνα 102: Βουλγάρικο μετρό - Ενότητα 5η 
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Βήμα 2ο (παρουσίαση χάρτη του μετρό και ανάλυση της κόκκινης γραμμής) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=1&w_langI

D=bg&langID=en&sc=62 

 
Εικόνα 103: Χάρτης μετρό - Ενότητα 5η 

Βήμα 3ο (αντιστοίχηση βουλγάρικων με λατινικών ονομάτων σταθμών σε μορφή 
άσκησης) 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=1&w_langI
D=bg&langID=en&sc=63 

 
Εικόνα 104: Ονόματα σταθμών του μετρό - Ενότητα 5η 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

Η δραστηριότητα αυτή, φέρνει το χρήστη σε επαφή με το Βουλγάρικο λεξιλόγιο, 
συγκρίνοντας το με το λατινικό και εξερευνώντας ήχους και γράμματα μέσω επτά 
διαφορετικών κατηγοριών ασκήσεων. 

1. Εκμάθηση του Κυριλλικού αλφάβητου 
2. Ανάγνωση ονομάτων κτιρίων (Ι)  
3. Ανάγνωση ονομάτων κτιρίων (ΙΙ) 
4. Ανάγνωση ονομάτων διάσημων προσώπων 
5. Συλλαβισμός λέξεων (Ι) 
6. Συλλαβισμός λέξεων (ΙΙ) 
7. Ανάγνωση ολόκληρων λέξεων 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=2&sc=4&w
_langID=bg&langID=en 

 
Εικόνα 105: Περιγραφή 2ης Δραστηριότητας - Ενότητα 5η 
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Πρώτη κατηγορία ασκήσεων 

Στόχος της κατηγορίας αυτής, είναι η παρουσίαση του Κυριλλικού αλφάβητου, ενώ 
περιλαμβάνονται ασκήσεις διαχωρισμού ήχων για κάθε γράμμα ξεχωριστά. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=2&sc=10&
w_langID=bg&langID=en 

 
Εικόνα 106: Κυριλλικό αλφάβητο - Ενότητα 5η 

Επιλέγοντας κάθε γράμμα ξεχωριστά, έχουμε και διαφορετική εμφάνιση: 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=2&num=1

&sc=10&w_langID=bg 

 
Εικόνα 107: Ανάλυση Βουλγάρικων γραμμάτων – Ενότητα 5η 
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Δεύτερη κατηγορία ασκήσεων 

Στο σημείο αυτό αναλύεται εξονυχιστικά η πρόταση «Εθνική τράπεζα της Βουλγαρίας» 
(Българска народна банка). 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=2&w_langI
D=bg&langID=en&sc=111 

 
Εικόνα 108: «Εθνική τράπεζα της Βουλγαρίας» - Ενότητα 5η 

Τρίτη κατηγορία ασκήσεων 

Στην κατηγορία ασκήσεων αυτή, αναλύεται εξονυχιστικά η πρόταση «Πανεπιστήμιο 
Σόφιας “Св. Kliment Ohridski”» (Софийски университет “Св. Климент Охридски”). 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=2&w_langI
D=bg&langID=en&sc=121 

 
Εικόνα 109: «Πανεπιστήμιο Σόφιας “Св. Kliment Ohridski”» - Ενότητα 5η 
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Τέταρτη κατηγορία ασκήσεων 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης κατηγορίας, αξιοποιούνται τα ονόματα διάσημων 
προσώπων και παρουσιάζονται τα αντίστοιχα Βουλγάρικα. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=2&w_langI
D=bg&langID=en&sc=13 

 
Εικόνα 110: Ονόματα διάσημων - Ενότητα 5η 

Πέμπτη κατηγορία ασκήσεων 

Στο σημείο αυτό, συλλαβίζονται κάποιες λέξεις με στόχο την εξοικείωση του χρήστη με 
βουλγάρικες λέξεις καθώς και με τη Βουλγάρικη αλφάβητο (αντιστοιχία ήχων με γράμματα). 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=2&sc=14&
w_langID=bg&langID=en 

 
Εικόνα 111: Συλλαβισμός λέξεων - Ενότητα 5η 
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Έκτη κατηγορία ασκήσεων 

Ο συλλαβισμός λέξεων χαρακτηρίζει και τη συγκεκριμένη κατηγορία ασκήσεων, η 
οποία και επικεντρώνεται σε ονόματα πόλεων της Βουλγαρίας (αντιστοιχία ήχου με γράμμα.) 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=2&w_langI
D=bg&langID=en&sc=15 

 
Εικόνα 112: Συλλαβισμός ονομάτων πόλεων - Ενότητα 5η 

Έβδομη κατηγορία ασκήσεων 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ασκήσεις αντιστοίχηση λέξεων με εικόνες, 
αξιοποιώντας τους ήχους παράλληλα με τις εικόνες. 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=5&activity=2&w_langI
D=bg&langID=en&sc=16 

 
Εικόνα 113: Βουλγάρικες Λέξεις - Ενότητα 5η 
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1.2.6. MODULE 6 
Το module αυτό, περιλαμβάνει ένα σύνολο ασκήσεων με στόχο την εξοικείωση του 

χρήστη με ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να σχεδιαστεί πλήρως ένα ταξίδι σε μια 
ξένη χώρα. Χωρίζεται σε δύο δραστηριότητες, που εκτός από ίδιο στόχο, αξιοποιούν ακριβώς 
τις ίδιες μεθόδους εξοικείωσης. Χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων αυτών, αποτελεί το 
γεγονός ότι πρώτα παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτεί κάθε περίσταση ενώ 
στη συνέχεια μέσω άσκησης επιτυγχάνεται η εκμάθηση του λεξιλογίου.  

Αξιοσημείωτο μειονέκτημα της θεματικής αυτής ενότητας, αποτελεί το γεγονός ότι η 
Βουλγάρικη γλώσσα δεν περιλαμβάνει καθόλου ασκήσεις κατανόησης. 

Βήμα 1ο (παρουσίαση περιεχομένου) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&w_langID=gr&langI

D=en 

 
Εικόνα 114: Περιγραφή θεματικής ενότητας - Ενότητα 6η 
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Βήμα 2ο (παρουσίαση των δύο προορισμών και άσκηση κατανόησης) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langI

D=gr&langID=en 

 
Εικόνα 115: Παρουσίαση προορισμών - Ενότητα 6η 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langI
D=gr&langID=en&sc=101 

 
Εικόνα 116: Σχετικό λεξιλόγιο - Ενότητα 6η 
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Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες είναι ίδιες και στους δύο προορισμούς (με μόνη 
διαφορά στο περιεχόμενο), ακολουθεί η περιγραφή του πρώτου προορισμού (Ναύπλιο – 
Επίδαυρος - Μυκήνες) ενώ παραλείπεται του δεύτερου (Σίφνος). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

Βήμα 1ο (αναφορά προορισμού και ασκήσεις κατανόησης) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langI

D=gr&langID=en&sc=21&part=1 

 
Εικόνα 117:Πρώτος προορισμός - Ενότητα 6η 
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http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langI
D=gr&langID=en&sc=21&part=1 

 
Εικόνα 118: Άσκηση εξοικείωσης (quiz)  πρώτου προορισμού- Ενότητα 6η 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langI
D=gr&langID=en&sc=1021&part=1 

 
Εικόνα 119: Πρόσθετα στοιχεία σχετικά πρώτου προορισμού - Ενότητα 6η 
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Βήμα 2ο (περιγραφή τοποθεσίας και άσκηση κατανόησης) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&sc=22&

w_langID=gr&langID=en&part=1 

 
Εικόνα 120: Περιγραφή πρώτου προορισμού - Ενότητα 6η 
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http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langI
D=gr&sc=1022&part=1 

 
Εικόνα 121: Κατανόηση περιγραφής πρώτου προορισμού - Ενότητα 6η 
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Βήμα 3ο (περιγραφή δραστηριοτήτων και άσκηση κατανόησης) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&sc=23&

w_langID=gr&langID=en&part=1 

 
Εικόνα 122: Δυνατότητες δραστηριοτήτων πρώτου προορισμού - Ενότητα 6η 
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http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langI
D=gr&sc=1023&part=1 

 
Εικόνα 123: Κατανόηση δραστηριοτήτων πρώτου προορισμού - Ενότητα 6η 
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Βήμα 4ο (περιγραφή δυνατοτήτων διαμονής και άσκηση κατανόησης) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langI

D=gr&langID=en&sc=24&part=1 

 
Εικόνα 124: Δυνατότητες διαμονής στον πρώτο προορισμό - Ενότητα 6η 
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http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langI
D=gr&sc=1024&part=1 

 
Εικόνα 125: Κατανόηση δυνατοτήτων διαμονής πρώτου προορισμού - Ενότητα 6η 
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Βήμα 5ο (περιγραφή μέσων άφιξης στον τόπο διαμονής και άσκηση κατανόησης) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langI

D=gr&langID=en&sc=25&part=1 

 
Εικόνα 126: Δυνατότητες μετακίνησης πρώτου προορισμού - Ενότητα 6η 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langI
D=gr&sc=1025&part=1 

 
Εικόνα 127: Κατανόηση δυνατοτήτων μετακίνησης πρώτου προορισμού - Ενότητα 6η 
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1.2.7. MODULE 7 

Το module αυτό, περιλαμβάνει ένα σύνολο ασκήσεων με στόχο την εξοικείωση του 
χρήστη με ενέργειες που απαιτούνται για την ανεύρεση συγκεκριμένου προορισμού σε μια 
ξένη χώρα. 

Βήμα 1ο (παρουσίαση περιεχομένου) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=7&w_langID=gr&langI

D=en 

 
Εικόνα 128: Περιγραφή θεματικής ενότητας - Ενότητα 7η 

Βήμα 2ο (παρουσίαση πρόσκλησης σ’ ένα συνέδριο και άσκηση κατανόησης κειμένου) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=7&w_langID=gr&langI

D=en&sc=2 

 
Εικόνα 129: Παρουσίαση πρόσκλησης – Ενότητα 7η 
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Βήμα 3ο (ανάλυση πρόσκλησης και άσκηση κατανόησης κειμένου) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=7&activity=&w_langID

=gr&langID=en&sc=3 

 
Εικόνα 130: Επεξεργασία και κατανόηση πρόσκλησης – Ενότητα 7η 

Βήμα 4ο (ανάλυση προτεινόμενης διαδρομής και άσκηση κατανόησης κειμένου) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=7&activity=&w_langID

=gr&langID=en&sc=4 
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Εικόνα 131: Ανάλυση διαδρομής – Ενότητα 7η 

Βήμα 5ο (επιλογή σωστού προορισμού) 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=7&activity=&w_langID

=gr&langID=en&sc=5 

 
Εικόνα 132: Πίνακας γραμμών τρένων – Ενότητα 7η 

Βήμα 6ο (κατανόηση λεξιλογίου προσανατολισμού, με τη βοήθεια άσκησης drag & 
drop) 

http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=7&activity=&w_langID
=gr&langID=en&sc=6 
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Εικόνα 133: Κατανόηση διαδρομής – Ενότητα 7η 
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1.3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 

Ένα σύνολο από προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά την ‘κατασκευή’ του 
συγκεκριμένου λογισμικού, που είχαν ως αποτέλεσμα την σημαντική καθυστέρηση του. Το 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό έπρεπε να είναι έτοιμο το Σεπτέμβρη του 2009, 
πράγμα που δεν ήταν δυνατό να γίνει, δεδομένου ότι μέχρι και το Δεκέμβρη του ιδίου 
χρόνου, σημαντικές αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο όσο και στην εμφάνιση της 
συγκεκριμένης εφαρμογής ήταν απαραίτητο να γίνουν. 

Στη συνέχεια αναλύονται τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. 

1.3.1. ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Οι διάφοροι web browser που χρησιμοποιούνται για το διαδίκτυο (Internet explorer, 
Firefox, Safari, Opera κλπ.) έχουν διαφορετικούς τρόπους εμφάνισης και αναγνώρισης 
δεδομένων, με αποτέλεσμα το περιεχόμενο να μην είναι εύκολο να προσαρμοστεί έτσι ώστε 
να είναι σε όλους ίδιο (π.χ. η απλή στοίχιση μιας εικόνας). Παράλληλα διαφορετικές 
ρυθμίσεις και συναρτήσεις χρειάζονται στην περίπτωση που θέλουμε το περιεχόμενο να 
λειτουργεί παντού με τον ίδιο τρόπο (π.χ. ενσωμάτωση ήχου και μετακίνηση αντικειμένων). 
Για τους παραπάνω λόγους, κρίθηκε εύλογο το συγκεκριμένο λογισμικό να στηριχτεί στον 
τρόπο εμφάνισης και σωστής λειτουργίας των δύο σημαντικότερων περιηγητών διαδικτύου, 
που είναι ο Internet Explorer και ο Firefox.  

Ακολουθεί πίνακας σωστής εμφάνισης και λειτουργίας περιεχομένου του 
«INTERCOM» στους διάφορους browser. 

 Εικόνες Ήχοι 
Στοίχιση 
κειμένου 

Απόκρυψη & 
εμφάνιση 

αντικειμένων 

Παράθυρα 
(thickbox) 

Ενέργειες 
αντικειμένων 

(onclick) 

Ταχύτητα 
φόρτωσης 
ιστοσελίδας 

Internet 
Explorer 

           
02.3 δέκατα 

δευτερολέπτου 
* 

Firefox            
04.2 δέκατα 

δευτερολέπτου 
* 

Google 
Chrome 

*1 *2 *5 *6   *8 
07.1 δέκατα 

δευτερολέπτου 
* 

Opera   *3     *7 *8 
03.1 δέκατα 

δευτερολέπτου 
* 

Safari *1 *4   *6   *8 
02.9 δέκατα 

δευτερολέπτου 
* 

Πίνακας 5: Πίνακας σωστής εμφάνισης περιεχομένου ανά browser 
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*1: Από το συγκεκριμένο web browser το μέγεθος μιας εικόνας που είναι δηλωμένο σε 
ποσοστό επί της εκατό (%), αναγνωρίζεται με διαφορετικό τρόπο, με αποτέλεσμα να την 
εμφανίζει πάρα πολύ μικρή 

*2: Τα αρχεία ήχου τύπου ‘.mp3’, παίζουν αυτομάτως με το άνοιγμα της σελίδας και 
στη συνέχεια δεν ακούγονται ξανά. Το όποιο κάλεσμα τους στη συνέχεια, δημιουργεί 
πρόβλημα στην εκτέλεση εντολών που ακολουθούν της αναπαραγωγής ήχου .  

*3: Τα αρχεία ήχου τύπου ‘.wav’ παίζουν αυτομάτως με το άνοιγμα της σελίδας και στη 
συνέχεια δεν ακούγονται ξανά. Το όποιο κάλεσμα τους στη συνέχεια, δημιουργεί πρόβλημα 
στην εκτέλεση εντολών που ακολουθούν της αναπαραγωγής ήχου .  

*4: Τα αρχεία ήχου τύπου ‘.mp3’ δεν αναγνωρίζονται και χρειάζεται πρόσθετη 
διαδικασία προκειμένου να παίζουν κανονικά (plugin). Εφόσον γίνει η διαδικασία αυτή, η 
αναπαραγωγή τους επηρεάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

*5: Η στοίχιση ενός κειμένου στο κέντρο χρησιμοποιώντας <div>…</div> δεν 
αναγνωρίζεται. 

*6: Όταν η εμφάνιση / απόκρυψη περιεχομένου εκτελείται μετά από εντολή 
αναπαραγωγής ήχου (ο οποίος έχει ακουστεί στο onload της σελίδας), δεν γίνεται απολύτως 
τίποτα. Στην αντίθετη περίπτωση, οι εμφανίσεις είναι κανονικές. 

*7: Το μέγεθος που απαιτείται για τα μηνύματα αυτά, διαφέρει από αυτό των υπόλοιπων 
browser.   

*8: Στο ‘onclick’ δεν γίνεται απολύτως καμία ενέργεια εφόσον ακολουθεί εντολή 
αναπαραγωγής ήχου (ο οποίος έχει ακουστεί στο onload της σελίδας). Στην αντίθετη 
περίπτωση, οι εμφανίσεις είναι κανονικές. 

*: Ο συγκεκριμένος χρόνος αφορά το ‘φόρτωμα’ της σελίδας 
http://www.intercomprehension.eu/modules/intercom_new/template.php?module=6&activity=1&w_langID=gr
&sc=1022&part=1 

Επίσης οι συντεταγμένες διαφέρουν από browser σε browser, γεγονός που κάνει 
εξαιρετικά δύσκολο τον έλεγχο στις ασκήσεις ‘drag & drop’ αν αναλογιστεί κανείς το πλήθος 
των ελέγχων συντεταγμένων που θα έπρεπε να γίνουν ανά Browser, γλώσσα και 
μετακινούμενο αντικείμενο (δεδομένου ότι και η ελάχιστη διαφορά των πέντε pixel απαιτεί 
ξεχωριστό έλεγχο). 
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1.3.2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Κάθε μια από τις παρακάτω τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις του «INTERCOM», δεν 
απαιτούσε αλλαγές μόνο στη σχεδίαση (design) της εφαρμογής, μα και ουσιαστικές αλλαγές 
στα θεμέλια της, με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει επανέλεγχος και διόρθωση σε ότι είχε 
κατασκευαστεί ως τότε. 

Πρώτη εμφάνιση: 

 
Εικόνα 134: Πρώτη εμφάνιση προγράμματος «INTERCOM» 

Η συγκεκριμένη έκδοση του «Intercom» (αρχική) περιλάμβανε μόνο τέσσερα από τα 
εφτά module (στο τελικό της στάδιο), ενώ η όλη εμφάνιση στηρίζεται σε ‘i-frames’. 
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Δεύτερη εμφάνιση: 

 
Εικόνα 135: Δεύτερη εμφάνιση προγράμματος «INTERCOM» 

Η έκδοση αυτή, δεν περιλαμβάνει ‘i-frames’ και στηρίζεται στο κάλεσμα αρχείων μέσω 
μεταβλητών. Η αλλαγή αυτή, είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνει ανακατασκευή 
ολόκληρου του λογισμικού. 
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Τρίτη εμφάνιση: 

 
Εικόνα 136: Τρίτη εμφάνιση προγράμματος «INTERCOM» 

Η συγκεκριμένη έκδοση, στηρίχτηκε κατά πολύ στην προηγούμενη, με δυο σημαντικές 
διορθώσεις στο προγραμματιστικό κομμάτι. 

1. Το περιεχόμενο στο ‘Respond Area’ κατασκευάστηκε εξ’ αρχής 
χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά ‘accordion objects’. 

2. Το κύριο μέρος στις περισσότερες σελίδες έπρεπε να σχεδιαστεί ξανά, 
δεδομένου ότι έπρεπε πλέον να έχει συγκεκριμένο μήκος (715 pixel).Κάτι τέτοιο 
είχε σαν αποτέλεσμα τον επανέλεγχο όλων των ασκήσεων drag & drop και σε 
ποσοστό 90% αλλαγή των συντεταγμένων. 
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Τελευταία εμφάνιση( με διάφανο φόντο): 

 
Εικόνα 137: Τελική εμφάνιση προγράμματος «INTERCOM» 

Η τελική έκδοση του «Intercom», εμφανισιακά είναι σχεδόν ίδια με την ακριβώς 
προηγούμενη (με διαφορετικά χρώματα) και με δυο σημαντικές αλλαγές στον κώδικα 
προγραμματισμού σε ολόκληρο το λογισμικό. 

1. Το περιεχόμενο στο ‘Respond Area’ τροποποιήθηκε, ώστε να γίνεται χρήση 
‘ajax’. 

2. Το κυρίως περιεχόμενο ορίστηκε να έχει διάφανο φόντο (αντί για κίτρινο), ώστε 
να φαίνεται μια χαρακτηριστική εικόνα για κάθε module (ρούχα, καφές, 
γράμματα κλπ.). Κάτι τέτοιο είχε ως αποτέλεσμα κυρίως να επηρεαστούν οι 
ασκήσεις drag & drop, με συνέπεια να χρειαστεί να γίνουν ξανά. οι απαραίτητοι 
έλεγχοι. 

3. Ανά module χρησιμοποιούνται διαφορετικά χρώματα, κουμπιά και φόντο. 
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2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «INTERCOM», αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην 
προσπάθεια προώθησης της πολυγλωσσίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που 
απορρέει από τα λογισμικά τέτοιου τύπου που έχουν κατασκευαστεί ως τώρα, είναι ότι 
ουσιαστικά αποτελούν μία νέα μορφή διδασκαλίας η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται με 
αρκετά γοργούς ρυθμούς ανάλογους της εξέλιξης της τεχνολογίας. Χαρακτηριστικά στοιχεία 
του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για 
διαδικτυακή εφαρμογή προσιτή στον καθένα, παράλληλα προσπαθεί να επιλύσει και το πάντα 
επίκαιρο ζήτημα της εκμάθησης ξένων γλωσσών σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. 

Ακολουθούν συμπεράσματα που αντλήθηκαν κατά την κατασκευή και αξιολόγηση του 
«INTERCOM». 

2.1. ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα στοιχεία στα οποία στηρίχτηκε η συγκεκριμένη μέθοδος εκμάθησης ξένων 
γλωσσών, μπορούν να προκύψουν τα ακόλουθα συμπεράσματα. 

 Η έμφαση στα κοινά γλωσσικά στοιχεία μεταξύ των γλωσσών βοηθάει στην 
ευκολότερη και ταχύτερη κατανόηση ή ακόμα και στην απόκτηση βασικών 
γνώσεων. 

 Η εφαρμογή κοινών στρατηγικών συμβάλει ουσιαστικά την κατανόηση του 
περιεχομένου, μα όχι και στην ευκολότερη εκμάθηση. 

 Η αξιοποίηση εικόνων, ήχων (και γενικά υλικού multimedia) παράλληλα με κείμενα 
αποδεικνύεται ουσιαστικής σημασίας. 

 Η μέθοδος αυτή δε μπορεί να αποτελέσει αυτόνομη μέθοδο εκμάθησης μιας ξένης 
γλώσσας, δεδομένου ότι δεν μπορούν να αποκτηθούν ουσιαστικές γνώσεις παρά 
μόνο να αποκτηθούν γνώσεις ασύνδετων λέξεων μεταξύ τους. 

2.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Λόγω των συνεχόμενων αλλαγών στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 
λογισμικού (ειδικά από το 2008 έως το 2010), χρειάστηκε να γίνονται συνεχείς επανέλεγχοι 
της σωστής λειτουργίας του. Τόσο η εμφάνιση όσο και η λειτουργικότητά της συγκεκριμένης 
εφαρμογής κατά την κατασκευή της επηρεάστηκαν από τους ακόλουθους παράγοντες (οι 
οποίοι βέβαια λήφθηκαν υπ’ όψη στην τελική της μορφή). 

 Η όποια αναβάθμιση στους διάφορους περιηγητές - web browser- (π.χ. από Internet 
Explorer 7 σε Internet Explorer 8), έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να 
επηρεάζεται το κυρίως περιεχόμενο (ειδικά ο τρόπος εμφάνισης ‘popup’ 
παραθύρων). 

 Κάθε πλοηγός διαδικτύου (Internet Explorer, Firefox, Opera κλπ.) έχει διαφορετικές 
ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες και αναγνωρίζει το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας. 
Κάτι τέτοιο συνεπάγεται τη διαφορετική εμφάνιση και αναπαραγωγή του ιδίου 
περιεχομένου από browser σε browser, π.χ. σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν 
στα: χρόνο αναπαραγωγής ήχων, στοίχιση αντικειμένων και αναγνώριση 
συντεταγμένων εικόνων. 
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2.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Στη συνέχεια ακολουθεί σύντομη παρουσίαση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
λογισμικού «INTERCOM» που έγινε από ένα σύνολο εξήντα τεσσάρων (64) ατόμων σε 
σχολικό και πανεπιστημιακό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες, συμπλήρωσαν ένα ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο, σχετικά με τις εντυπώσεις τους από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από την 
αξιολόγηση αυτή απορρέουν πολύ θετικές εντυπώσεις για το λογισμικό αυτό, ενώ παράλληλα 
προκύπτουν παρατηρήσεις για περεταίρω έρευνα και εξέλιξη στη συγκεκριμένη μέθοδο 
εκμάθησης. 

Στις παρακάτω αναφορές των ποσοστών, περιλαμβάνονται τα αθροιστικά ποσοστά των 
απαντήσεων ‘συμφωνώ πολύ’ και ‘συμφωνώ’ από το σύνολο των παρακάτω πέντε: συμφωνώ 
πολύ, συμφωνώ, αδιαφορώ, διαφωνώ λίγο και διαφωνώ πολύ. 

 Ευκολία μετάβασης μεταξύ των δραστηριοτήτων: 68.63% 
 Ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες και ασκήσεις: 71.02% 
 Παράληψη ολοκλήρωσης ασκήσεων λόγω: 

- έλλειψης ενδιαφέροντος 
- έλλειψης χρόνου 
- δυσκολία κατανόησης περιεχομένου 

 Οι δραστηριότητες δεν χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα χρονοβόρες, με μέσο όρο 
ολοκλήρωσης δραστηριότητας / δραστηριοτήτων τα  δεκαεννέα λεπτά (19΄). 

 Παρατηρήθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εξάσκηση με δραστηριότητες τέτοιου 
τύπου, της τάξης του 87.3%, λόγω:  

- θέματος δραστηριοτήτων 
- απόκτησης χρηστικών γνώσεων 
- ενδιαφέρουσας οπτικής γωνίας εκμάθησης μιας νέας γλώσσας 
- ευκολία και ευχάριστου τρόπου εκμάθησης 

 Ο στόχος της εκμάθησης, ικανοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό δεδομένου ότι το 
95.2% θεώρησε ότι μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού, απέκτησε κάποιες βασικές 
γνώσεις σε μια άγνωστη γλώσσα. 

 Η εναλλαγή των τεσσάρων γλωσσών στόχων δεν φάνηκε να παρουσιάζει κάποιο 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους χρήστες, δεδομένου ότι το 49.2% δεν την αξιοποίησε 
καθόλου. 

 Οι οδηγίες των ασκήσεων χαρακτηρίστηκαν ως κατανοητές από το 72.41% αν και 
μόνο το 23.86% τις διάβαζε κάθε φορά που περιλαμβάνονταν. 

 Οι εντυπώσεις από την εμφάνιση του προγράμματος (layout, design) ήταν θετικές 
κατά 72.88%. 

 Το 66.1% δεν είχε δυσκολία προσανατολισμού και μετακίνησης στην ιστοσελίδα. 

Τα στατιστικά αποτελέσματα που αναφέρονται παραπάνω, έχουν αντληθεί από το 
παράρτημα που περιλαμβάνεται στο τέλος της εργασίας. 



ΠΗΓΕΣ - LINK 

 121

3. ΠΗΓΕΣ -LINK  

Μάρτιος 2010 (τελευταία ημερομηνία ελέγχου λειτουργίας ιστοσελίδων) 

3.1. Πηγές άντλησης προγραμματιστικών πληροφοριών 
Javascript, ajax 

http://www.scribd.com/doc/2221715/JavaScriptAjax-FLASH 
http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2EE/AJAX/ 
Dynamic HTML: The Definitive Reference, O’Reilly Media 

Blinking text 
http://javascript.internet.com/text-effects/blinking-text.html 

Accord objects 
http://www.dhtmlx.com 

Συντεταγμένες x και y 
http://www.webreference.com/programming/javascript/mk/column2/ 
http://www.breakingpar.com/bkp/home.nsf/0/87256B14007C5C6A87256B4B0005BFA6 
http://www.webmaster-talk.com/coding-forum/16780-mouse-events-in-firefox-javascript.html 

Αναγνώριση web browser 
http://quomon.com/question-How-Identify-browser-java-script-IE-Safari-Firefox-2311.aspx 

3.2. Πηγές άντλησης πληροφοριών περιεχομένου 
[1]: http://www.coe.int/t/dg4/Linguistic/Source/Doye%20EN.pdf 
[2]: http://www.asia-u.ac.jp/cele/cele_assets/CELE%20Journal%202007%20Vol%2015/003 
%20Global%20English%20-%20an%20Imperialist%20Agenda%20-%20Walter.pdf 
[3]: http://www.noimatiki.gr/signlanguage.html 
[4]: http://www.ein.gr/index.php?rm=4&pm=12 
[5]: http://www.mathra.gr/default_657.aspx 
[6]: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework 
[7]: http://eur-ex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber &type_doc 
=COMfinal&an_doc=2002&nu_doc=597&lg=el 
[8]: http://www.lib.teiher.gr/diaviou/ekdiloseis/plirofories.htm 
[9]: http://www.ypepth.gr/el_ec_page984.htm 
[10]: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/europe/national/ greek.html 
[11]: http://www.gsae.edu.gr/ 
[12]: http://www.ideke.edu.gr/ 
[13]: http://www.ideke.edu.gr/ 
[14]: http://www.ypepth.gr/el_ec_page783.htm 
[15]: http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?information 
[16]: http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/lingua/products/2005_en.pdf  
[17]: http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/lingua/community/community6.pdf  
[18]: http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/lingua/products/2004_en.pdf 
[19]: http://yadem.comu.edu.tr/1stELTKonf/EN_Maria_Filomena_%20Capucho_ 
Intercomprehension.htm 
[20]: http://www.eurocomresearch.net 
[21]: http://www.eurocomcenter.de 
[22]: http://www.eu-intercomprehension.eu/ 
[23]: http://www.kleven.org/ilte 
[24]: http://www.hum.uit.no/a/svenonius/lingua/index.html 
[25]: http://w3.u-grenoble3.fr/galatea/classic.htm 
[26]: http://www.socrates.ro/programe/socrates/lingua/noutati.html 
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[27]: http://eacea.ec.europa.eu/static/Bots/docbots/Documents/Compendium/Lingua/comp_ 
LA_2000.pdf  
[28]: http://eacea.ec.europa.eu/static/Bots/docbots/TCP/Compendia/documents/compendium_ 
Lingua_2006_EN.pdf 
[29]: http://www.ihtallinn.ee/m_files/editor_files/DISSMARK%20II%20web_Final.pdf  
[30]: http://eacea.ec.europa.eu/static/Bots/docbots/TCP/Compendia/documents/compendium_ 
Lingua_2006_EN.pdf 
[31]: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=593 
[32]: http://www.odontiatriki.gr/arxeio3/interweb.htm 
[33]: http://users.forthnet.gr/ath/skonstan/site_1/articles/history_files/Web.html 
[34]: http://el.wikipedia.org 
[35]: http://users.hol.gr/~bat_geor/js/part1/part1.htm 
[36]: http://www2.aegean.gr/dgavalas/DP_I/lab/DP_I_lab07.pdf 
[37]: http://users.uom.gr/~kaklaman/book/Chapters/C8/What%20is%20XML%202.htm 
[38]: http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2EE/AJAX/



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 123

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1) Which activities did you test and in which language(s)?  

Interpretation of the following data:  
"Percent of Cases" shows percentage of cases related to the total number of respondents (64).  

Frequencies 

Respo  
  nses     

 Percent of 

 
 

[Bulgarian] [Buying clothes] 

[German] [Buying clothes] 

[Portuguese] [Buying clothes] 

[Portuguese] [Buying clothes] 

[Bulgarian] [Preparing a typical dish] 

[German] [Preparing a typical dish] 

[Greek] [Preparing a typical dish] 

[Portuguese] [Preparing a typical dish]  

[Bulgarian] [Finding accommodation] 

[German] [Finding accommodation] 

[Greek] [Finding accommodation] 

[Portuguese] [Finding accommodation] 

 N    Cases 

5 7,8% 

23 35,9% 

7 10,9% 

17 26,6% 

8 12,5% 

19 29,7% 

10 15,6% 

9 14,1% 

4 6,3% 

14 21,9% 

4 6,3% 

10 15,6%  

a. Dichotomy group tabulated at value 1 

[German] [Buying clothes]    35.9 
 

[German] [Preparing a typical dish]  29.7 
 

[Portuguese] [Buying clothes] 26.6 
 

[German] [Finding accommodation]   21.9 
 

[Greek] [Preparing a typical dish] 15.6 
 

[Portuguese] [Finding accommodation] 15.6 
 

[Portuguese] [Preparing a typical dish]   14.1 
 

[German] [Preparing a typical dish]    12.5 
 

[Greek] [Buying clothes]  10.9 
 

[Bulgarian] [Buying clothes]   7.8 
 

[Bulgarian] [Finding accommodation]     6.3 
 

[Greek] [Finding accommodation]     6.3 
 
 
 

0 10   20    30 40 

Values  
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2) + 3)  
 

Statistics  

     Please tick  
    applicable  
    answer if you  
      have tested  
    more than one 
       activity:  
Changing  
between the The topics 

different and tasks 
activities was were 

easy and interesting 
intuitive. and useful. 
[Strongly [Strongly 

Agree | Strongly agree | Strongly 
disagree] disagree] 

N Valid  51  59 

Missing  13  5 

Mean 2,27 2,31 

Median 2,00 2,00 

 
 
2) Please tick applicable answer if you have tested more than one activity:  

Changing between the different activities was easy and intuitive.[Strongly agree | Strongly disagree]  

Cumulative  
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 14 21,9 27,5 27,5 

2 21 32,8 41,2 68,6 

3 6 9,4 11,8 80,4 

4 8 12,5 15,7 96,1 

5 2 3,1 3,9    100,0 

Total 51 79,7   100,0 

Missing System 13 20,3 

Total 64   100,0 
 
 

Changing between the different activities was easy and intuitive 

 
  .

3,92% 

15,69% 
27,45% 

 
 

11,76% 
 
 
 

41,18% 

 

 1 = strongly agree  
 2 
 3 
 4 
 5 = strongly disagree  
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3) The topics and tasks were interesting and useful.[Strongly agree | Strongly disagree]  

Cumulative  
Frequency   Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 22 34,4 37,3 37,3 

2 14 21,9 23,7 61,0 

3 11 17,2 18,6 79,7 

4 7 10,9 11,9 91,5 

5 5 7,8 8,5    100,0 

Total 59 92,2 100,0 

Missing System 5 7,8 

Total 64 100,0 
 
 
 
The topics and tasks were interesting and useful. 

 

 8,47% 
 

   11,86% 

37,29% 
 
 

    18,64% 
 
 

   23,73% 

 

 

 

 

 

4) Which activity did you like best? 
 
Interpretation of the following data: 

 

 1 = strongly agree  
 2 
 3 
 4 
 5 = strongly disagree  

"Percent of Cases" shows percentage of cases related to the total number of respondents (64).  

Which activity did you like best?  

Responses  

  Percent of  
  N   Cases 

[Buying clothes]  25 39,1% 

[Preparing a typical dish]  23 35,9% 

[Finding accommodation]  12 18,8%  

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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  [Buying clothes] 39.1 
 
 
 
 
[Preparing a typical dish]    35.9 
 
 
 
 
[Finding accommodation]  18.8 
 
 
 

    0  10 20  30 

Values  

 

 

Interpretation of the following data:  

 
The column "Percent" refers to the total number of responses to this question (60); "Percent of cases" 
 refers to the number of respondents who ticked at least one of the answers (= 51).  
 

Frequencies  

Responses  

Percent of  
  N   Percent Cases 

 [Buying clothes]   25 41,7% 48,1% 

[Preparing a typical dish]   23 38,3% 44,2% 

[Finding accommodation]   12 20,0% 23,1% 

Total   60  100,0% 115,4% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.  

 
 
 

Which activity did you like best?  

[Buying clothes]  
   20.00%  [Preparing a typical dish] 

[Finding accommodation] 

 41.67% 
 
 
 

   38.33%  
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Why?  
 
Interpretation of the following data:  
"Percent of Cases" shows percentage of responses related to the total number of respondents (64).  

Frequencies 

Responses  

 Percent of  
N  Cases 

a) Why? [The topic was interesting] 31 48,4% 
 

[The different tasks were 24 37,5% 
interesting.]  

[I've learned something 20 31,3% 
new about languages.]  

[I've learned some new 26 40,6% 
words in a language I'm  
not familiar with.]  

[I've extended my 15 23,4% 
vocabulary in a foreign  
language I'm familiar with.]  

[I was surprised how 27 42,2% 
much I can understand in 
a foreign language that I 
have not learned.] 

[Other] 2 3,1% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.
 
 
 

 

[The topic was interesting.] 
 

[I was surprised how much I can understand in a foreign 
language that I have not learned.] 

 

[I've learned some new words in a language I'm not 
 familiar with.] 

 

[The different tasks were interesting.] 
 
 

[I've learned something new about languages.] 
 

[I've extended my vocabulary in a foreign language 
 I'm familiar with.] 

 
[Other]  

 

       

 
 
 
 

 48.4 
    
 

            42.2 
 
 

            40.6 
 
 

           37.5 
 
 

         31.3 
 
 

        23.4 
 
 

    3.1  

  0    10  20 30 40 

 Values  
 

Why? Other  

Why? (More answers are possible.)[Other]  
I've checked my knowledge in his specific area of food vocabulary  

Culture: ou chercher un appart.  
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5) Did you complete all the activities that you started?  
 
Statistics  
 
Did you complete all activities that you started?  

N Valid 63 

Missing  1 

Mode 1 

 

Did you complete all activities that you started? 

Cumulative 
Frequency Percent  Valid Percent    Percent 

Valid Yes 49 76,6 77,8 77,8 

No 14 21,9 22,2 100,0 

Total  63 98,4 100,0 

Missing System 1  1,6 

Total 64 100,0 

 

 

If no, which activities did you not complete?  
 
Interpretation of the following data:  
"Percent of Cases" shows percentage of related to the total number of respondents (64).  
 

Frequencies  

Responses  

Percent of  
N Cases 

[Buying clothes] 3 4,7% 

[Preparing a typical dish] 6 9,4% 

[Finding accommodation] 7 10,9% 

64 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.  

 
 
 
 

[Finding accommodation] 10.94 
 
 
[Preparing a typical dish] 9.38 
 
 
               [Buying clothes]     4.69 

 
 

  0  2  4  6   8  10  12 

Values  
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If no, which activities did you not complete?  

Interpretation of the following data:  
The column "Percent" refers to the total number of responses to this  
question (16); "Percent of cases" refers to the number of respondents who ticked at least one of the answers  

(i.e. those who didn't complete at least one activity = 15).  

Frequencies  

Responses  

Percent of  
N Percent Cases 

[Buying clothes] 3 18,8% 20,0% 

[Preparing a typical dish] 6 37,5% 40,0% 

[Finding accommodation] 7 43,8% 46,7% 

Total 16 100,0%    106,7% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.  

Why not?  

Interpretation of the following data:  
"Percent of Cases" shows percentage of related to the total number of respondents (64).  

Frequencies  

  Responses  
Percent of  

   N Cases 
I didn't understand what to do 4 6,3% 

The activity was too difficult in terms 1 1,6% 
of language.  

The whole activity was too complex / too 2 3,1% 
too complicated. 

The activity was not very interesting. 6 9,4% 

I didn't have enough time. 5 7,8% 

The activity was too long. 2 3,1% 

 64 100,0% 

 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
 The activity was not very interesting   9.38 

 

    I didn't have enough time    7.81 
 

    I didn't understand what to do    6.25 
 

The whole activity was too complex / too complicated    3.13 
 

The activity was too long    3.13 
 

   The activity was too difficult in terms of language    1.56 
 
 

  0   2   4   6   8 10 

Values 
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Why not?  
Interpretation of the following data:  
The column "Percent" refers to the total number of responses to this question (20); 
"Percent of cases" refers to the number of respondents who ticked at least one of the answers. 
Frequencies  

Responses  

  Percent of  
N Percent Cases 

I didn't understand what to do 4 20,0% 28,6% 

The activity was too difficult in 1 5,0% 7,1% 
terms of language. 

The whole activity was too complex 2 10,0% 14,3% 
/ too complicated. 

The activity was not very interesting. 6 30,0% 42,9% 

I didn't have enough time. 5 25,0% 35,7% 

The activity was too long. 2 10,0% 14,3% 

Total 20 100,0% 142,9% 
 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.  

6) How much time did you spend testing the activities?  

Statistics  

How much time (minutes) did you spend testing the activities / an 
activity?  

N Valid 59 

Missing 5 

Median   15,0000 
 

How much time (minutes) did you spend testing the activities / an activity? 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 2,00 2 3,1 3,4 3,4 

3,00  2 3,1 3,4 6,8 

5,00  4 6,3 6,8 13,6 

10,00 9 14,1 15,3 28,8 

15,00 17 26,6  28,8 57,6 

20,00 7 10,9 11,9 69,5 

25,00 5 7,8 8,5 78,0 

30,00 6 9,4 10,2 88,1 

35,00 1 1,6 1,7 89,8 

45,00 2 3,1 3,4 93,2 

50,00 1 1,6 1,7 94,9 

53,00 1 1,6 1,7 96,6 

60,00 2 3,1 3,4 100,0 

Total  59 92,2 100,0 

Missing System 5 7,8 

Total 64 100,0 
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7) I would like to do more activities of this kind.  

Statistics  
I would like to do more activities of this kind.  

 N Valid 63 

Missing  1 

Mode  1 

 

I would like to do more activities of this kind. 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid Yes 55 85,9 87,3 87,3 

 No 8 12,5 12,7 100,0 

 Total 63 98,4 100,0 

Missing System 1 1,6 

Total  64 100,0 
 
 
 

I would like to do more activities of this kind.  

 Yes  
 No  

12,70%  
  
 
 
 
 
 
 

87,30%  
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Why? 
 

Case Summaries  

Why?  
They are interactive and motivating.  

Because it/s so useful to learn other languages we don/t know. And it/s a great and funny 
opportunity to know a new way for us to teach in the future if we need it.  

Because it/s a very interesting way of learning a different language and it teaches the  
language from the point of view of the diary activities and this will make the language easier  

Because they are interesting and I learn new words in a different way. Because it was really 

interesting.  

But when I have to go  

Yes, but only in languages I have little knowledge of or that I am currently 
learning. In my opinion, this is only useful for beginners in a language.  
it was vwry intresting we can learn many vocabulary with this metod It developps our 

language awareness  

Parce que c'est interessant de se confronter a des situations inconnues et de voir qu'on  
 
Porque facilitam imenso a integracao em um pais de acolhimento e pelo facto de ser  
importante conhecer estereotipos/habitos culturais e sociais associados aos diferentes  
 
Acho interessante poder relacionar palavras em linguas diferentes.  

VOIR 4B [interesting topic, interesting tasks, I've learned something ew about languages, 
I've learned some new words in a language I am not familiar with]  

um meine interkulturellen Fahigkeiten zu testen, mehr von den Alltagsgewohnheiten 
anderer Lander kennen zu lernen  

Es ist interessant zu sehen, was man alles verstehen kann, besonders Griechisch hat mich  
 
um mehr uber Intercom zu erfahren  

Because it is interesting to see how much we can understand if we apply some basic 
strategies like world knowledge. etc.  

mit Hilfe der Strategien ist es moglich, Griechisch zu verstehen. Wir haben das entdeckt 
durch den Workshop.  
weil es ein lustvoller zugang zum sprachenlernen ist Pour apporterde l'eau a mon mulin  

Parce que cela permet une approche de la langue via des themes de "survie"  

parce que cela pourrait m/aider a comprendre et apprendre facilement beaucoup de 
choses dans des langues que je n/ai jamais apprises  

I THINK IT WAS INTERESTING AND EASY TO FOLLOW.  

Pois permite testar o que somos capazes de \'fazer\' numa lingua naqual nos 
consideramos muitas vezes \'incompetentes\'  

because it was very interesting and i learned a lot of things from this activity!!!  

E interessante perceber que consigo compreender linguas que nao conhecco, 
apenas atraves de um ou outro pormenor.  
Because I want to learn more words in a language that I'm not 

familiar with Because we can learn a lot.  

Because we sometimes need a purpose to think about a possible need we can 
have anywhere anytime and the activities are good help.  

E um desafio saber o que consigo compreender em linguas com alfabeto diferente. 
Aprecio o tema da interculturalidade lingidtica.  

I would like to try the activities in Greek or Bulgarian  
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Case Summaries  

Why?  
really nice  

easy and fun  

It is interesting and appropriate for learning new languages 

Dava vuzmojnost da se nau4at novi ne6ta  

 

Why not?  

Case Summaries  

Why not?  
ca ne m'interesse pasJe doit deviner le sens dans les contextes  

It was not that much interesting  

Ima drugi na4ini za pazaruvane,  

 

8) I feel that I've learned something  
 
Statistics  

I feel that I've learned something. (More answers are possible)  
N Valid 63 

 Missing 1 

Mode  1 
 

  I feel that I've learned something. (More answers are possible) 

Cumulative 
Frequency Percent  Valid Percent   Percent 

Valid Yes 60 93,8 95,2 95,2 

 No 3  4,7 4,8  100,0 

 Total 63 98,4 100,0 

Missing System 1 1,6 

Total  64 100,0 
 

I feel that I've learned something. (More answers are possible)  
 

    4,76%  Yes No 
 
 
 
 
 
 
 
 

 95,24%  
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Interpretation of the following data:  
"Percent of Cases" shows percentage of related to the total number of respondents (64).  
 
 
Frequencies  

Responses  
Percent of  

N Cases 
[New words] 43 67,2% 

[To understand a short text.] 22 34,4% 
 

[Interesting aspects concerning the life 12 18,8% 
in another country] 
 
[To use different types of knowledge 24 37,5% 
to understand a specific text.]  

[That I can understand a number of  37 57,8% 
things in a language that I have not  
learned.]  

[Interesting aspects about language.] 17 26,6% 

[To approach and work with language 26 40,6% 
in a completely new way.] 

 

a. Dichotomy group tabulated at value 1 

 

 

 
 
 
 
 

[New words] 
 
 

[That I can understand a number of things in a language that I 
have not learned.] 

 
 

[To approach and work with language in a completely new way.] 
 
 

[To use different types of knowledge to understand a specific 
text. ] 

 
 

[To understand a short text.] 
 
 

[Interesting aspects about language.] 
 
 

[Interesting aspects concerning the life in another country.] 

67.2 

 57.8 

40.6 

   37.5 

 34.4 

   26.6 

18.8  

0   20 40  60 

Values  
 

Case Summaries  

What?[Other]  
interkulturelles  
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Why not?  
Case Summaries  

Why?  
Easy, because I understand the language very good, and it was not challenging 
at all (See above).  

because when I put together correct the picture and the text, I  
immediately forgot the word in the unknown foreign language... I didn’t  
learn it  

 
 

 

9) I think that I would be able to understand other texts in this 
language  
 
Frequencies  

Responses  

Percent of  
N Percent Cases 

[Yes, if they are simple.] 44 25,0% 68,8% 

[Yes, I would be able to understand 23 13,1% 35,9% 
the gist.]  

[It depends on the context.] 32 18,2% 50,0% 

[Yes, because I've gained self confidence.] 11 6,3% 17,2% 

[No, because ] 2 1,1%   3,1% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.  
 
 
 
 

 [Yes, if they are simple.]     68.8 
 
 

 [It depends on the context.]         50 
 
 

[Yes, I would be able to understand the gist.]   35.9 
 
 

[Yes, because I've gained self-confidence.]      17.2 
 
 

  [No, because  ]   3.1 
 
 
 

    0   20   40  60 

Values 
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10) Did you switch between the different languages? 
 
Statistics 

N Valid 63 

 Missing 1 

Mode  1 
 

Did you switch between the different languages?  (Bulgarian, German, Greek, Portuguese)? 

   Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent  Percent 

Valid Yes 32 50,0 50,8 50,8 

No 31 48,4 49,2 100,0 

Total 63 98,4 100,0 

Missing System 1 1,6 

Total  64 100,0 
 
 

 
Did you switch between the different languages? (Bulgarian, German, Greek, Portuguese)? 

     Yes  
      No  

 
 
 
 

   49,21%     50,79% 

 

 

 

 

 

Switching between the languages was: 
 
Interpretation of the following data:  
"Percent of Cases" shows percentage related to the total number of respondents (64).  
 

Frequencies  

Responses  

Percent of  
N Cases 

 [helpful] 13 20,3% 

[interesting] 20 31,3% 

[confusing] 4 6,3% 

[necessary because:] 3 4,7% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.  
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[interesting]   31.3 
 
 
 

[helpful]    20.3 
 
 
 

[confusing]    6.3 
 
 
 

    [necessary because:]      4.7 
 
 
 

    0     10    20   30 40 

Values  
 

Interpretation of the following data:  
The column "Percent" refers to the total number of responses to this question (40); 
"Percent of cases" refers to the number of respondents who ticked at least one of the answers. 

 

Frequencies  

Responses  

Percent of  
N Percent Cases 

  [helpful] 13 32,5% 44,8% 

[interesting] 20 50,0% 69,0% 

[confusing] 4 10,0% 13,8% 

[necessary because:] 3 7,5% 10,3% 

Total  40 100,0% 137,9% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.  
 

 

      7.50%                                                                            [helpful] 

                                                                                                                                                                                                     [interesting] 
                                                                                                        10.00%                                                                                              [confusing] 
                                                                                                                                                                                       [necessary because:] 
                                                                                                                              32.50% 

 
 
 

 
     50.00%[ 
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Comments  

    Switching between the languages was: Switching between the languages was: 
necessary because other 

It/s not  necessary in this activtiy becuase we 
have the pidture of things.  

Curiosite de voir ce qu'on demandait 
dans les autres langues  

beim Konress auf Griechisch die Angabe  
von Bahnhof zu Hotel nicht zu verstehen  
war.  

curiosa  

 

11) I read the strategy section every time it was offered  
 
Statistics  
 
I read the strategy section every time it was offered. [Strongly agree | Strongly disagree] 

 
N              Valid 56 

Missing   8 

Mean                                    2,71  

Median                                 3,00  
 

I read the strategy section every time it was offered.[Strongly agree | Strongly disagree]  

Cumulative  
Frequency Percent   Valid Percent Percent 

Valid                1 13 20,3 23,2  23,2 

2 10 15,6 17,9 41,1 

3 18 28,1 32,1 73,2 

    4 10 15,6 17,9 91,1 

5 5   7,8 8,9    100,0 

    Total 56 87,5 100,0 

Missing            System  8 12,5 

Total                                          64 100,0 
 

I read the strategy section every time it was offered 

 

 8,93% 
 
 
23,21% 

 17,86% 
 
 
 
17,86% 

 
 32,14% 

 

 

 

 

 

 

1=strongly agree 
2 
3 
4 
5=strongly disagree 
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12) The instructions were clear 
 

Statistics 

The instructions were clear.[Strongly agree | Strongly disagree] 

N Valid 58 

Missing 6 

Mean 2,12 

Median 2,00 
 

The instructions were clear.[Strongly agree | Strongly disagree] 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 22 34,4 37,9 37,9 

2 20 31,3 34,5 72,4 

3 7 10,9 12,1 84,5 

4 5 7,8 8,6 93,1 

5 4 6,3 6,9      100,0 

Total 58 90,6   100,0 

Missing System 6 9,4 

Total 64   100,0 
 

 
 

 
The instructions were clear. 

 

 
6,90% 

8,62% 
 
 

12,07% 
 
 
 
 

34,48% 

1 = strongly agree 
2 
3 

37,93% 4 
5 = strongly disagree  
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13) Layout and design are appealing  
 
Statistics  

Layout and design are appealing.  

(Organisation of  texts and visual elements on a page, colours, pictures, diagrams, etc¦ ) 

[Strongly agree |Strongly disagree]  

N Valid 59 

Missing 14 

Mean 2,03 

Median 2,00 
 

Layout and design are appealing.  

(Organisation of texts and visual elements on a page, colours, pictures, diagrams, etc¦ ) 

[Strongly agree | Strongly disagree]  

Cumulative  
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 1 24 32,9 40,7 40,7 

2  19 26,0 32,2 72,9 

3  9 12,3 15,3 88,1 

4 4  5,5 6,8 94,9 

5  3  4,1 5,1    100,0 

     Total 59 80,8    100,0  

Missing System 14 19,2 

Total 73 100,0 
 

Layout and design are appealing. 

6,78% 

5,08% 
 

15,25% 
 
 
 
 
 

32,20% 

 

 

 
 
 
 

40,68% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 = strongly agree 
2 
3 
4 
5 = strongly disagree  

Remarks:  
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Remarks 
 

Case Summaries 
 
 Remarks 
 

All the modules were interesting and were things that we see everyday. So I think it/s 
important that this things be treated in this way to make easier to learn them. Apart 
from this these exerises are riched in vocabulary and  
demostrate how much similar  

the exercises are rich in vocabulary, and we can compare how much similar  
are some words of different languages from each other. It makes it easier  
and funnier.  

I think this activity is very useful,with the pictures of things we can  
undrestand the meaning of the words but if we dont have pictures i think its a bit 
difficult,becuase we must search in dictionary it takes times.  

Globalement oui, sauf pour les plats. Difficile d\'identifier des ingredients pour 
preparer un plat quand l\'image n\'est pas tres parlante.  

J\'ai mis presque 5 minutes avant de voir ou se trouvait la liste des affaires a  
acheter.  

Es sind leider in der franzosischen Version (besonders bei den Rezepten) div. 
Tippfehler.  

teilweise zu klein geschrieben, manchmal etwas zu dicht und nicht ganz leicht zu 
finden  

Les reactions d\'un adulte branche sur ll\'intercomprehension sont-elles significatives 
par rapport a un pubic moyen?  

Le bouton des exercices a faire pour verifier si l\'on a compris les mots  
importants des documents devrait se trouver apres les documents et non avant. La 
navigation en serait plus claire.  

J/ apprecie beaucoup la possibilite de travailler directement avec les links proposes 
(voir \"google images\", etc)  

IT WAS NICELY DESIGNED AND USER FRIENDLY ORIENTED.  

A lista dos items desaparece quando comecamos a comprar seria util se pudesse 
manter-se num janela a vista  

very good  

At the moment I am unpatiant for this type of things  

Ha um anuncio pouco legivel, o tamanho da letra e muito pequeno.  

I didn\'t understand the instructions of the directions activity. I\'ve tried to drag the 
labels first.  
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14) It was always clear to me where on the website I was and it was easy to go 
 one or more steps back  
 
Statistics  
 
It was always clear to me where on the website I was and it was easy to go one or mores steps back. 

[Strongly agree | Strongly disagree]  

N Valid 59 

Missing 14 

Mean 2,19 

Median 2,00 
 
It was always clear to me where on the website I was and it was easy to go one or mores steps back. 
[Strongly agree | Strongly disagree] 

  Cumulative 
Frequency Percent   Valid Percent   Percent 

Valid 1 24 32,9 40,7 40,7 

2 15 20,5 25,4 66,1 

3 9 12,3 15,3 81,4 

4 7 9,6 11,9 93,2 

5 4 5,5 6,8 100,0 

Total 59 80,8 100,0 

Missing System 14 19,2 

Total 73 100,0 

 
 

It was clear to me where on the website I was and it was easy to go one or more steps back. 

 
 

     
    6,78% 

   11,86% 
 

  40,68% 

15,25% 
 
 
 

    25,42% 

      

 1 = strongly agree 
 2 
 3 
 4 
 5 = strongly disagree  
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Case Summaries 
 

In which activity /activities did you have problems to find your way? Any of them.  

Any of them. With a dictionary or a translator all is possible.  

In the last one where the whole text was in German.  

nothing  

Dans la premiere que j\'ai faite, sur les vetements. Je n\'avais pas lu la  
consigne attentivement et je ne savais plus ce que je devais acheter. Dans la colonne de 
droite, il n\'y avait que les strategies et je n\'ai pas trouve tout de suite comment r  

Dans l\'activite \"Acheter des vetements\", les fleches bleues ne permettent pas de valider 
les achats tout de suite, mais seulement de passer d\'une page du catalogue a une autre, ce 
que je n\'ai pas trouve tres clair au debut!  

Finding the way from the train station to the hotel, because this activity included very 
specific vocab  

Das bulg. Alphabet war nicht leicht zu finden bzw. nicht gewusst  dass es vorhanden war.  

Decuvrir une nouvelle recette, au supermarche. On vous redirectionne su la page 
d/accueuil  

TO CHECK HOW MANY ITEMS I HAD.  

in the activity about shopping clothes.i started to do this activity but  finally i didn't 
manage to, so i continued to the next topic  

no  

The directions activity  

Izbirane na jili6ta  

No activity  

Jili6ta  
 

 

15) Did you have technical problems with the website?  
 
Did you have technical problems with the website? 

Cumulative  
Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid Yes  6   8,2 9,7 9,7 

No 56  76,7 90,3   100,0 

Total 62  84,9   100,0 

Missing System 11  15,1 

Total 73 100,0 
 

Case Summaries 

If yes, what problems? (e.g. dead links, malfunctioning links, pictures that 
don''t appear, etc)? 

14 Ca a crashe 2 fois. 

22 computer hat sich aufgehangt 

30 les glisser deposer de mots ne fonctionnent pas toujours tres bien 
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Personal data 

Personal data: 

Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent  

Valid Student (School) 15 20,5 23,8 23,8 

Student (University) 18 24,7 28,6 52,4 

Teacher 20 27,4 31,7 84,1 

Other 10 13,7 15,9    100,0 

Total 63 86,3    100,0 

Missing System 10 13,7 

Total 73    100,0 
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