
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ HOT POTATOES

Το  λογισμικό  Hot Potatoes πολύ  συχνά  "κατηγορείται"  πως  προσφέρεται 
κυρίως  για  αξιολόγηση  γνώσεων,  και  μάλιστα  με  κλειστού  τύπου  ερωτήσεις.  Η 
ευκολία  στη  χρήση  του  μας  προκάλεσε  να  σχεδιάσουμε  δραστηριότητες  που  το 
αξιοποιούν σε ανώτερο γνωστικό επίπεδο και ταυτόχρονα υπηρετούν στόχους του 
Προγράμματος Σπουδών.

Εργασία αντιστοίχισης: Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε μαθητές της 
Γ τάξης και πάνω και εξετάζει την έννοια του χρόνου και τη μέτρησή του. Οι μαθητές 
καλούνται να αντιστοιχίσουν τα γεγονότα της ζωής του Αρχιμήδη με τις χρονολογίες 
στα  δεξιά.  Η  επιλογή  ενός  προσώπου  που  έζησε  π.Χ.  έγινε  ώστε  από  τη 
δραστηριότητα να προκύψει γνωστική σύγκρουση. Αναμένεται να προβληματιστούν 
οι  μαθητές  πρώτα σχετικά  με τη σειρά των γεγονότων και  να εντοπίσουν λέξεις 
κλειδιά (γεννήθηκε, επιστρέφει, σκοτώνεται). Μετά καλούνται να επισημάνουν την 
αντίστροφη  φορά  των  χρονολογιών.  Η  δραστηριότητα  αυτή  μπορεί  δηλαδή  να 
επεκταθεί  στη συνέχεια με χρονολογίες άλλοτε π.Χ. και  άλλοτε μ.Χ. Μπορούν οι 
μαθητές  να  φτιάξουν  μια  παρόμοια  άσκηση  αντιστοίχισης  για  ένα  πρόσωπο  της 
επιλογής τους και να τη δώσουν σε ένα συμμαθητή τους να τη συμπληρώσει. Το 
πλεονέκτημα  βέβαια  της  αποθήκευσης  της  δραστηριότητας  ως  ιστοσελίδας  είναι 
σίγουρα η άμεση ανατροφοδότηση του μαθητή.



Βάζω στη σωστή σειρά: Η δραστηριότητα αυτή έχει να κάνει με τη δομή 
μιας παραγράφου (γλωσσικό μάθημα). Ως ιδέα όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
από άλλα μαθήματα, όπου περιγράφονται αλγόριθμοι. Η ιδέα μας δε σχετίζεται με 
την αξιολόγηση της γνώσης, αλλά δίνεται ως έναυσμα προβληματισμού για την τάξη. 
Η  παιγνιώδης  μορφή  της  δραστηριότητας  διασφαλίζει  σε  μεγάλο  βαθμό  την 
ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Στη δική μας περίπτωση, είναι και 
το θέμα (το παιχνίδι)  ελκυστικό. Στη συνέχεια, μπορούν οι μαθητές να φτιάξουν 
αντίστοιχα  το  δικό  τους  κείμενο  για  ένα  αγαπημένο  τους  παιχνίδι.  Μπορεί  να 
αξιοποιηθεί για τους μαθητές όλων των τάξεων, αρκεί να επιλέξουμε τον κατάλληλο 
διδακτικό στόχο και το αντίστοιχο επίπεδο δυσκολίας. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε την 
πρώτη  παράγραφο  από  το  κείμενο  "Οι  Έλεγχοι"  των  Σεμπέ/Γκοσινί  από  το 
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε' & Στ' Δημοτικού.



Το  σταυρόλεξο:  Η  κατασκευή  ενός  σταυράριθμου  από  τους  ίδιους  τους 
μαθητές είναι μια ιδέα που σίγουρα θα τους συναρπάσει. Αυτό που απαιτείται είναι 
απλώς να δώσουν κατάλληλους ορισμούς, ώστε να δυσκολέψουν ή να διευκολύνουν 
τη λύση του. Μπορούν οι ομάδες να αλλάξουν στη συνέχεια ασκήσεις και να λύσει η 
μια ομάδα την άσκηση της άλλης. Επιπλέον δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό 
διαμορφωτικής  αξιολόγησης  των μαθητών,  αφού η  πολυπλοκότητα των ορισμών 
είναι δείκτης της κατανόησης των αριθμών από τους μαθητές.

Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι μόνο ενδεικτικές. Επειδή το εργαλείο αυτό 
είναι εύκολο στη χρήση του από τους μαθητές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 
ηλεκτρονική μορφή, θεωρούμε πως η καλύτερη αξιοποίησή του είναι η κατασκευή 
δραστηριοτήτων από  τους  ίδιους  τους  μαθητές.  Επιπλέον,  όπως  ελπίζουμε  πως 
δείξαμε, ένας δημιουργικός εκπαιδευτικός μπορεί να το εντάξει στην εκπαιδευτική 
του πράξη με ουσιαστικά μαθησιακά οφέλη για τους μαθητές του.
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