6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου - Κορδελιού
Coding Competition
Η ιδιαιτερότητα του σχολείου μας έγκειται στο γεγονός ότι φιλοξενεί μαθητές από
διάφορες χώρες όπως είναι η Αλβανία και η Ρωσία. Τα παιδιά που κατάγονται από
άλλες χώρες ξεκινούν τη φοίτησή τους στο σχολείο χωρίς να γνωρίζουν συχνά ούτε
λέξη ελληνικά, αλλά και τα παιδιά που έχουν ελληνική καταγωγή δυσκολεύονται να
επικοινωνήσουν μαζί τους, λόγω του ότι δεν γνωρίζουν τις αντίστοιχες μητρικές
γλώσσες, πράγμα που συμβαίνει και με τους εκπαιδευτικούς.
Αυτή λοιπόν τη δυσκολία προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε με την ομάδα μας
και έτσι, έχοντας στη διάθεση μας μια ολόκληρη ψηφιακή τάξη που περιλαμβάνει
30 tablet, σκεφτήκαμε να σχεδιάσουμε μια εφαρμογή η οποία, όταν εγκαθίσταται
στα tablet, θα διευκολύνει τα παιδιά στην απόκτηση των πρώτων επικοινωνιακών
τους δεξιοτήτων, ώστε να προσαρμόζονται πιο ομαλά σε μια νέα σχολική
πραγματικότητα.
Στα πλαίσια του διαγωνισμού “Coding Competition”, η ομάδα “Intercultural Τeam”
την οποία αποτελούσαν οι μαθητές/τριες Ανανιάδου Άννα, Γκόγκου Γιώργος,
Ντούσι Στέλλα, Παντελίδου Κατερίνα, Τραϊανού Δέσποινα μαζί με τους εκπ/κούς
Ελένη Δελημπέη (πληροφορικός) & Κώστα Πασχαλόπουλο (δάσκαλο),
δημιούργησαν με τη βοήθεια της ψηφιακής μας τάξης και των tablet, μια
πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή.
Η εφαρμογή “Intercultural Communication”, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για
τον παραπάνω σκοπό, όταν εγκαθίσταται σε Android «τρέχει» και χωρίς σύνδεση
στο Διαδίκτυο, πράγμα που διευκολύνει τη χρήση της, μιας και οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να πάρουν τα tablet μέσα στην τάξη τους ή ακόμη και στο διάλειμμα και
με αυτό τον τρόπο να πραγματοποιήσουν την επικοινωνία.
Διαδικασία υλοποίησης
Αρχικά, οι μαθητές χρησιμοποιώντας το Snote των tablet σχεδίασαν τις πιθανές
κατηγορίες - screens που καλό είναι να έχει η εφαρμογή. Στη συνέχεια
προβληματίστηκαν σχετικά με το ποιες λέξεις θα πρέπει να περιέχει η κάθε
κατηγορία και χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο έκαναν μια σύντομη αναζήτηση ώστε
να καταλήξουν στον τύπο των εικόνων που θα χρησιμοποιήσουν. Έπειτα
αναζητήθηκαν και αποθηκεύτηκαν στα tablet οι επιθυμητές εικόνες και στη
συνέχεια μεταφορτώθηκαν στον φορητό υπολογιστή της ψηφιακής τάξης.
Οι καταστάσεις – κατηγορίες που απεικονίζονται προέκυψαν από τις εμπειρίες των
παιδιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν στα χρόνια φοίτησης τους στο σχολείο μας.
Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν εικόνες clipart και καθόλου κείμενο ώστε η
εφαρμογή να γίνει πιο διασκεδαστική και ελκυστική ειδικά για παιδιά δημοτικού
αλλά και για άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών.
Η ηχητική απεικόνιση των λέξεων έγινε στα ελληνικά, αλβανικά, ρωσικά και
γερμανικά με πρόγραμμα ηχογράφησης που ήταν εγκατεστημένο στα tablet και τα
αρχεία που προέκυψαν αποθηκεύτηκαν στη συνέχεια στον φορητό υπολογιστή. Οι
γλώσσες επιλέχθηκαν με βάση την καταγωγή των περισσότερων αλλοδαπών
μαθητών που φοιτούν στο σχολείο μας.
Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού MΙΤ App Inventor που
είναι απλό στη χρήση του, λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις των tablet της
ψηφιακής μας τάξης.

Περιγραφή εφαρμογής
Αρχικά ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή με ένα κλικ στην πρώτη οθόνη.

Έπειτα μπορεί να επιλέξει με ένα κλικ μια από τις τέσσερις κατηγορίες που είναι:
«Σχολείο», «Επικοινωνία», «Μάθημα» και «Συναισθήματα» όπως αυτές
απεικονίζονται και παρακάτω.

Στην κατηγορία «Σχολείο» επιλέγει αντικείμενα – καταστάσεις που μπορεί να
συναντήσει στην καθημερινότητα του σχολείου όπως είναι κάποια φυσική ανάγκη,
νερό, φαγητό, τη μητέρα, το τηλέφωνο και οι φίλοι του ακουμπώντας την
κατάλληλη εικόνα και στη συνέχεια τη σημαία της χώρας στην οποία θέλει να
ακουστεί η λέξη. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα ελληνικά,στα
αλβανικά, στα ρωσικά και στα γερμανικά. Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα να
διατυπωθεί τόσο η άρνηση όσο και η ερώτηση των καταστάσεων.

Η μόνη προγραμματιστική ιδιαιτερότητα που υφίσταται στη συγκεκριμένη σελίδα
της εφαρμογής είναι πως στην ελληνική γλώσσα για να υπάρξει άρνηση ή ερώτηση
πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Άρνηση» ή «Ερώτηση», μετά η επιθυμητή εικονολέξη
(ή και αντίστροφα) και μετά να ακολουθήσει το πάτημα της ελληνικής σημαίας
ώστε να ακουστεί ο σωστός ήχος. Δηλαδή :

Σε αντίθεση με τις άλλες γλώσσες όπου κάθε εικονολέξη έχει τη δική της
μετάφραση, που σημαίνει ότι ακόμη και η άρνηση αλλά και η ερώτηση είναι
ξεχωριστές λέξεις και πρέπει το πάτημά τους να ακολουθηθεί από την σημαία
οποιασδήποτε χώρας εκτός της Ελλάδας.

Ο παραπάνω τρόπος υλοποίησης έγινε λόγω αδυναμίας του MIT App Inventor να
φιλοξενήσει στον server του μεγάλο όγκο δεδομένων (πάνω από 10 MB) με
αποτέλεσμα να θέτει περιορισμούς και στο μέγεθος της εξερχόμενης εφαρμογής. Ο
επιθυμητός τρόπος υλοποίησης ακολουθούσε το πρότυπο της ελληνικής γλώσσας
αλλά λόγω του παραπάνω προβλήματος τα αρχεία ήχου των άλλων γλωσσών
περιορίστηκαν σε αριθμό χωρίς να συνδυάζουν δυο κουμπιά όπως συμβαίνει στην
ελληνική γλώσσα (18 αρχεία ήχου στα ελληνικά ενώ από 8 στις άλλες γλώσσες).
Σε αυτό το σημείο να αναφερθεί πως υπήρχε πρόβλεψη η εφαρμογή μας να
περιλαμβάνει και τη νοηματική γλώσσα και για το σκοπό αυτό μαγνητοσκοπήθηκαν
και οι λέξεις. Τα αρχεία βίντεο όμως που προέκυψαν δεν ήταν δυνατόν να ανεβούν
στον εξυπηρετητή εξαιτίας του περιορισμού που περιγράφηκε νωρίτερα.

Η κατηγορία «Επικοινωνία» περιλαμβάνει βασικές λέξεις – δεξιότητες που είναι
απαραίτητες για τη δημιουργία γνωριμιών και επικοινωνίας, όπως “Πως σε λένε;”,
“Πόσο χρονών είσαι;”, “Από που είσαι;”, “Ευχαριστώ πολύ”, “Σε παρακαλώ”,
“Συγνώμη”, “Βοήθησέ με” και “Δεν καταλαβαίνω”.

Στην κατηγορία «Μάθημα» ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αντικείμενα που αφορούν
τη διαδικασία της οργάνωσης του μαθήματος (μολύβι, γόμα, ξύστρα, βιβλίο,
μαρκαδόροι, ψαλίδι). Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής γλώσσας υφίσταται και σε
αυτήν την σελίδα.

Τέλος, η κατηγορία «Συναισθήματα» απεικονίζει βασικές συναισθηματικές
καταστάσεις που πιθανόν να βιώσει το παιδί (χαρά, λύπη, θυμό, ντροπή, αδιαθεσία,
έξαψη, αρέσκεια και δυσαρέσκεια).

Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής με περισσότερες λέξεις και γλώσσες
αλλά με διαφορετικό προγραμματιστικό εργαλείο μιας και με το MIT App inventor
αντιμετωπίστηκαν οι δυσκολίες που προαναφέρθηκαν. Σε αυτό το σημείο να
επισημανθεί πως η εφαρμογή δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες και υπήρξαν
πολύ θετικές εντυπώσεις τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς
που την χρησιμοποίησαν. Ωστόσο παρατηρήθηκε πως κάποιες φορές η εφαρμογή
διακόπτονταν με αποτέλεσμα να μην ακούγονται οι ήχοι, πράγμα που
αντιμετωπίστηκε με την επανεκκίνησή της.

Δείτε το σχετικό 3λεπτο βιντεάκι:
https://www.youtube.com/watch?v=mcN0svgPeoU

