
ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «THINGLINK» 

Τι είναι το «Thinglink»; 

To Thinglink είναι μια εφαρμογή του διαδικτύου που επιτρέπει στους μαθητές να κάνουν 

οποιαδήποτε πληροφορία ενδιαφέρουσα και διαδραστική. Το Thikglink επιτρέπει στον χρήστη να 

προσθέτει -σε κάθε πληροφορία που παρέχει- οπτικές αναπαραστάσεις μέσω μιας ετικέτας (tag), η 

οποία μπορεί να είναι σύνδεσμος σε κάποιον χάρτη, γραπτό κείμενο με επεξηγήσεις και επιπλέον 

πληροφορίες, ένα βίντεο, μια εικόνα, ένα γράφημα κ.τ.λ. 

 

To Thinglink και… ένας χάρτης διαφορετικός από άλλους τους άλλους 

 To Thinglink επιτρέπει στους μαθητές να φτιάχνουν χάρτες 

διαφορετικούς από τους συνηθισμένους. Ο μαθητής μπορεί να 

επισυνάψει πάνω στον χάρτη μία ετικέτα (tag), που παραπέμπει σε 

πληροφορίες για τον τόπο στον οποίο αφορά το σημείο του χάρτη. 

Οι ετικέτες μπορεί ακόμα να συνιστούν μια εικόνα, ένα βίντεο, μια 

φωτογραφία, μια συλλογή οπτικοακουστικού υλικού που 

«αποκαλύπτει» στον μαθητή τον τόπο που μελετά. Ο μαθητής 

εργάζεται κατά προτίμηση σε ομάδες και κάθε ομάδα ετοιμάζει έναν δικό της «χάρτη», που 

παρουσιάζει στις υπόλοιπες ομάδες, ώστε να ξεκινήσει το «παιχνίδι». 

Το Thinglink μπορεί να μετατρέψει τη γνώση σε ένα διασκεδαστικό βιωματικό παιχνίδι 

αναζήτησης πληροφοριών, καθώς οι μαθητές κάθε ομάδας, παρακολουθώντας τις ετικέτες (tag) 

που υπάρχουν πάνω σε διάφορα σημεία του χάρτη, αντλούν γνώσεις για διάφορους τόπους της 

πατρίδας τους ή άλλων χωρών.  

Οι γνώσεις μπορεί να αφορούν κυριολεκτικά τα πάντα: Tην ιστορία ενός τόπου, τον πολιτισμό του, 

ιδιαιτερότητες της γεωγραφίας του, επιστήμονες και καλλιτέχνες που συνδέονται με τον τόπο αυτό, 

σημαντικά αθλητικά ή πολιτιστικά γεγονότα που έλαβαν χώρα εκεί αλλά και στοιχεία σχετικά με 

τη μαγειρική, τις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων κ.τ.λ. Οι «χάρτες» του Thinglink μπορούν 

να μετατρέψουν ακόμα και τον οδικό χάρτη μιας πόλης ή μιας γειτονιάς σε πραγματική πηγή 

συναρπαστικών γνώσεων! 

Έτσι, μέσα από αυτό το παιχνίδι παρέχονται στον μαθητή τα πρώτα ερεθίσματα, ώστε να 

αναζητήσει, αν το επιθυμεί, περισσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για ό,τι του κίνησε 

την περιέργεια και να οδηγηθεί στην ουσιαστική μάθηση. Εξάλλου, γίνεται ο ίδιος πρωταγωνιστής 

σε αυτή την αναζήτηση, αποκτά επομένως πρωτοβουλία και αυτενεργεί, ώστε να κατευθύνει τις 

αναζητήσεις του και να ικανοποιήσει την περιέργειά του. 

 

Πρόταση για εφαρμογή σε ομάδα μαθητών:  Φτιάχνω με τη βοήθεια του Thinglink έναν 

«χάρτη» της γειτονιάς μου με ετικέτες για σημεία εμπορικού, πολιτιστικού ή άλλου 

ενδιαφέροντος! 

 


