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Πως τους άρεσε 
πολύ η 

ενσωμάτωση του 
Google Earth για 
την προβολή των 
μνημείων στην 

Ευρώπη

Θα επιθυμούσαν 
την πιθανή 

αξιοποίηση της 
εφαρμογής σε 

παρόμοια 
μαθήματα

Το 90% των 
μαθητών δήλωσε 

πως είχαν την 
ευκαιρία να δουν 
μνημεία που δεν 
έχουν επισκεφτεί

Διάγραμμα 1: Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Μαθητών- Αποτελέσματα

Εξοικείωση αρχαιολογικούς τόπους και χώρους, κατανόηση της σημαντικότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς
(Georgopoulos, Tapinaki, Stefanakis, 2017, p 3)

Πολλαπλά οφέλη στην διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών όπως η Γεωγραφία, η Γεωλογία και η
αρχαιολογία (Liang, Gong and Li, 2018, p.101∙ Luo, Wang, Guo, Lasaponara, Shi, Bachagha, Li, Yao, Masini,
Chen, Ji, Cao, Li & Hu, 2018, p.1.566)

Δυνατότητα εικονικής περιήγησης και μια πληθώρα πληροφοριών για μικρά αρχαιολογικά μνημεία αλλά και
για μεγάλα αρχαιολογικά τοπία και πολιτισμικά μνημεία (Luo et al., 2018, p.1.566)

Google Earth: Δυνατότητες

Πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές Δ΄ Δημοτικού

Η πιλοτική εφαρμογή περιλαμβάνει:

- Ένα έργο στην Google Earth με 12 στάσεις- σταθμούς

-Διαδραστικές ασκήσεις με θεματολογία τα μνημεία που επισκέφτηκαν οι μαθητές

• Εξερευνώντας  την εφαρμογή Google Earth και τις δυνατότητες της

Πρόγραμμα «Ψηφιακές περιηγήσεις από πολιτισμό σε πολιτισμό»

Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού- Γυμνασίου

Σκοπός του προγράμματος: 

-Ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικά μνημεία της Ελλάδας

-Κατανόηση της σημαντικότητας της σημαντικότητας της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς

-Ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα

-Ανάπτυξη της πολιτισμικής ευαισθησίας

Περιλαμβάνει  5 πολιτιστικούς χώρους της  Ελλάδας

-ο Βράχος της Ακρόπολης

-Αρχαιολογικός χώρος Επιδαύρου

-Αρχαία Ολυμπία

-Μυκήνες

-Το παλάτι της Κνωσσού

Αξιοποιεί την δυνατότητα της Google Earth για εικονική περιήγηση μέσω της επέκτασης Street View, και την δυνατότητα

ενσωμάτωσης επιπλέον πληροφοριών, πολυμεσικού υλικού κ.α., και διαδραστικών ασκήσεων.

Εισαγωγή

Η εφαρμογή Google Earth ολοένα και περισσότερο κεντρίζει το

ενδιαφέρον των ερευνητών σε διάφορους επιστημονικούς τομείς

για περισσότερη διερεύνηση των δυνατοτήτων της. Επομένως, δεν

θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος και ο τομέας των

κοινωνικών επιστημών και της εκπαίδευσης (Liang, Gong & Li,

2018).

Η αξιοποίηση της στην εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει

εκτός από την εύρεση πληροφοριών και την εικονική περιήγηση-

απεικόνιση, την δυνατότητα αλληλόδρασης με άλλους χρήστες, και

διαμοιρασμό πληροφοριών και ψηφιακών περιήγησεων (Jesen,

2010, p.130)

Μεθοδολογία

Μελέτη 
Βιβλιογραφία

ς

Πιλοτική 
εφαρμογή

Εκπαιδευτική 
πρόταση

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από έργο με της Google Earth

Δυνατότητα δημιουργίας  

έργου και μιας εικονικής 

περιήγησης

Οπτικοποίηση
των 

δεδομένων-
Εικονική 

περιήγηση

Προσφέρει την δυνατότητα 
μιας ρεαλιστικής εικονικής 
απεικόνισης

(Liang, Gong & Li, 2018, p. 
94). 

Αυθεντικοί 
ψηφιακοί 

χάρτες 
(Apostolopoul
ouCarvoeiras

& Klonari,  
2014, p 75)

Ρεαλιστική εικονική

απεικόνιση πολιτιστικών

μνημείων 

Δυνατότητα εισαγωγής 

πληροφοριών και 

επιπρόσθετων συνδέσμων για 

εμπλουτισμό των γνώσεων και 

περαιτέρω διερεύνηση

Συζήτηση- Συμπεράσματα

Μέσα από την διερεύνηση των δυνατοτήτων της Google Earth και την πιλοτική εφαρμογή προκύπτει ότι η ενσωμάτωση της στην εκπαιδευτική διαδικασία

επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Επομένως, συνίσταται η περισσότερη διερεύνηση των δυνατοτήτων της και της πολυχρηστικότητας της (Gold, Kirk,

Morrison, Lynds, Sullivan, Grachev, Persson, 2015, p. ). Η δυνατότητα που προσφέρει για την δημιουργία ενός πολυμεσικού περιβάλλοντος, κινητοποιεί

τους μαθητές για περισσότερη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από τα μαθησιακά τους στυλ και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ενώ

αποκτούν επίγνωση και γνώσεις για την πολιτιστική κληρονομιά.
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Διάγραμμα 1: Μεθοδολογία προγράμματος

Εικόνα 2: Στιγμιότυπο από  διαδραστικό κουίζ

Εικόνα 3 Στιγμιότυπο από έργο με της Google Earth

Διάγραμμα 2:  Δυνατότητες Google Eαrth εφαρμογής

Εικόνα 4: Ψηφιακό παζλ
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