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Εισαγωγή 

Σχετικά με το πρόγραμμα 

 

Σήμερα όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος μάθησης, αλλά υπάρχουν 

διαφορετικοί τύποι εκπαιδευομένων και μεθόδων διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτές πρέπει 

να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών με βάση αυτά τα δεδομένα. Οι εκπαιδευτικές  

δραστηριότητες δεν αφορούν πλέον μόνο την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση στην 

τάξη, και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να δεχτούν ότι η μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία. Η 

εκπαίδευση  περνάει μέσα από πολλά στάδια και μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, 

εφόσον αυτοί έχουν σχέση με τις ικανότητες και των εκπαιδευτών και τις ανάγκες των μαθητών. 

Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία μας. Μας προσφέρει νέες ευκαιρίες και 

μας δίνει πρόσβαση σε πηγές δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε παλαιότερα. Δυστυχώς, το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις ευκαιρίες. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι πολύ δύσκολο για τους εκπαιδευτές να προσαρμόσουν τη 

διδασκαλία τους στις ανάγκες των μαθητών τους. Πολλοί εκπαιδευτές διαπιστώνουν ότι δεν έχουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες ή τον χρόνο για να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό σε 

διαφορετικές μεθόδους μάθησης. 

Το έργο στοχεύει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων, δημιουργώντας ένα οδηγό αναφοράς 

για τους εκπαιδευτές γλώσσας που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις 

δεξιότητές τους στις ΤΠΕ. Ο οδηγός θα παρουσιάσει στους εκπαιδευτές γλώσσας με απλό και 

κατανοητό τρόπο πώς να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη σύγχρονη τεχνολογία στην εκπαίδευση 

παρέχοντας έτσι ένα πιο ευρύ φάσμα επιλογών. 

Η υλοποίηση του έργου θα έχει θετικό αντίκτυπο στους εκπαιδευτές γλωσσών, στους 

εκπαιδευόμενους και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων μάθησης, οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν νέες δεξιότητες για 

τη δημιουργία πιο ευέλικτων στρατηγικών εκπαίδευσης με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

εκπαιδευόμενων.. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα βελτιώσουν τη στάση τους απέναντι σε μεθόδους διδασκαλίας ξένων γλωσσών, 

θα κινητοποιηθούν στην κατεύθυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, και θα βελτιώσουν τις γνώσεις 

τους στις ξένες γλώσσες. 

Οι πάροχοι εκπαίδευσης  υποστηριχθούν  στον τομέα της χρήσης ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση 

και κατάρτιση. Θα είναι σε θέση να υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές με στόχο την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών. Τέλος, θα γίνει διασύνδεση μεταξύ της τυπικής 

εκπαίδευσης, μη - τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης εκπαίδευσης. 
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Προϊόντα του έργου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η κοινοπραξία                

 

Iberika Group (συντονιστής, Γερμανία), έχει έδρα στο Βερολίνο και ιδρύθηκε το 1996, είναι ένας μη 

κερδοσκοπικός φορέας παροχής εκπαίδευσης με μακρόχρονη εμπειρία στη διαδασκαλία γλωσσών και 

στη διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων. 

Danmar Computers LLC (Πολωνία) εταιρεία πληροφορικής που παρέχει προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες. 

RUNI Center (Βουλγαρία) ιδρύθηκε το 1996 και είναι πάροχος εκπαίδευσης σε τρία βασικά πεδία, 

την τυπική εκπαίδευση, την άτυπη εκπαίδευση και τα εθνικά και διακρατικά προγράμματα. 

Συνεργασία Ενεργών Πολιτών (Ελλάδα) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Φορέας με σημαντική 

εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων που αφορούν την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών και 

κοινωνικών αναγκών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Dacorum CVS (working name Community Action Dacorum) (Ην. Βασίλειο) είναι ένας Μη 

Κερδοσκοπικός Φορέας ο οποίος παρέχει ενα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο με στόχο την 

αντιμετώπιση αναγκών της τοπικής κοινωνίας αλλα και μεμονωμένων ατόμων. 

Online κατάλογος με τα 

πιο σχετικά ψηφιακά 

εργαλεία γλωσσικής 

κατάρτισης στις χώρες 

των  εταίρων countries 

Ένας online οδηγός που αποτελείται από όλα τα πιο πάνω 

αποτελέσματα καθώς και μια νέα ενότητα με συνδέσμους 

σε ενδιαφέρουσες πρακτικές πληροφορίες για τους 

εκπαιδευτές. 

5 παραδείγματα για το 

πώς να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικά τα 

εργαλεία για τη γλωσσική 

κατάρτιση 

Πέντε νέα εργαλεία 

για τη διδασκαλία 

ξένων γλωσσών 

using OERs 

Διδακτική ανάλυση και 

τεχνική έκθεση των 

εργαλείων στον online 

κατάλογο 



     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

4 

Μεθοδολογία 

 

Οι κύριοι στόχοι του έργου MALLGUIDE είναι η προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και η 

προώθηση της κατάκτησης δεύτερης γλώσσας, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο 

στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να υποστηρίξει τους καθηγητές ξένων γλωσσών, εκπαιδευτές και 

εκπαιδευτικό προσωπικό στην εργασία τους με ενήλικες εκπαιδευόμενους, να τους ενθαρρύνει να 

βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να εφαρμόσουν τη μέθοδο Mobile Assisted Language 

Learning (MALL) στις τάξεις τους. 

Η έρευνα για τα εργαλεία μάθησης διεξήχθη από τους εταίρους του έργου στις πέντε χώρες: 

Βουλγαρία, Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά το πρώτο στάδιο, κάθε 

εταίρος συνέλεξε 20 online εργαλεία / πόρους. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν online έρευνα 

κυρίως από καθηγητές ξένων γλωσσών, τους εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό με εμπειρία στον 

τομέα της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας. Τα εργαλεία επιλέχθηκαν ακολουθώντας διαφορετικά 

κριτήρια επιλογής, τα σημαντικότερα εκ των οποίων ήταν εάν είναι ελεύθερα, φιλικά προς τον 

χρήστη, εύκολα στη χρήση από τους εκπαιδευτές και από τους μαθητές, ελκυστικά, διαδραστικά, 

φιλικά σε κινητές συσκευές, βασισμένα σε ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, απαιτείται εγγραφή για 

τη χρήση του, κ.λπ. Τα δύο βασικά κριτήρια επιλογής ήταν από τη μία η  ποικίλα (επίπεδο γνώσεων, 

δεξιοτήτων, και τύπων) και από την άλλη η ποιότητα των πόρων. 

Άλλη πτυχή που εξετάστηκε ήταν εάν ο πόρος είναι έγκυρος και χρηστικός. Για τον λόγο αυτό 

προστέθηκε ακόμα ένα κριτήριο που αφορά την εγγραφή ώστε να υπάρχει πλήρης πρόσβαση σε στο 

περιεχόμενο. Αυτό παρέχει κάποια ασφάλεια για τους μαθητές και αποτελεί κριτήριο αξιοπιστίας.  

Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε τη μεθοδολογική ανάλυση των 100 εργαλείων / πόρων. Η 

ανάλυση αυτή έγινε από εξειδικευμένο προσωπικό από τους τρεις οργανισμούς-εταίρους που 

ειδικεύονται στην εκμάθηση γλωσσών και τη διδασκαλία - Iberika gGmbH (Γερμανία), Dacorum CVS 

(Ην. Βασίλειο) και RUNI CENTER (Βουλγαρία). 
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Ανάλυση 

Ανάλυση των συνηθέστερων διαδικτυακών εργαλείων  

 

Εκτός από τα βιβλία και ηχογραφήσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως στην τάξη, υπάρχουν επίσης 

διάφορα online εργαλεία που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν χρήσιμα για τις τάξεις τους. Τα 

εργαλεία αυτά εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες αλλά η βασική κατηγοριοποίηση αφορά τα 

συστήματα διαχείρισης μάθησης (Skype, Webinar και το YouTube), τα συστήματα διαχείρισης 

περιεχομένου (Google Drive, Wiki, WordPress). Η πλατφόρμα Moodle περιλαμβάνει χαρακτηριστικά 

και των δύο παραπάνω κατηγοριών. 

Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των πιο κοινών εργαλείων και παρέχονται σύνδεσμοι 

για περισσότερη πληροφόρηση.  

 

 

 

Ο όρος "webinar" αποτελείται από τις λέξεις web και το seminar (σεμινάριο), που σημαίνει μια 

παρουσίαση, διάλεξη, ή εργαστήριο που μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. O όρος webinar, ευρύτερα 

γνωστός ως  web conferencing, είναι ένας γενικός όρος για τα διάφορα είδη  online υπηρεσιών 

συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των σεμιναρίων web ( "webinars"), τα  webcasts, και 

συναντήσεις web σε επίπεδο χρήστη. Το Web conferencing είναι δυνατό μεσα από τις τεχνολογίες του 

Διαδικτύου, ιδίως όσον αφορά τις συνδέσεις TCP / IP. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει σε πραγματικό 

χρόνο επικοινωνία από ένα χρήστη σε έναν άλλο καθώς και πολλαπλής επικοινωνίας από έναν 

αποστολέα σε έναν απεριόριστο αριθμό των δεκτών. Προσφέρει ροές δεδομένων και μηνυμάτων που 

βασίζονται σε κείμενο, φωνή και video. 

Οι εφαρμογές του web conferencing περιλαμβάνουν συναντήσεις, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, 

διαλέξεις, παρουσιάσεις  από ένα συνδεδεμένο στο internet υπολογιστή σε άλλους συνδεδεμένους στο 

internet υπολογιστές. Μέσω των Webcasts είναι είναι δυνατή η συμμετοχή χρηστών σε 

δημοσκοπήσεις, η επικοινωνία με εισηγητές ή άλλους χρήστες, καθώς και άλλες αμφίδρομες 

επικοινωνίες που λειτουργούν συμπληρωματικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά πατήστε εδώ: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing 

 Webinars 
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Υπάρχουν πολλοί πάροχοι υπηρεσιών web conferencing καθώς και λογισμικό. Ωστόσο, οι τεχνολογίες 

web conferencing δεν είναι τυποποιημένες. Λίστες λογισμικού και παροχής υπηρεσιών web 

conferencing μπορούν να βρεθούν στις ακόλουθες ιστοσελίδες: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing    

http://web-conferencing-services.toptenreviews.com/   

Τα Webinars είναι ένας καλός τρόπος για  τη σύνδεση και αλληλεπίδραση με μαθητές από 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Περιλαμβάνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά που καθιστούν το 

σεμινάριο πιο ενδιαφέρον και διαδραστικό. Ξεκινώντας ένα web σεμινάριο, ωστόσο, απαιτεί κάποια 

προετοιμασία εκ μέρους του εκπαιδευτή. Πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, ο εκπαιδευτής πρέπει 

να επιλέξει, να εγκαταστήσει και να εξοικειωθεί με την τεχνολογία. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

μπορεί να υποστηριχθεί μέσω webinar. 

 

 

                                          

 

Το Wiki αναπτύχθηκε από τον Ward Cunningham το 1994 και αρχικά ονομαζόταν WikiWikiWeb. Ο 

όρος "wiki" προέρχεται από τη λέξη "wikiwiki," που σημαίνει "γρήγορα" στην γλώσσα της Χαβάης. 

Ένα wiki είναι μια ιστοσελίδα η οποία επιτρέπει τη συνεργατική τροποποίηση του περιεχομένου και 

της δομής του απευθείας από οποιοδήποτε web browser. Το Wiki υποστηρίζει υπερσυνδέσμους και 

έχει μια απλή σύνταξη κειμένου για τη δημιουργία νέων σελίδων και των εσωτερικών δεσμών μεταξύ 

των σελίδων. 

Το πιο δημοφιλές παράδειγμα μιας ιστοσελίδας wiki-based είναι χωρίς αμφιβολία η Wikipedia, η 

διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια. Δεν είναι ένα ενιαίο wiki, αλλά μάλλον μια συλλογή από εκατοντάδες 

wikis, ένα για κάθε γλώσσα. Ωστόσο, εκτός από την Wikipedia υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άλλα wikis 

σε χρήση, συμπεριλαμβανομένων των wikis λειτουργούν ως μέσα διαχείρισης της γνώσης, εργαλείων 

λήψης σημειώσεων, ιστοσελίδες και intranets. 

Μία ιστοσελίδα wiki μετατρέπει τους επισκέπτες σε συμμετέχοντες, επιτρέποντάς τους να 

δημιουργήσουν ή να επεξεργαστούν το πραγματικό περιεχόμενο ενός ιστοτόπου χωρίς ειδικές τεχνικές 

Wiki 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing
http://web-conferencing-services.toptenreviews.com/
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γνώσεις ή εργαλεία. Το μόνο που απαιτείται να το πράξει είναι ένας υπολογιστής με σύνδεση στο 

διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό ένα wiki αλλάζει συνεχώς, όταν προστίθεται, αναθεωρείται ή να 

απορριφθούν νέες πληροφορίες. Οι αλλαγές που έγιναν στο περιεχόμενο εμφανίζονται αμέσως στην 

ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, μέσω των wikis μπορεί να επιτευθεί η συλλογή των γνώσεων μιας ομάδας 

και όχι μόνο η γνώμη ενός ατόμου. Εκτός από το κείμενο, το wiki είναι επίσης σε θέση να 

ενσωματώσει ήχους, ταινίες και φωτογραφίες. 

Δεδομένου ότι είναι εύκολο στη χρήση, το wiki μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην τάξη τόσο ως 

πηγή αναφοράς σχετικά με ένα θέμα, αλλά και να υποστηρίξει ομάδες μαθητών να δουλεύουν μαζί σε 

ένα έργο. Το Wiki μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές. Στη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας 

τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα είναι συνεχιζόμενες ιστορίες, δημιουργικά έργα γραφή, 

λογοτεχνική ανάλυση κειμένων, κατάλογοι Λεξιλόγιο, κ.λπ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα wikis, κάντε κλικ εδώ: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki  

http://computers.tutsplus.com/tutorials/what-are-wikis-and-why-should-you-use-them--cms-19540  

Το Wiki είναι ένα εύκολο στη χρήση εργαλείο για να υποστηρίξει τη  συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευομένων. Είναι εύκολο στη χρήση τόσο από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ωστόσο, 

δεδομένου ότι ο καθένας μπορεί να επεξεργαστεί το περιεχόμενο, υπάρχει ο κίνδυνος του λάθους ή 

ακατάλληλου περιεχόμενου και έτσι, το wiki απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. 

 

                                            

Το Skype είναι δωρεάν online πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες chat, video chat και φωνητική 

κλήση στους χρήστες του. Είναι ένα από τα πιο κοινά εργαλεία διαδικτυακής επικοινωνίας που 

χρησιμοποιείται στον επιχειρηματικό τομέα, την εκπαίδευση και την προσωπική ζωή. Οι χρήστες 

μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για την ανταλλαγή ψηφιακών εγγράφων, όπως εικόνες, κείμενα, 

βίντεο και άλλα, και μπορεί να μεταδώσει μηνύματα κειμένου και βίντεο. Το Skype επιτρέπει στους 

χρήστες να επικοινωνούν φωνητικά μέσω του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο, με βίντεο 

χρησιμοποιώντας μια κάμερα, καθώς και με την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας το 

πληκτρολόγιο. Οι Skype-to-Skype κλήσεις σε άλλους χρήστες είναι δωρεάν, ενώ οι κλήσεις προς 

σταθερά τηλέφωνα και τα κινητά τηλέφωνα χρεώνονται μέσω ενός συστήματος χρέωσης που 

ονομάζεται Skype Credit. 

Skype 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://computers.tutsplus.com/tutorials/what-are-wikis-and-why-should-you-use-them--cms-19540
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Η χρήση του Skype για τη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλώσσων προσφέρει πολλές 

δυνατότητες για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Η μάθηση μέσω Skype είναι μια ευέλικτη μέθοδος 

για την εκμάθηση γλωσσών από απόσταση για όσους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να παρακολουθήσουν 

τακτικά ένα σχολείο γλώσσας. Το Skype καθιστά την επικοινωνία πολύ εύκολη και συνδέει τους 

ανθρώπους από όλο τον κόσμο και ους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν. Υπάρχει μόνο ανάγκη από μια 

σχετικά καλή σύνδεση στο διαδίκτυο και ακουστικά (για να είστε σε θέση να ακούσετε ήχο). Σε 

αντίθεση η κάμερα δεν είναι απαραίτητη, σύμφωνα εκπαιδευόμενος  θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 

γλώσσα και να ακούει τον εκπαιδευτή και έτσι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για κάμερες που τείνουν 

επίσης να επιβραδύνει τη σύνδεση. 

Το Skype είναι πολύ καλό εργαλείο για εκαπίδευση σε δεξιότητες ακρόασης και ομιλίας. Τα κύρια 

πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε σημείο θέλετε σε 

οποιαδήποτε στιγμή θέλετε.   

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Skype θα μπορούσε να βρεθεί στις παρακάτω ιστοσελίδες: 

- https://www.skype.com/en/  

- https://en.wikipedia.org/wiki/Skype  

 

  

 

WordPress είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ελεύθερου και ανοικτού κώδικα (CMS). Είχε 

κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου, 2003. WordPress πρέπει να εγκατασταθεί σε έναν web server  ή να 

χρησιμοποιηθεί μέσω μια υπηρεσίας όπως το  WordPress.com. 

Το WordPress χρησιμοποιείται σε περισσότερες από το 23,3% των κορυφαλιων 10 εκατομμυρίων 

ιστοσελίδων (στοιχεία Ιανουαρίου 2015). Το WordPress είναι το πιο δημοφιλές σύστημα blogging σε 

χρήση στο διαδίκτυο, σε περισσότερες από 60 εκατομμύρια ιστοσελίδες. Η άδεια σύμφωνα με την 

οποία διανέμεται το λογισμικό WordPress είναι η GPLv2 (ή νεώτερη) από το Ίδρυμα Ελεύθερου 

Λογισμικού. 

Το WordPress είναι προσαρμόσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σε πολλές περιπτώσεις δίνοντας 

έτσι στους εκπαιδευτές ένα ευρύ φάσμα επιλογών από τη δημιουργία απλών blogs έως πολύπλοκους 

WordPress 

https://www.skype.com/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Skype
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δικτυακούς τόπους. Μέσα από διαφορετικά πρότυπα, η δημιουργία μιας ιστοσελίδα γίνεται εύκολη 

και μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές ανάγκες. 

Το WordPress υποστηρίζεται από μια μεγάλη κοινότητα εθελοντών. Έτσι ο καθένας μπορεί να 

συμβάλει στη βελτίωση του WordPress με διορθώσεις στον κώδικα, απαντώντας σε ερωτήσεις 

υποστήριξης, γράφοντας plugins, δημιουργώντας θέματα, μεταφράσεις και ενημέρωση της 

τεκμηρίωσης. Οι χρήστες, με τη σειρά τους, μπορούν να πάρουν δωρεάν υποστήριξη από τα άλλα 

μέλη της κοινότητας και να κατεβάσουν δωρεάν plugins και τα θέματα. 

Το WordPress δεν περιορίζεται μόνο στο χειρισμό κειμένων αλλά έχει επίσης ενσωματωμένη 

υποστήριξη για το χειρισμό εικόνων, ήχου, και βίντεο. Επιπλέον, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί τη 

διαχείριση αρχείων. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα επιλογών και δυνατοτήτων, οι εκπαιδευές μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το WordPress για να δημιουργήσουν Blogs, τις δικές τους ιστοσελίδες ή online 

μαθήματα. Υπάρχουν διάφορα plugins ελεύθερα διαθέσιμα για online διδασκαλία. Το WordPress 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε: 

- ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων ώστε να συνεισφέρουν σε ένα blog ή μια ομαδική εργασία 

- ενημέρωση των μαθητών, γονέων για το μάθημα ή επικείμενες εκδηλώσεις. Μέσα κατάλληλα 

εργαλεία αυτή η πληροφορία μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί  στα κοινωνικά δίκτυα. 

- Ανάρτηση εγγράφων και άλλων ψηφιακών πηγών για τους συναδέλφους, τους γονείς ή τους μαθητές  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το WordPress, κάντε κλικ εδώ: 

https://wordpress.org/about/  

https://wordpress.com/classrooms/   

https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress   

Το WordPress είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα που προσφέρει πολλές διαφορετικές επιλογές για 

να χρησιμοποιήθει για διδακτικούς σκοπούς. Είναι δωρεάν και εύκολο στη χρήση, ωστόσο, απαιτεί 

γνώση των επιλογών και των δυνατοτήτων που παρέχει και για το λόγο αυτό, απαιτείται προετοιμασία 

πριν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να περιοριστεί μέσω κωδικών 

πρόσβασης για την προστασία των χρηστών και του περιεχομένου. 

 

https://wordpress.org/about/
https://wordpress.com/classrooms/
https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress
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Το Google Drive είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης και αρχείων που δημιουργήθηκε από την Google. 

Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν τα αρχεία στο cloud, να μοιράζονται αρχεία, και να 

επεξεργάζονται έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις με άλλους χρήστες. Το Google Drive 

περιλαμβάνει τα Έγγραφα Google, τα Φύλλα και τις Παρουσιάσεις, μια σουίτα εφαρμογών γραφείου 

που επιτρέπει τη συνεργατική επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, σχέδια, 

μορφές, και πολλά άλλα. 

Το Google Drive είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου το οποίο προσφέρει 15 GB δωρεάν 

online αποθηκευτικό χώρο, ώστε να μπορείτε να κρατήσετε τις φωτογραφίες, κείμενα, σχέδια, 

ηχογραφήσεις, βίντεο. Όλα τα αρχεία στο GD μπορεί να είναι προσβάσιμα από οποιοδήποτε 

smartphone, tablet ή υπολογιστή από οπουδήποτε και το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι σύνδεση 

στο διαδίκτυο. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο στον τομέα της εκπαίδευσης, επειδή μπορείτε γρήγορα να 

προσκαλέσετε άλλους χρήστες να προβάλουν, να κατεβάσουν και να συνεπεξαργαστούν τα αρχεία 

που θέλετε. Είναι ιδανικό για εκπαιδευτές γλώσσας για να ανεβάσουν εκπαιδευτικό υλικό και να 

οργανώσουν την τάξη τους. Όλοι οι φοιτητές και οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αρχεία, 

είτε από το σπίτι είτε από το εκπαιδευτικό κέντρο. 

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανακοινώθηκε το Google Drive για την εκπαίδευση. Περιλαμβάνει 

απεριόριστες δυνατότητες αποθήκευσης και υποστήριξη για μεμονωμένα αρχεία μεγέθους έως 5 TB 

σε μέγεθος. Τα Google Apps για την εκπαίδευση είναι δωρεάν για μη κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και περιλαμβάνουν ένα σύνολο εργαλείων που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να διανείμουν εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες καθώς και για να παρέχουν στους 

μαθητές ανατροφοδότηση.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Drive θα μπορούσε να βρεθεί στις παρακάτω 

ιστοσελίδες: 

- https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/  

- https://www.google.com/drive/  

 

Google Drive 

https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/
https://www.google.com/drive/
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Το Moodle είναι ένα αρκτικόλεξο για modular object-oriented dynamic learning environment. Το 

Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης που διανέμεται ως ελεύθερο λογισμικό ανοικτού 

κώδικα. Χρησιμοποιείται για μικτή μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε σχολεία, πανεπιστήμια, 

χώρους εργασίας και σε άλλους τομείς. Όπως Ιούλιο του 2013 Moodle έχει πάνω από 71.600.000 

χρήστες σε πάνω από 7,6 εκατομμύρια μαθήματα σε 236 χώρες. 

Η πρώτη έκδοση Moodle κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2002 και βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Το 

Moodle έχει μεταφραστεί σε πάνω από 100 γλώσσες. 

Για να μπορούν οι μαθητές να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν το Moodle, θα πρέπει να εγγραφούν στο 

σύστημα. Αυτό γίνεται συνήθως από τον διαχειριστή ή τον δάσκαλο. Μόλις το μάθημα έχει 

δημιουργηθεί, οι εγγεγραμμένοι χρήστες, μπορούν να αρχίσουν την εκμάθηση. Το μάθημα προσφέρει 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους μάθησης. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να δομηθεί ένα μάθημα - σε εβδομαδιαίες συνεδρίες, 

θέματα, όλα τα τμήματα ή τα θέματα είναι ορατά εξ αρχής, μόνο ένα θέμα που είναι ορατό σε έναν 

χρόνο, κ.λπ. Οι εκπαιδευτές μπορούν να ανεβάσουν πόρους, όπως αρχεία ή σελίδες. Μπορούν επίσης 

να επιλέξουν μεταξύ των διαφόρων τύπων δραστηριοτήτων που θα επιτρέπουν τους μαθητές να 

αλληλεπιδρούν με άλλους μαθητές ή τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, υπάρχει ένα 

βαθμολόγιο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να καταγράφουν βαθμολογίες από κουίζ και άλλες 

δραστηριότητες. Είναι επίσης δυνατή η έκδοση διακριτικά είτε με το χέρι είτε με βάση τα κριτήρια 

ολοκλήρωσης προκειμένου να διατηρηθεί το κίνητρο μαθητή ή για την καταγραφή της προόδου 

μάθησης. 

Εκτός από την προβολή υλικού και την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, υπάρχει επίσης ένα 

φόρουμ που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να ανταλλάξουν ιδέες με την ανάρτηση 

σχολίων ως μέρη ενός νήματος - και, εάν είναι επιθυμητό - να βαθμολογήστε αναρτήσεις. 

Για τους εκπαιδευτικούς, υπάρχει επίσης ένα φόρουμ Ειδήσεις όπου μπορούν να δημοσιεύουν 

ανακοινώσεις. Αυτό, ωστόσο, περιορίζεται σε μόνο δασκάλους. 

Moodle 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Moodle, κάντε κλικ εδώ:  

https://moodle.org/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle  

Το Moodle είναι ένα δωρεάν και εύκολο στη χρήση εργαλείο για την ενίσχυση της μάθησης τόσο 

μέσα στην τάξη όσο και εξ αποστάσεως. Είναι εύκολο στη χρήση τόσο από τους δασκάλους όσο και 

από τους μαθητές. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να προσαρμόζεται στις ανάγκες του 

εκπαιδευτή ή της ομάδας, κάτι που οποία απαιτεί κάποια προετοιμασία στην αρχή. Δεδομένου ότι η 

πρόσβαση σε μια σειρά μαθημάτων δίνεται σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, όλα τα μαθήματα του Moodle 

είναι κλειστές ομάδες και τις πληροφορίες που δημοσιεύονται ή αναρτώνται στο μάθημα δεν είναι 

ορατές στους μη εγγεγραμμένους χρήστες. 

 

 

                                              

Το YouTube είναι μια  ιστοσελίδα ανταλλαγής βίντεο με έδρα το San Bruno, Καλιφόρνια (ΗΠΑ). Η 

υπηρεσία δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2005. Τον Νοέμβριο του 2006, αγοράστηκε από την 

Google και τώρα λειτουργεί ως μία από τις θυγατρικές της Google. Το YouTube είναι η τρίτη πιο 

επισκέψιμη ιστοσελίδα του κόσμου, (στοιχεία Ιουνίου 2015) προσελκύοντας περισσότερους από 15 

δισεκατομμύρια επισκέπτες το μήνα. 

Το site επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν, να προβάλουν, να αξιολογούν, να μοιράζονται και να 

σχολιάσουν βίντεο, και θα κάνει χρήση του WebM, H.264 / MPEG-4 AVC, και την τεχνολογία Adobe 

Flash Video για την προβολή μιας μεγάλης ποικιλία από το περιεχομένου που είχει αναπτυχθεί από 

χρήστεςη από επιχειρήσεις. Το διαθέσιμο περιεχόμενο περιλαμβάνει βίντεο κλιπ, τηλεοπτικά κλιπ, 

μουσικά βίντεο, τρέιλερ ταινιών, και άλλο περιεχόμενο, όπως το video blogging και εκπαιδευτικά 

βίντεο. Το YouTube είναι διαθέσιμο σε υπολογιστές με μια σύνδεση στο διαδίκτυο, Android και iOS  

κινητά τηλέφωνα, κονσόλες παιχνιδιών και media players. 

To mεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου στο YouTube έχει αναρτηθεί από τα χρήστες, αλλά και 

επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες οργανισμούς που προσφέρουν κάποιο από το υλικό τους e 

ως μέρος του προγράμματος εταιρικής σχέσης με το YouTube. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν 

να παρακολουθούν βίντεο δωρεάν. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν επίσης να ανεβάσου βίντεο 

μέχρι 15 λεπτά το καθένα σε διάρκεια τα κανάλια τους. Οι χρήστες που έχουν ένα καλό ιστορικό 

YouTube 

https://moodle.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
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συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές του site μπορεί να προσφερθεί η δυνατότητα να 

ανεβάσετε τα βίντεο μέχρι και 12 ώρες διάρκεια, το οποίο απαιτεί την επαλήθευση του λογαριασμού, 

συνήθως μέσω ενός κινητού τηλεφώνου. Βίντεο που θεωρούνται ότι περιέχουν δυνητικά προσβλητικό 

περιεχόμενο είναι διαθέσιμα μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες επιβεβαιώνοντας ότι είναι 

τουλάχιστον 18 ετών. 

Το YouTube προσφέρει εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτικούς ένα ευρύ φάσμα επιλογών για να 

το ενσωματώσουν σε εκπαιδευτική διαδικασία. Οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν την προβολή βίντεο 

στην τάξη, δημιουργία και  μεταφόρτωση βίντεο από τον εκπαιδευτή, δημιουργία βίντεο και  

μεταφόρτωση σαν άσκηση από τους εκπαιδευόμενους καθώς και προβολή βίντεο για την 

αυτοεκπαίδευση. 

Το YouTube έχει ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών με στόχο να μειωθεί η κατάχρηση.. Γενικά 

απαγορεύεται υλικό περιλαμβάνει σεξουαλικό περιεχόμενο, βίντεο κακοποίησης ζώων, βίντεο σοκ, 

περιεχόμενο που μεταφορτώνεται  χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών 

δικαιωμάτων, ρητορική μίσους, spam, και επιθετικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, το YouTube δεν ελέγχει 

τα βίντεο πριν δημοσιευτούν. Έτσι ανεβασμένα βίντεο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ακατάλληλο 

περιεχόμενο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube, κάντε κλικ εδώ: 

https://www.youtube.com/yt/about/en-GB/  

https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube#Community_policy  

Το YouTube είναι μια εύκολη στη χρήση πλατφόρμα που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα τρόπων για την 

ενίσχυση και την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας. Η προβολή  βίντεο δεν απαιτεί εγγραφή. 

Για τους χρήστες που επιθυμούν να ανεβάσουν βίντεο, η εγγραφή είναι υποχρεωτική. Ακόμα κι αν 

απαγορεύεται να ανεβάσετε ακατάλληλο περιεχόμενο, το ίδιο το YouTube δεν ελέγχει κανένα από τα 

βίντεο που έχουν μεταφορτωθεί. Για το λόγο αυτό συνιστάται να ελέγχεται κάθε βίντεο πριν από την 

προβολή του στην τάξη. 

  

https://www.youtube.com/yt/about/en-GB/
https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube#Community_policy
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4.2. Ανάλυση των 100 διδακτικών εργαλείων/πηγών  

Το ακόλουθο τμήμα της έκθεσης θα παρουσιάσει λεπτομερή μεθοδολογική ανάλυση των 100 

εργαλείων μάθησης / διδασκαλίας που έχουν επιλεγεί από τους εταίρους του έργου. Όλα τα 

εργαλεία/πόροι έχουν επιλεγεί προσεκτικά και έχουν αναλυθεί ανάλογα με τη σημασία ή η 

αποτελεσματικότητά τους στην χρήση τους  σε πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία γλώσσας. Τα 

εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές γλωσσών κατά τη διδασκαλία αλλά 

και από εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους. Κάθε 

εργαλείο/πόρος αναλύεται με τον ίδιο τρόπο: όνομα, σύνδεσμος, Ομάδα στόχος, Επίπεδο (Α1-C2), 

θέμα (Λεξιλόγιο, Κατανόηση Κειμένου, Γραμματική, Κατανόηση προφορικού λόγου, Γραφή, Ομιλία 

και προφορά), Διάρκεια του βιντεο ή της άσκησης (κατά περίπτωση). Πρόσθετος εξοπλισμός που 

απαιτείται για την εφαρμογή. Μετά από αυτές τις πρακτικές πληροφορίες ακολουθεί ανάλυση σχόλια 

από τους εμπειρογνώμονες που ειδικεύονται στη διδασκαλία γλώσσας και που έχουν δοκιμάσει το 

κάθε εργαλείο και δίνουν τη γνώμη και τα σχόλιά τους σχετικά με αυτό. Πολύ χρήσιμο τμήματα είναι 

η περιγραφή της ενδεχόμενης εφαρμογής στην τάξη και ο πίνακας με τα "πλεονεκτήματα" και 

"μειονεκτήματα", για κάθε εργαλείο. Η συλλογή περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία - πολλά από αυτά 

προσφέρουν εκπαιδευτικό υλικό για περισσότερες από μία γλώσσες, υπάρχουν διάφορα είδη 

ασκήσεων, κατάλληλων για τους μαθητές όλων των ηλικιών και με διαφορετικό υπόβαθρο. Σύμφωνα 

με τις ιδιαιτερότητες των ομάδων και των μαθησιακών αναγκών θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα 

ολόκληρο εργαλείο, μόνο ορισμένα τμήματά του, ή ακόμα και να γίνουν διάφοροι συνδυασμοί από 

εργαλεία. Είναι μόνο θέμα της δημιουργικότητας! 
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No. 1 

Όνομα πόρου  Classroom.bg Online courses 

Link http://classroom.bg/online-video-lessons/2.htm 

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

Κατανόηση προφορικού λόγου  

Διάρκεια του βιντεο   00:05:00 – 00:30.00 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

00:05:00 – 00:30.00 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ       Σύνδεση στο internet       Ηχεία 

 

Αυτή είναι μια πλατφόρμα με πολλά βίντεο μαθήματα. Το περιεχόμενο είναι καλά δομημένο και 

εύκολα προσβάσιμο. Κάθε μάθημα βίντεο παρουσιάζει διαφορετικό θέμα ή κανόνα γραμματικής. 

Τα βίντεο προσφέρουν στους μαθητές βασικές δεξιότητες επικοινωνίας χρήσιμες για καθημερινές 

καταστάσεις. Σε κάθε μάθημα υπάρχει μια λίστα με το νέο λεξιλόγιο. 

Μετά τα μαθήματα υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες και συνδέσμοι σε άλλες πλατφόρμες  εκμάθησης 

γλωσσών, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη και για αυτοεκπαίδευση. 

Η πλατφόρμα προσφέρει κάποια δωρεάν εφαρμογές και εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία είναι 

χρήσιμα, και για παιδιά. 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα βίντεο στην τάξη κατά την παρουσίαση νέου 

λεξιλογίου. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να δουν την σωστή ορθογραφία των λέξεων, καθώς 

και να ακούσουν την προφορά τους. Ο εκπαιδευτής θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει τους 

σύντομους διαλόγους στα βίντεο για να παρουσίασει απλές καθημερινές καταστάσεις με σαφή και 

κατανοητό τρόπο. Για παράδειγμα, ο διάλογος "Τι είναι στην τσάντα;" παρουσιάζει τα περιεχόμενα σε 

ένα σακίδιο. Όλα τα στοιχεία εμφανίζονται και οι λέξεις προφέρονται πολύ καθαρά. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση  

+ Τα μαθήματα χωρίζονται ανάλογα με το θέμα 

+ Το Λεξιλόγιο χωρίζεται σύμφωνα με το θέμα 

- Δεν υπάρχει θεματική συνέχεια  

 

Η πλατφόρμα είναι χρήσιμη για εκπαιδευτές για να την χρησιμοποιήσουν στην τάξη. Κάποια τμήματά 

της είναι καλα για αυτοεκπαίδευση, αλλά όχι όλα. Αν ένας μαθητής δεν έχει γλωσσικές δεξιότητες ή 

μόνο τις βασικές αυτές θα είναι αδύνατον για αυτόν / αυτήν να χρησιμοποιήσει τα βίντεο.. Η 

γραμματική είναι εν μέρει παρουσιάζεται στο βίντεο και υπάρχει ανάγκη για επιπρόσθετη βοήθεια από 

τον εκπαιδευτή. 

Το λεξιλόγιο που παρουσιάζεται στα βίντεο καλύπτει τις πολύ βασικές καθημερινές συνομιλίες. 

http://classroom.bg/online-video-lessons/2.htm
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No. 2 

Όνομα πόρου  Video Αγγλικά Tutorials 

Link https://vimeo.com/channels/145946  

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι 

Επίπεδο A1/A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

Ομιλία και προφορά 

Διάρκεια του βιντεο  00:10:00 – 00:52:00 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

00:10:00 – 00:52:00 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ         Σύνδεση στο internet         Ηχεία 

 

Το μάθημα αποτελείται από 30 βίντεο μαθήματα Αγγλικών και δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας 

μεθοδολογία podcast. Όλα τα βίντεο είναι στη βουλγαρική γλώσσα και είναι κατάλληλα για 

αρχάριους. Κάθε βίντεο έχει ως στόχο την διδασκαλία βασικού λεξιλογίου (που χρειάζεται για  

καθημερινές καταστάσεις) ή τη διδασκαλία και την εξάσκηση βασικών κανόνων γραμματική - παρόν, 

παρελθόν και μέλλον καθώς και ανώμαλα ρήματα. Τα πρώτα βίντεο παρουσιάζουν το αγγλικό 

αλφάβητο και τους κανόνες γραφής και προφοράς. 

Κάθε βίντεο συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του περιεχομένου και ποιες γνώσεις θα αποκτηθούν 

από το μάθημα. 

Αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τα εκπαιδευτές ξένων γλωσσών κατά την 

προετοιμασία των μαθημάτων τους. Θα μπορούσε επίσης να προβληθεί στην τάξη - για παράδειγμα, 

όταν διδάσκεται ομιλία και προφορά. Οι μαθητές θα μπορούν να βλέπουν τα βίντεο στο σπίτι για 

εξάσκηση αυτών που διδάσκονται στην τάξη. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ο άνθρωπος μιλάει πολύ αργά και καθαρά, 

γεγονός που καθιστά τα βίντεο εύκολα να 

παρακολουθήσει και να καταλάβει ο μαθητής. 

+ Όλες οι εξηγήσεις είναι λεπτομερείς και 

κατανοητές. 

- Μερικά βίντεο έχουν πολύ μεγάλη 

διάρκεια 

- Απαιτείται ενημερωμένη έκδοση του 

Adobe Flash Player, αλλιώς τα βίντεο δεν 

λειτουργούν ομαλά. 

 

Περιλαμβάνονται οι περισσότερες γνώσεις για λεξιλόγιο και γραμματική απαιτούνται σε καθημερινές 

καταστάσεις. Όλα τα βίντεο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοεκπαίδευση και την 

εξάσκηση και κάποια από αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. 

 

 

 

 

https://vimeo.com/channels/145946
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No. 3 

Όνομα πόρου  Learn language 

Link http://www.learnalanguage.com/ 

Γλώσσα 19 γλώσσες 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι 

Επίπεδο A1-A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Ομιλία και προφορά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ 

Ηχεία 

Εκτυπωτής or Xerox machine if you want to multiply some 

materials (optional) 

Multimedia for some games (optional) 

 

Είναι μια πλατφόρμα με πάνω από 150 δωρεάν μαθήματα. Υπάρχουν διασκεδαστικά παιχνίδια,  

δραστηριότητες εκμάθησης και απομνημόνευσης. Υπάρχουν λίστες με σημαντικές φράσεις, εκφράσεις 

καθημερινότητας και λέξεις αργκό στην επιλεγμένη γλώσσα. Υπάρχουν πάνω από 350 ρήματα και 

πάνω από 1500 νέες λέξεις. 

Η πλατφόρμα χωρίζεται σε διάφορα τμήματα: 

Λέξεις - χωρίζονται σε κατηγορίες με  κάρτες flash, διαδραστικά παιχνίδια και παζλ. Οι κάρτες flash 

περιλαμβάνουν ήχο. 

Φράσεις - χρήσιμες φράσεις χωρίζονται ανάλογα με το θέμα? δωρεάν συνομιλίες ήχου μεταξύ των 

ιθαγενών Ηχεία. 

Video blog - πολλά εκπαιδευτικά βίντεο μαθήματα. 

Ρήματα - λίστες ρημάτων και διάγράμματα σύζευξης, υπάρχουν κάρτες flash με ήχο και διαδραστικά 

παιχνίδια για εξάσκηση και εύκολη απομνημόνευση των νέων ρημάτων και συζυγίας τους στους 

διάφορους χρόνους. 

Πολιτισμός - σημαντικά γεγονότα, συνήθειες, παραδόσεις, χρήσιμες πληροφορίες για την αντίστοιχη 

χώρα. Ο πολιτισμός είναι ένα σημαντικό μέρος της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. 

Υπάρχει ένα ειδικό τμήμα για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές με δωρεάν μαθήματα σε 

PowerPoint για διάφορα θέματα. Όλα είναι καλοσχεδιασμένα, ελκυστικά και ενδιαφέροντα για τους 

μαθητές. Θα μπορούσαν να κάνουν το μάθημα πραγματικά διασκεδαστικό και ταυτόχρονα επωφελή 

για τους εκπαιδευόμενους. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

+ Διαδραστικά παιχνίδια και παζλ 

+ Κατάλληλο για παδιά 

- Το λεξικό δεν λειτουργεί σωστά 

 

 

http://www.learnalanguage.com/


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

18 

Όλα τα περιεχόμενα της πλατφόρμας μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να προετοιμάσουν  το 

επόμενο μάθημα. Τα παιχνίδια και οι κάρτες flash είναι διαδραστικά και ενδιαφέροντα και κάποια από 

αυτά θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα ακόμα και για τα παιδιά. 

 

No. 4 

Όνομα πόρου  Learn Bulgarian for free 

Link http://www.surfaceγλώσσες.com/language/Bulgarian.html 

Γλώσσα Bulgarian 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Κατανόηση ομιλίας 

Ομιλία και προφορά 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

00:20:00 – 1:00:00 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ        Σύνδεση στο internet        Ηχεία 

 

Η πλατφόρμα αυτή βοηθά τους ανθρώπους να μάθουν φράσεις και προτάσεις στα βουλγαρικά μέσα 

από την επιλογή των φράσεων από μια λίστα. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των αριθμών στη βουλγαρική, τις ημέρες της εβδομάδας στα βουλγαρικά, 

βουλγαρικούς χαιρετισμούς και τους μήνες. Οι φράσεις έχουν ήχο που από γηγενή ομιλητή. 

Υπάρχουν μερικά βασικά θέματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτές στην τάξη 

τους. Για παράδειγμα, όταν διδάσκουν λεξιλόγιο, οι μαθητές θα μπορούσαν να ακούσουν τις 

ηχογραφήσεις (στην τάξη ή στο σπίτι) για να εξασκήσουν τη σωστή προφορά των λέξεων. 

Η έλλειψη καλά δομημένου μαθήματος γραμματικής κάνει την αυτοεκπαίδευση των μαθητών 

δύσκολη. 

Η πλατφόρμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από τους εκπαιδευόμενους εάν 

λάβουν λεπτομερείς οδηγίες από τους εκπαιδευτές. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Απλό και έυκολο στη χρήση περιβάλον 

+ Διασθητική πλατφόρμα 

 

- Το υλικό παρουσιάζεται με χαοτικό τρόπο 

- Οι οδηγίες κάποιων ασκήσεων δεν είναι πολύ 

σαφείς 

 

Η πλατφόρμα είναι πολύ φιλική προς το χρήστη και εύκολη για τους εκπαιδευτές και για τους 

εκπαιδευόμενους. Διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό για βασικό επίπεδο, αλλά αρκετά καλό για την 

απόκτηση δεξιοτήτων ομιλίας για καθημερινή επικοινωνία. 

 

 

 

http://www.surfacelanguages.com/language/Bulgarian.html
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No. 5 

Όνομα πόρου  Innovative Language 

Link http://www.innovativelanguage.com/learn-bulgarian/online-

course 

Γλώσσα Multilingual - 31 γλώσσες 

Ομάδα στόχος All learners 

Επίπεδο A1-C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο           Κατανόηση ομιλίαςΓραμματική               

Κατανόηση κειμένου  

Παραγωγή γραπτού λόγου      Ομιλία και προφορά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ        Σύνδεση στο internet        Ηχεία 

 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας: Εβδομαδιαία μαθήματα με ήχο και βίντεο, 

μαθήματα από αρχάριο έως πιο προχωρημένο επίπεδο, σημειώσεις σε PDF, Απομαγνητοφώνηση 

γραμμή-γραμμή,ενεργή κοινότητα και forum χρηστών, Προσωποποιήμενη βάση δεδομένων λέξεων, 

Καθημερινά Μίνι-Μαθήματα, Flashcards? Λίστες 2000 βασικών λέξεων. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να συνομιλεί 

για καθημερινά θέματα, να κάνει ερωτήσεις, να δημιουργεί προτάσεις και να εκφράζει τη γνώμη του 

για ορισμένα θέματα. 

 

Η πλατφόρμα είναι κατάλληλη για αυτοεκπαίδευση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμη και για 

εκπαιδευτές - ακριβώς το αντίθετο. Μερικά από τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία των μαθημάτων ή να εφαρμοστούν άμεσα στην τάξη. Η 

πλατφόρμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα από περισσότερους από ένα χρήστες - για 

παράδειγμα οι διάλογοι μπορεί να γίνουν από δύο άτομα. 

 

Είναι επίσης διαθέσιμες ξεχωριστές ενότητες με τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις με ένα 

αντίστοιχο παράδειγμα πώς η λέξη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικό πλαίσιο. Οι 

εκπαιδευτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό κατά την παρουσίαση νέου λεξιλογίου. 

Η παρουσίαση του νέου λεξιλογίου υποστηρίζεται από ήχου κάτι το που είναι χρήσιμο για τη 

διδασκαλία και εκμάθηση σωστής προφοράς. 

 

Υπάρχουν επίσης, βίντεο μαθήματα. Ο χρήστης μπορεί να κάνει κάποιες σημειώσεις που μπορεί να 

αναθεωρήσει αργότερα. Το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων ήχου και βίντεο είναι διαθέσιμο και ως 

κείμενο.  

 

Τα μαθήματα χωρίζονται ανάλογα με το θέμα, τις περισσότερες φορές κάποιο θέμα από την 

καθημερινή ζωή. Αυτό βοηθά τον εκπαιδευτή όταν προετοιμάζει το επόμενο μάθημα. Υπάρχουν 

http://www.innovativelanguage.com/learn-bulgarian/online-course
http://www.innovativelanguage.com/learn-bulgarian/online-course
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πολλά παραδείγματα και ασκήσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη για εργασίες η 

αυτοεκπαίδευση.  

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Διάφορα θέματα 

+ Ευκολία στη χρήση και φιλικό προς το χρήστη 

+ Υποστήριξη χρηστών 

+ Φόρουμ με σχόλια 

+ Φιλικό για κινητές συσκευές 

- Χρονοβόρα διαδικασία εγγραφής 

 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του πόρου είναι ότι το υλικό είναι πολύ καλά δομημένο. Τα θέματα είναι 

κατάλληλα για διαφορετικά επίπεδα και καλύπτουν διάφορες καταστάσεις. Τα παραδείγματα είναι 

ρεαλιστικά, οι διάλογοι συνοδεύεται με περιγραφές. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το δικό 

του περιβάλον, όπου μπορεί να προσθέσει διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις του. 

  

No. 6 

Όνομα πόρου  Easybulgarian 

Link http://www.easybulgarian.com/ 

Γλώσσα Bulgarian 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι 

Επίπεδο A1/A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Κατανόηση ομιλίας 

Ομιλία και προφορά 

Κατανόηση κειμένου 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

From 5min. to several hours, depending on the learners needs 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ        Σύνδεση στο internet        Ηχεία 

 

Μια εύκολα προσβάσιμη πηγή μάθησης το οποίο είναι ιδανική για βασική γλωσσική κατάρτιση. Η 

εγγραφή στην πλατφόρμα είναι απαραίτητη για να τη χρησιμοποιήσετε. 

Το μάθημα χωρίζεται σε 9 ενότητες. Κάθε μία περιλαμβάνει παραδείγματα διαλόγους, καθώς και 

ασκήσεις και ηχογραφήσεις. Τα μαθήματα είναι καλά δομημένα. Το μάθημα εισαγωγή παρουσιάζει το 

βουλγαρικό αλφάβητο και χρήσιμες συμβουλές για το πώς να μάθει κάποιος τη γλώσσα εύκολα. 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο μαθητής θα είναι σε θέση να κάνει βασικές συνομιλίες, να 

χρησιμοποιεί σωστά τις καθημερινές φράσεις και να συστήνει τον εαυτό του. 

Οι διάφορες καταστάσεις παρουσιάζονται με τρόπο κατάλληλο για εντελώς αρχάριους μαθητές. 

Ο πόρος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα στην τάξη - οι διάλογοι θα μπορούσαν να ακουστούν 

από ηχεία και οι μαθητές να τους επαναλαμβάνουν. Όλοι οι διάλογοι είναι απλοί και σύντομοι και θα 

μπορούσαν να αναπαράγονται μόνο στα βουλγαρικά ή μόνο στα αγγλικά. Με αυτόν τον τρόπο ο 

http://www.easybulgarian.com/
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εκπαιδευτής θα μπορούσε να ελέγξει τις γνώσεις των μαθητών σχετικά με το θέμα και να δει αν έχουν 

κατανοήσει σωστά το διάλογο. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Σύντομοι και απλοί διάλογοι 

- Μικρή διάρκεια 

- Χωρίς αρκετή γραμματική και λεξιλόγιο 

 

Ο πόρος είναι χρήσιμος για μαθητές που δεν έχουν προηγούμενη γνώση σχετικά με τη γλώσσα. Η 

έλλειψη των μαθημάτων γραμματικής δεν επιτρέπει την αποτελεσματική μάθηση. Ο πόρος είναι 

δομημένο σαν ένα βιβλίο φράσεων και όχι σαν ένα μάθημα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα 

επιπλέον εργαλείο για τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας. 

 

 

No. 7 

Όνομα πόρου  What does that mean? 

Link http://www.whatdoesthatmean.com/  

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος All 

Επίπεδο A1-C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ         Σύνδεση στο internet 

 

Είναι ένα ελεύθερο λεξικό που αναπτύσουν οι χρήστες και  περιλαμβάνει διάφορες φράσεις, 

ιδιωματισμούς, συνήθεις φράσεις και αργκό. Είναι πολύ χρήσιμο επειδή παρουσιάζει καθημερινές 

καταστάσεις, πραγματικές συζητήσεις και κοινά θέματα. 

Μπορείτε να αναζητήσετε φράσεις και λέξεις χρησιμοποιώντας το πλαίσιο αναζήτησης κάτω από το 

λογότυπο site. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε καταχωρήσεις κάνοντας κλικ στους συνδέσμους στο 

πάνω μέρος της σελίδας ή στο πλάι της σελίδας, και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στη λέξη που 

αντιπροσωπεύει την κατηγορία που σας ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, αν θέλετε να μάθετε κάποια 

καναδικά ιδιώματα, κάντε κλικ στη λέξη Καναδά. Η πιο χρήσιμη εφαρμογή θα μπορούσε να είναι η 

παρουσίαση στους μαθητές πώς χρησιμοποιείται η γλώσσα σε καθημερινές καταστάσεις. Οι μαθητές 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το λεξικό για τις δικές τους έρευνες ή αυτοεκπαίδευση 

Η πλατφόρμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες. Για να 

μπορέσετε να υποβάλετε ερωτήσεις, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε. Οι χρήστες μπορούν να 

αναρτήσουν το δικό τους περιεχόμενο και να συζητήσουν θέματα. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Εύκολα προσβάσιμο 

+ Ευκολία στη χρήση 

- Δεν υπάρχει επεξήγηση του πλαισίου που 

χρησιμοποιείται κάθε φράση 

http://www.whatdoesthatmean.com/
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+ Πλούσια βάση δεδομένων με παραδείγματα 

+ Κατάλληλο για μαθητές με προηγούμενη γνώση 

σχετικά με τη γλώσσα 

 

Ο πόρος είναι χρήσιμος για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευτές μπορούν να 

το χρησιμοποιήσουν στην τάξη, για παράδειγμα για τη διδασκαλία συνηθισμένων φράσεων, 

ιδιωματισμών και αργκό. 

 

 

No. 8 

Όνομα πόρου  Free language 

Link https://freelanguage.org/learn-bulgarian  

Γλώσσα Multilingual – for example Bulgarian 

Ομάδα στόχος All learners 

Επίπεδο A1-C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο                 

Κατανόηση ομιλίας 

Γραμματική                    

Ομιλία και προφορά 

Παραγωγή γραπτού λόγου           

Κατανόηση κειμένου 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ 

Mobile device – smartphone or tablet 

Σύνδεση στο internet 

 

Δωρεάν πολυλειτουργική πλατφόρμα που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες των μαθητών και εκπαιδευτών 

ξένων γλωσσών. Είναι ιδανική για ανθρώπους που έχουν ελάχιστη ή καμία γνώση σε μια γλώσσα. 

Είναι επίσης χρήσιμη για τους ανθρώπους που ταξιδεύουν πολύ - η πλατφόρμα προσφέρει 

πληροφορίες σχετικά με τις περισσότερες από τις χώρες του κόσμου, χάρτες, πληροφορίες σχετικά με 

τις εθνικές και τις επίσημες αργίες, ενδιαφέροντα στοιχεία για τη χώρα, παραδόσεις, τις συνήθειες, τις 

διαλέκτους, κλπ Τα παραδείγματα που δίνονται είναι πολύ ρεαλιστικά και παρουσιάζουν καθημερινές 

καταστάσεις. 

Ο πόρος δίνει συνδέσμους σε μια δωρεάν εφαρμογή για την εκμάθηση γλωσσών μέσω  καρτών flash. 

Αυτή η εφαρμογή θα μπορούσε να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί είτε από εκπαιδευτή στην 

τάξη ή από το μαθητή στο σπίτι. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της πλατφόρμας είναι ότι είναι φιλική 

σε κινητές συσκευές και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε συσκευή, η οποία το 

καθιστά ιδανικό εργαλείο για την εκμάθηση γλωσσών. 

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας: 

- Εκπαιδευτικές εφαρμογές γλώσσας, βίντεο, ήχοι, podcasts, παιχνίδια 

- Βιβλία με φράσεις, μεταφραστικά εργαλεία και κινητά λεξικά 

- Διαφορετικά μαθήματα ανά επίπεδο  

- Πληροφορίες για σπουδές στο εξωτερικό 

https://freelanguage.org/learn-bulgarian


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

23 

Ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το εργαλείο στην τάξη και χρησιμοποίησει όλα τα 

διαδραστικά χαρακτηριστικά – φωτογραφίες, κάρτες flash, παιχνίδια, άρθρα. Η πλατφόρμα είναι πολύ 

ελκυστική και χρήσιμη για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους που θέλουν να 

αυτοεκπαιδευτούν. 

  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Φιλικό για κινητές συσκευές 

+ Διαδραστικό 

+ Χρήσιμα και ελκυστικά χαρακτηριστικά 

- Οι εκπαιδευόμενοι χωρίς προηγούμενες 

γνώσεις χρειάζονται υποστήριξη από τον 

εκπαιδευτή 

 

Χρήσιμη πηγή για τον καθένα που θέλει όχι μόνο να μάθει μια νέα γλώσσα, αλλά και να αποκτήσει 

νέες γνώσεις για κάποιες χώρες. Είναι καλό εργαλείο για τους εκπαιδευτές που θέλουν να 

παρουσιάσουν στους μαθητές μερικές από τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες μιας χώρας. 

 

No. 9 

Όνομα πόρου  Open Culture 

Link http://www.openculture.com/freelanguagelessons 

Γλώσσα Multilingual – 48 foreign γλώσσες 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι 

Επίπεδο A1/A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο            

Κατανόηση ομιλίας 

Γραμματική                

Κατανόηση κειμένου  

Παραγωγή γραπτού λόγου       

Ομιλία και προφορά 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

Τουλάχιστον 01:00:00+ 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ 

Mobile device – smartphone or tablet 

Ηχεία and projector for the movies and videos 

Εκτυπωτής for the materials 

 

Αυτός ο πόρος είναι μια πλούσια βάση δεδομένων με βιβλία, ταινίες, άρθρα, περιοδικά και εφημερίδες 

σε διάφορες γλώσσες, μαθήματα ήχου και βίντεο, εγχειρίδια, μαθήματα ξένων γλωσσών. Οι 

εκπαιδευτές θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για να παρουσιάσουν στους μαθητές τη χρήση της 

γλώσσας σε διάφορες πτυχές. Τα διαθέσιμα θέματα είναι διάφορα, όπως η βιολογία, η φυσική, η 

αστρονομία, η φιλοσοφία, οι επιχειρήσεις, η χημεία, η επιστήμη των υπολογιστών, η οικονομία, η 

ιστορία, η λογοτεχνία, τα μαθηματικά, οι πολιτικές επιστήμες, η θρησκεία, κ.λπ. Υπάρχει πλούσια 

επιλογή  βίντεο, αρχείων ήχου και τα ηλεκτρονικών βιβλίων που θα μπορούσε να να είναι χρήσιμα για 

τους εκπαιδευτές. 

Το εργαλείο είναι ιδανικό για τους εκπαιδευτές που προσφέρουν μαθήματα σε εξειδικευμένα θέματα.  

http://www.openculture.com/freelanguagelessons
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Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μέρος του κειμένου για ασκήσεις 

όπως ακουστική κατανόηση, τη μετάφραση, ασκήσεις πολλαπλής επιλογής ή κατανόηση κειμένου, 

ερωτήσεις και συζητήσεις. 

Τα βίντεο είναι επίσης καλό εργαλείο για την τάξη και για αυτοεκπαίδευση. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Φιλικό σε κινητές συσκευές 

+ Διάφορα θέματα 

+ Πλούσια βάση δεδομένων 

 

- Δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν 

αρχάριοι 

- Όχι κατάλληλο για αυτοεκπαίδευση  

 

Ο πόρος προσφέρει τεράστιο όγκο πληροφοριών για διάφορα θέματα. Μόνο οι μαθητές με καλό 

γλωσσικό επίπεδο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες. Όλες οι λειτουργίες είναι 

διαθέσιμες σε κινητές συσκευές το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για τους εκπαιδευόμενους και τους 

εκπαιδευτές. 

 

 

No. 10 

Όνομα πόρου  BulgarianPod101.com 

Link http://www.bulgarianpod101.com/bulgarian-resources/ 

Γλώσσα Bulgarian  

Ομάδα στόχος Αρχάριοι 

Επίπεδο A1/A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο           Κατανόηση ομιλίαςΓραμματική               

Κατανόηση κειμένου  

Παραγωγή γραπτού λόγου      Ομιλία και προφορά 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

From 00:10:00 to several hours 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ          Ηχεία        Σύνδεση στο internet 

 

Το BulgarianPod101 είναι μια πλατφόρμα με ενδιαφέροντα μαθήματα βουλγαρικών που είναι εύκολο 

να ακούσετε. Είναι πολύ αποτελεσματικό επίσης. Το εργαλείο προσφέρει στους εκατοντάδες χιλιάδες 

των χρηστών, εφαρμογές για κινητά, λογισμικό για υπολογιστή και μια ιστοσελίδα με δωρεάν 

μαθήματα που δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα. 

Περισσότερα χαρακτηριστικά:  

- Πάνω από 480 μαθήματα  ήχου και βίντεο  

- Λεξιλόγιο με Flashcards 

- Λεπτομερής Σημειώσεις σε PDF  

- Ενεργό φορουμ συζητήσεων   

http://www.bulgarianpod101.com/bulgarian-resources/


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

25 

Τα μαθήματα έχουν δημιουργηθεί ώστε να περιλαμβάνουν τα τρέχοντα γεγονότα στη Βουλγαρία. 

Παρόλο που η γραμματική δεν μπορεί να αλλάξει, οι αποχρώσεις της γλώσσας αλλάζουν συνεχώς και 

γι 'αυτό η πλατφόρμα κυκλοφορεί  νέο περιεχόμενο κάθε εβδομάδα. 

Τα μαθήματα επικεντρώνονται στην προφορά και την κατανόηση προφορικού λόγου, έτσι ώστε οι 

μαθητές μπορούν να εξασκηθούν σ’αυτά που έμαθαν στη τάξη. Μέσα από τις σημειώσεις του 

μαθήματος μπορούν να βοηθηθούν στην κατανόηση κειμένου.  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 
+ Διαδραστικά χαρακτηριστικά 

+ Μαθήματα με ήχο και βίντεο  

+ Παιχνίδια 

+ Flashcards 

- Πολλές δυνατότητες είναι επί πληρωμή. 

 

 

Ο πόρος είναι πολύ χρήσιμος για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές. Είναι ελκυστικός και με 

μη συμβατική μέθοδο για τη διδασκαλία και την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Τα καινοτόμα 

παιχνίδια και flashcards θα μπορούσε να κάνει η μαθησιακή διαδικασία ευκολότερη και πιο 

ενδιαφέρουσα. 

 

 

 No. 11 

Όνομα πόρου  Learn with Oliver 

Link https://www.learnwitholiver.com 

 

Γλώσσα 20 language combinations 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι and Preintermediate Επίπεδο learners 

Επίπεδο A1-A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο           Κατανόηση ομιλίαςΓραμματική               

Κατανόηση κειμένου  

Παραγωγή γραπτού λόγου      Ομιλία και προφορά 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

Από 00:05:00 έως 01:00:00 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ         Ηχεία            Σύνδεση στο internet 

Εκτυπωτής for multiplying some materials (optional) 

 

Η πλατφόρμα προσφέρει 20 συνδυασμούς γλωσσών με συνολικά πάνω από 150.000 flashcards και 

40.000 παράδειγμα. Το σύστημα flashcard ήχου είναι καινοτόμο εργαλείο για την άσκηση και την 

εκμάθηση νέου λεξιλογίου. Υπάρχουν επίσης διάφορες ασκήσεις, όπως πολλαπλών επιλογών, 

ασκήσεις γραψίματος και ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου. Τα κείμενα χωρίζονται σε 

διάφορα θέματα και επίπεδα. 

Η πλατφόρμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές κατά την προετοιμασία των 

μαθημάτων τους ή όταν προετοιμάζουν τις εξετάσεις και  ασκήσεις για τους εκπαιδευόμενους. Το 

υλικό που είναι κατάλληλο και για αυτοεκπαίδευση επίσης. 

https://www.learnwitholiver.com/
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Οι εκπαιδευτές μπορούν επίσης να επιλέξουν από τις διαθέσιμες μηνιαίες εξετάσεις για την 

παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευομένων. 

Όλες οι ασκήσεις έχουν χρονικό όριο το οποίο είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου 

να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις σε ορισμένο χρονικό διάστημα 

  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Διαδραστικό περιβάλλον 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Ευρεία επιλογή των ασκήσεων 

- Κάποιες δυνατότητες είναι επί πληρωμή. 

 

 

Το Learn with Oliver είναι μια διαδραστική και ελκυστική πλατφόρμα. Είναι εύκολη στη χρήση από 

εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Το εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο για τους εκπαιδευτές, επειδή θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει άμεσα σε κάποιες ασκήσεις ή εξετάσεις για τους μαθητές τους. 

 

 

 

No. 12 

Όνομα πόρου  English page 

Link http://www.englishpage.com 

Γλώσσα/s Αγγλικά 

Ομάδα στόχος All learners 

Επίπεδο A1-C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο           Κατανόηση ομιλίαςΓραμματική               

Κατανόηση κειμένου  

Παραγωγή γραπτού λόγου      Ομιλία και προφορά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ         Ηχεία           Σύνδεση στο internet 

Εκτυπωτής for multiplying the materials  

 

To Englishpage είναι ένας χρήσιμος διαδικτυακός πόρος για τους εκπαιδευτές και τους 

εκπαιδευόμενους. Προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα αγγλικών, σεμινάρια και θέματα για  

ESL / EFL με δεκάδες διαδραστικές ασκήσεις. 

Η πλατφόρμα έχει πολλά μαθήματα γραμματικής (σύντομα αλλά και σε βάθος). Κάθε μάθημα 

συνοδεύεται από ασκήσεις που χωρίζονται ανάλογα με το θέμα που καλύπτουν. Οι ασκήσεις θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στην τάξη. Τα σεμινάρια είναι χρήσιμα για τους εκπαιδευτές 

κατά την προετοιμασία του μαθήματος. Είναι επίσης διαθέσιμες λεπτομερείς οδηγίες και οι σωστές 

απαντήσεις για όλες τις ασκήσεις. 

To Englishpage περιλαμβάνει μια συλλογή από ηχητικά (γνωστός και ως Listening Lounge) για 

προχωρημένους στα Αγγλικά. Τα ηχητικά περιλαμβάνουν ειδήσεις και εκπομπές κουλτούρας, 

μουσική, ταινίες, ραδιόφωνο και πολλά άλλα. Όλα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην 

τάξη ή στο σπίτι για αυτοεκπαίδευση. 

http://www.englishpage.com/
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Ποιοτικές ασκήσεις 

+ Χρήσιμοι σύνδεσμοι για ακρόαση και 

ανάγνωση 

+ Η γραμματική παρουσιάζεται με σαφή και 

κατανοητό τρόπο 

N/A 

 

 Πολύ χρήσιμη πλατφόρμα με πολλές πηγές. Κατάλληλη για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. 

 

 

 

 

 

No. 13 

Όνομα πόρου  English exams 

Link http://www.examenglish.com/ 

 

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Advanced learners who want to take an exam 

Επίπεδο C1-C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο           Κατανόηση ομιλίαςΓραμματική               

Κατανόηση κειμένου  

Παραγωγή γραπτού λόγου      Ομιλία και προφορά 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

Ανάλογο με τις ανάγκες 

Τουλάχιστον  02:00:00  

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ       Ηχεία              Σύνδεση στο internet 

Εκτυπωτής for multiplying the test materials  

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι για τους ανθρώπους που προετοιμάζονται για  εξετάσεις Αγγλικά. 

Περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις εξάσκηση στις πιο σημαντικές διεθνείς εξετάσεις ESL: IELTS, 

TOEFL και TOEIC, καθώς και εξετάσεις του Cambridge για Αγγλικά όπως Advanced (CAE), First 

(FCE), Key (KET) και Preliminary (PET) 

Η πλατφόρμα είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευτές οι οποίοι προετοιμάζουν τους μαθητές για  τις 

προαναφερθείσες εξετάσεις. Υπάρχουν εξετάσεις για εξάσκηση για κάθε εξέταση που συνοδεύονται 

από οδηγίες για τον εκπαιδευτή και χρήσιμες συμβουλές και συστάσεις για τους εκπαιδευόμενους 

καθώς και πρακτικές πληροφορίες για κάθε εξέταση (πώς μοιάζει, αλγόριθμο βαθμολόγησης, τιμές, 

ποιους αφορά, που και πότε θα μπορούσαν να ληφθούν κ.λπ.). 

Οι ασκήσεις για την εξάσκηση στο λεξιλόγιο χωρίζονται ανάλογα με το θέμα και να το επίπεδο. Οι 

ασκήσεις γραμματικής ομαδοποιούνται ανάλογα με το επίπεδο CEF. Υπάρχει ένας πίνακας που 

δείχνει τις περιοχές γραμματική που θα πρέπει να καλύπτονται σε κάθε ένα από τα επίπεδα CEF. 

http://www.examenglish.com/
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Συγκριτικός πίνακας μεταξύ των διαφόρων 

εξετάσεων  

+ Κατατακτήρια τεστ για επίπεδο Αγγλικών  

+ Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε δοκιμή 

- Κάποιες δυνατότητες είναι επί πληρωμή. 

 

 

 

Η πλατφόρμα είναι πλούσια σε περιεχόμενο και εκτός από τις δοκιμαστικές εξετάσεις προσφέρει μια 

καλή βάση δεδομένων με πολλές χρήσιμες πληροφορίες για κάθε εξέταση. Πολλά από τα 

περιεχόμενα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν απευθείας σε τάξη. 

 

 

 

No. 14 

Όνομα πόρου  Business spanish 

Link http://www.businessspanish.com/ 

Γλώσσα Ισπανικά 

Ομάδα στόχος Ενδιάμεσο επίπεδο 

Επίπεδο A-B 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική  

Γραφή  

Ομιλία και προφορά 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

Μεταξύ 00:15:00 και 01:00:00+ 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ         Ηχεία         Σύνδεση στο internet 

Εκτυπωτής  

 

Το Business Spanish είναι μια πλατφόρμα που διδάσκει τους χρήστες πώς να μιλούν και να γράφουν 

ισπανικά σε επιχειρηματικό επίπεδο, ακούγοντας και επαναλαμβάνοντας τα παραδείγματα και 

απλοποιημένους κανόνες γραμματικής. Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν λεξιλόγιο με ηχογράφηση, 

και οργανώνονται σε κεφάλαια. Καλύπτονται πάνω από 100 επιχειρηματικά θέματα, καθώς και 

διάφορες πολιτιστικές πτυχές και εθιμοτυπία των επιχειρήσεων στις χώρες που μιλούν ισπανικά. 

Η γραμματική περιλαμβάνει υλικό για επίπεδα Α1 και Α2. Υπάρχουν ασκήσεις μετά από κάθε 

μάθημα. Το σύστημα επισημαίνει αν κάποια απάντηση είναι λάθος, αλλά δεν δίνει αμέσως τη σωστή 

απάντηση δίνοντας μερικές συμβουλές στον χρήστη και την ευκαιρία για την αλλαγή της απάντησης. 

Ορισμένες ασκήσεις έχουν ηχογραφήσεις για τη σωστή απάντηση. 

Το λεξιλόγιο χωρίζεται σε θέματα. Κάθε θέμα περιέχει μεταξύ 35 και 150 λέξεις που σχετίζονται με 

αυτό. Κάθε λέξη σε κάθε θέμα έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά και έχει την καταγραφή ήχου από 

γηγενή ομιλητή. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην τάξη ή μεμονωμένα για την εξάσκηση της 

σωστής προφοράς. Άλλη πρόταση είναι να αναμίξετε τα φράσεις από διαφορετικά θέματα. 

  

http://www.businessspanish.com/
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Λεπτομερείς οδηγίες 

+ Ηχογραφήσεις 

+ Παραδείγματα διαλόγων 

+ Συζεύξη ρημάτων 

+ "Πολιτιστικές σημειώσεις" - ιδιαιτερότητες των 

ισπανόφωνων χωρών 

+ Χρήσιμοι σύνδεσμοι σε διεθνείς πηγές 

πληροφόρησης 

N/a 

 

Πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί εκτός της γλωσσικής κατάρτισης προσφέρει λεξιλόγιο και διαλόγους 

που σχετίζονται με επιχειρήσεις. Καλύπτονται περισσότερα από 100 θέματα επιχειρήσεων, καθώς και 

διάφορες πολιτιστικές πτυχές και την εθιμοτυπία των επιχειρήσεων από τις χώρες που μιλούν 

ισπανικά. 

 

No. 15 

Όνομα πόρου  Daily French pod 

Link http://www.dailyfrenchpod.com/ 

Γλώσσα Γαλλικά 

Ομάδα στόχος Όλοι οι εκπαιδευόμενοι 

Επίπεδο A1-C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

Κατανόηση ομιλίας 

Ομιλία και προφορά 

Duration of the video/ 

podcast   

4-5 λεπτά το καθένα 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

4-5 λεπτά το καθένα 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ        Ηχεία          Σύνδεση στο internet 

 

Το Daily French pod είναι μια πλατφόρμα που προσφέρει καθημερινά podcast για εύκολη μελέτη της 

γαλλικής γλώσσας. Πολλά podcasts έχουν θέματα από τη καθημερινή ζωή στα γαλλικά. Κάθε μάθημα 

περιλαμβάνει μια απλή κατάσταση που κάποιος μπορεί να συναντήσει στην καθημερινή ζωή στη 

Γαλλία. Μερικά από τα άλλα θέματα είναι – οικονομία, ιστορία, πολιτική, τον αθλητισμό και τον 

τρόπο ζωής, μουσική, τέχνες, φύση, κοινωνία, υγεία, τεχνολογία, καθημερινή ζωή, επικαιρότητα, 

πόλεμος, δικαιοσύνη, γαστρονομία και πολλά άλλα. 

Τα podcast μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη και αργότερα στο σπίτι για εξάσκηση. Υπάρχουν 

περισσότερα από 2000 podcasts σε διαφορετικά θέματα και για διαφορετικά επίπεδα. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευρεία επιλογή των podcasts - Τα πάντα εκτός από τα podcasts δεν είναι 

http://www.dailyfrenchpod.com/
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+ Τα podcasts είναι ελεύθερο και μπορούν να 

κατέβουν στον υπολογιστή 

+ Κάθε podcast που έχει επισημανθεί σύμφωνα 

με την δυσκολία αρχάριο, ενδιάμεσο ή 

προχωρημένο 

ελεύθερα για χρήση. 

 

 

Τα podcasts είναι πραγματικά χρήσιμα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση νέων γλωσσών. Η 

τεράστια βάση δεδομένων podcast που προσφέρονται από αυτήν την πλατφόρμα προσφέρουν μεγάλη 

βοήθεια τόσο για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους. 

 

 

 

 

 

 

 

No. 16 

Όνομα πόρου  Conjugation 

Link http://conjugation.io/  

Γλώσσα Αγγλικά 

Ισπανικά 

Γερμανικά 

Γαλλικά 

Ιταλικά 

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο Όλα τα επίπεδα 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική 

Ακρόαση 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ 

 

Πρόκειται για μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα για συζυγίες ρημάτων σε πολλές γλώσσες. 

Η πλατφόρμα είναι πολύ χρήσιμη όταν οι εκπαιδευτές διδάσκουν τους μαθητές για τους διαφορετικές 

χρόνους, τα κανόνικα και ανώμαλα ρήματα, τις συζυγίες και άλλες χρήσεις. 

Υπάρχει μια επιλογή για την πρακτική εξάσκηση για κάθε ρήμα. Αυτό η δυνατότητα θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί στην τάξη και να παρακολουθείται από τον εκπαιδευτή ή οι μαθητές θα μπορούσαν να 

εξασκηθούν σπίτι. Το σύστημα ελέγχει αμέσως την άσκηση και δίνει το αποτέλεσμα και διορθώνει τις 

απαντήσεις, αν είναι απαραίτητο. 

 

 

http://conjugation.io/
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε Αγγλικά, 

Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Γερμανικά 

+ Πάνω από 35.000 συγκεντρωτικοί πίνακες 

ρημάτων με σύζευξη σε Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά. 

+ Πρακτικές ασκήσεις 

N/A 

 

 

Αυτό δεν είναι συμβατικό εκπαιδευτικό εργαλείο, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ χρήσιμο κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές και τους 

εκπαιδευόμενους σε όλα τα στάδια. 

 

 

 

No. 17 

Όνομα πόρου  TOEFL Practice 

Link http://i-courses.org/  

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Μαθητές που προετοιμάζονται για  TOEFL  

Επίπεδο C1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο            

Κατανόηση ομιλίας 

Γραμματική               

Κατανόηση κειμένου  

Παραγωγή γραπτού λόγου       

Ομιλία και προφορά 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

Τουλάχιστον 02:00:00 ( 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ  

Ηχεία       

Σύνδεση στο internet 

Εκτυπωτής  

 

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει πρακτική εξάσκηση για εξετάσεις TOEFL Οι 

πραγματικές εξετάσεις είναι επί πληρωμή, το χρήσιμο χαρακτηριστικό αυτής της πλατφόρμας είναι οι 

δωρεάν δοκιμαστικές εξετάσεις TOEFL, οι σημαντικές συμβουλές και οι στρατηγικές που θα 

βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και το πιο σημαντικό, 

κατά τη διάρκεια της ίδιας της εξέτασης. 

Οι συμβουλές και στρατηγικές χωρίζεται σε 5 μέρη - Γενικές συμβουλές, συμβουλές για ανάγνωση, 

συμβουλές για ακρόαση, συμβουλές ομιλίας και  συμβουλές γραφής. Αυτό το μέρος έχει μεταφραστεί 

στα Αγγλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Κορεατικά, Τούρκικα και Βουλγάρικα. Οι συμβουλές και οι 

συστάσεις είναι διαθέσιμες σε μορφή PDF, έτοιμες για εκτύπωση. 

http://i-courses.org/
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Τα βίντεο είναι πολύ διαδραστικά και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στην τάξη και για 

παρακολούθηση στο σπίτι. 

Οι εκπαιδευτές θα μπορούσε να δώσει τα υλικά άμεσα στους μαθητές και να τα συζητήσουν μαζί τους 

στην τάξη. Αν ο εκπαιδευτής αποφασίσει θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερες πληροφορίες ή να 

αφαιρέσετε κάποιο μέρος που θεωρεί ότι δεν είναι χρήσιμο. 

  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Χρησιμες συμβουλές και προτάσεις  

- Τα τεστ είναι επί πληρωμή 

 

 

Οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους δωρεάν πόρους κατά την παρουσίαση στους 

μαθητές της πρακτικής πλευράς των εξετάσεων. Το καλό επίπεδο στα Αγγλικά είναι εξίσου σημαντικό 

με την πρακτική προετοιμασία για την επιτυχία στις εξετάσεις  TOEFL. 

 

 

 

 

No. 18 

Όνομα πόρου  Thesaurus 

Link http://www.thesaurus.com/  

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1-C2 

Topic  Λεξιλόγιο 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ  

Σύνδεση στο internet 

 

Το εργαλείο φιλοξενείται από το Dictionary.com  και παρέχει  εκατομμύρια  ορισμών στα Αγγλικά, 

ορθογραφία, προφορά, καθώς και την προέλευση της λέξης. Το dictionary.com προσφέρει επίσης μια 

υπηρεσία μετάφρασης, μια λέξη της ημέρας, εργαλείο λύσης σταυρόλεξου, και έναν πλούσιο 

περιεχόμενο σχετικά με τι αγγλικές λέξεις. 

Το Thesaurus.com είναι το μεγαλύτερο διαδικτυακό λεξικό με συνώνυμα και αντώνυμα στον κόσμο. 

Παρέχει στους χρήστες με πάνω από 550.000 συνώνυμα και μια σειρά από εργαλεία που απλοποιούν 

τη διαδικασία της γραφής.  

Η πλατφόρμα προσφέρει διαδραστικές ασκήσεις όπως «Λέξη της ημέρας», «Λέξη της ημέρας Quiz"? 

"Γεγονός της ημέρας", "Καθημερινό σταυρόλεξο" και πολλά άλλα παιχνίδια λέξεων που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στην τάξη.  

http://www.thesaurus.com/
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Είναι αποδεδειγμένο ότι οι μαθητές απομνημονεύουν νέο λεξιλόγιο πιο αποτελεσματικά όταν 

παρουσιάζεται από συνώνυμα και αντώνυμα, όχι με άμεση μεταφράση. Το εργαλείο μπορεί να 

βοηθήσει τους εκπαιδευτές να αποφύγουν τις μεταφράσεις και να χρωματίσουν τις τάξεις τους. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Η μεγαλύτερη βάση δεδομένων λέξεων 

+ Διαδραστικά παιχνίδια λέξεων 

+ Ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά άρθρα 

+ Λίστες με συνώνυμα και αντώνυμα 

N/A 

 

Όχι πολύ συμβατικό εργαλείο, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μορφές, ανάλογα με 

τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτών. 

 

 

 No. 19 

Όνομα πόρου  Splendid speaking 

Link http://splendidspeaking.podomatic.com/  

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Προχωρημένοι χρήστες – Προετοιμασία IELTS 

Επίπεδο C1-C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Κατανόηση ομιλίας 

Ομιλία και προφορά 

Duration of the video/podcast   85 podcasts – μεταξύ 6 και 16 λεπτά το καθένα 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

Μεταξύ 6 και 16 λεπτά το καθένα 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ         Ηχεία            Σύνδεση στο internet 

 

Υποστηρίζει προχωρημένους στα Αγγλικά που θέλουν να αναπτύξουν κορυφαίο επίπεδο ομιλίας τους 

και επικοινωνίας. Κάθε podcast, διαθέτει μια καταγραφή των μη γηγενών ομιλητών Αγγλικών που 

εκτελούν σύντομες εργασίες ατομικά ή σε ζεύγη, όπως παρουσιάσεις ή συζητήσεις. Κάθε ηχογράφηση 

περιέχει ειδική ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοση του ομιλητή. Οι εκπαιδευόμενοι  που 

προετοιμάζοναι για το IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge CAE, CPE ή BEC θα βρουν αυτές τις 

ηχογραφήσεις χρήσιμες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις εξετάσεις ομιλίας.  

Το εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτή στην τάξη κατά την προετοιμασία 

των φοιτητών για τα τρία τμήματα ομιλίας των εξετάσεων IELTS. Ο εκπαιδευτής μπορεί να παίξει τα 

ηχητικά άμεσα στην τάξη και στη συνέχεια να τα συζητήσουν με τους μαθητές. Ο εκπαιδευτής μπορεί 

επίσης να χρησιμοποιήσει τα podcasts κατά την προετοιμασία των τάξεων. Το εργαλείο είναι χρήσιμο 

και για αυτοεκπαίδευση και εξάσκηση. 

 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Διαθέσιμα τα κείμενα όλων των podcasts  - Όχι πολύ διαδραστικό  

http://splendidspeaking.podomatic.com/
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+ Τα podcasts μπορούν να κατέβουν στο 

υπολογιστή 

- Δεν είναι φιλικό προς το χρήστη 

- Δύσκολη αναζήτηση  

 

Χρήσιμο για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους 

 

 

No. 20 

Όνομα πόρου  Spanish learning resourses  

Link http://www.pimsleurapproach.com/resources/spanish/  

Γλώσσα Ισπανικά, Αραβικά, Ιταλικά, Γερμανικά 

Γαλλικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά 

Ομάδα στόχος Εκπαιδευτές γλωσσών, μαθητές 

Επίπεδο A1 A2  

Topic Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

Ομιλία και προφορά 

Κατανόηση κειμένου 

Πρόσθετος εξοπλισμός Πρόσθετος εξοπλισμός περιγράφεται σε κάθε σχέδιο 

μαθήματος 

 

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν λεξιλόγιο, οδηγούς γραμματικής, σχέδια μαθήματος για τους 

εκπαιδευτικούς, διαδραστικές ασκήσεις και κουίζ, χρήσιμους συνδέσμους σε ιστοσελίδες με 

εκπαιδευτικά γλωσσικά παιχνίδια και ηλεκτρονικά λεξικά, άρθρα που σχετίζονται με τη γλώσσα, την 

ιστορία και τον πολιτισμό της αντίστοιχης χώρας, χρήσιμες λέξεις και φράσεις από την καθημερινή 

γλώσσα, κ.λπ. Ορισμένα από τα μαθήματα προσφέρουν συμβουλές για τη βελτίωση της προφοράς. 

Άλλα χρήσιμα εργαλεία είναι οι συνδέσεις με δημοφιλείς ραδιοφωνικούς σταθμούς ή τηλεοπτικούς 

σταθμούς, όπου οι μαθητές μπορούν να ακούσουν τη φυσική γλώσσα. 

Τα σχέδια μαθήματος βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να βρουν νέους και δημιουργικούς τρόπους για να 

διδάξούς και να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Στα σχέδια μαθήματος περιλαμβάνονται 

μερικά φύλλα εργασίας με ασκήσεις ή κουίζ που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εξέταση των 

γνώσεων που αποκτήθηκαν από τους μαθητές. Τα σχέδια μαθήματος χωρίζονται σε διάφορα μέρη - 

Σκοπός του μαθήματος, μαθησιακά αποτελέσματα, αναγκαία υλικά, παράδειγμα με ασκήσεις και τις 

πιθανές μεθόδους αξιολόγησης. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Το λεξιλόγιο συνοδεύεται από  ήχο και 

γραπτή προφορά η οποία επιτρέπει την 

εξάσκηση της προφοράς στο σπίτι. 

- Πολύ λίγα θέματα λεξιλογίου 

 

Το εργαλείο αυτό παρουσιάζει διαδραστικά μαθήματα γλώσσας και επικεντρώνεται σε βασικά 

στοιχεία μιας ξένης γλώσσας με έναν τρόπο που αρχάριοι μαθητές θα μπορούσαν να αποκτήσουν νέες 

γνώσεις αμέσως. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές για την αυτοεκπαίδευση και 

εξάσκηση και από τους εκπαιδευτές για την προετοιμασία των μαθημάτων. 

http://www.pimsleurapproach.com/resources/spanish/
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No. 21 

Όνομα πόρου  Unsere Straße – Morgens im Bad 

Link http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html?module=0&game

=1&mode=Day  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο B1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Κατανόηση γραπτού λόγου  

Κατανόηση κειμένου 

Διάρκεια του βιντεο  00:3:33 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

45 min. - 60 min.  

Πρόσθετος εξοπλισμός Συμπληρωματικά φύλλα για τη συλλογή επιχειρημάτων / 

χρήσιμες φράσεις για συζήτηση συνιστάται 

 

Το "Unsere Straße" είναι ένα διαδικτυακό μάθημα γερμανικών που βασίζεται σε βίντεο και 

δημιουργήθηκε από το Goethe Institut. Το μάθημα αποτελείται από 8 μικρά βίντεο που καλύπτουν 

καθημερινές καταστάσεις. Κάθε βίντεο παρουσιάζει μια πλήρη ιστορία με αρχή και τέλος. Έτσι, οι 

εκπαιδευτές μπορεί είτε να προβάλουν ένα μοναδικό επεισόδιο ή ολόκληρη τη σειρά. 

Για κάθε βίντεο υπάρχουν ασκήσεις για να έλεγχο της ακουστικής κατανόησης και την απόκτηση νέου 

λεξιλογίου. Το επεισόδιο "Morgens im Bad" είναι το πρώτο επεισόδιο. Επικεντρώνεται σε νέους που 

ζουν σε ένα σπίτι και που συζητούν το χρονικό διάστημα που το καθένα από αυτά περνά στο μπάνιο 

τα πρωινά. 

Για να ακολουθήσουν το διάλογο, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τους χρόνους για το παρόν και 

το παρελθόν, κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, και εξαρτημένες προτάσεις με Weil. 

Το επεισόδιο ασχολείται με μια κατάσταση σύγκρουσης που είναι κοινή στις περισσότερες 

οικογένειες ή μεταξύ συντρόφων. Έτσι, οι μαθητές είναι πιθανό να έχουν βιώσει, καθώς και μπορεί να 

σχετίζονται με τους χαρακτήρες. Μπορούν επίσης να γνωρίζουν τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται 

από κάθε χαρακτήρα στη μητρική τους γλώσσα. 

Το επεισόδιο θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για μια σειρά μαθημάτων με επίκεντρο τους 

λόγους για οικογενειακές συγκρούσεις, την παρουσίαση και την υπεράσπιση της γνώμης, συζητώντας 

διαφορετικές απόψεις και να βρουν μια λύση. Πριν κάνουν τις ασκήσεις, οι μαθητές θα πρέπει να δουν 

το βίντεο. Ο εκπαιδευτής θα μπορούσε επίσης να τους ζητήσει να κάνουν μια λίστα με τα 

επιχειρήματα που προέβαλαν οι χαρακτήρες ή λέξεις και φράσεις για να δώσει τη γνώμη που μπορεί 

να χρησιμοποιηθούν για παιχνίδια ρόλων ή μια ομαδική συζήτηση στο τέλος των μαθημάτων. 

Οι ασκήσεις παρακάτω το βίντεο απαιτούν από τους μαθητές να διαβάσουν ένα κείμενο και να 

δημιουργήσουν ένα χρονοδιάγραμμα για τη χρήση του μπάνιου και να απαντήσουν σε μερικές 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει κατά προτίμηση να υπάρχει ένας 

υπολογιστής για κάθε μαθητή. 

 

 

http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html?module=0&game=1&mode=Day
http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html?module=0&game=1&mode=Day
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Οι ηθοποιοί μιλούν πολύ αργά και καθαρά 

με τη χρήση τυποποιημένης γερμανικής 

γλώσσας 

+ Οι εικόνες που συμπληρώνουν τον διάλογο 

+ Σύντομο βίντεο 

N/a 

 

Το βίντεο παρουσιάζει ένα θέμα που οι περισσότεροι μαθητές θα είναι εξοικειωμένοι. Ο πόρος μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στην τάξη, καθώς και για την εργασία ή αυτο-μελέτη. Καθώς ο διάλογος 

συνοδεύεται από εικόνες, σε αντίθεση με ηχογραφήσεις μόνο, ο πόρος είναι επίσης κατάλληλος για 

τους μαθητές που δυσκολεύονται στην ακουστική κατανόηση. 

 

 

 

No. 22 

Όνομα πόρου  Deutsch am Arbeitsplatz - Deutsch für soziale Berufe 

Link https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/brf/dis/sb0/sb1.html  

Ομάδα στόχος adult learners working in adult care services 

Επίπεδο A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική  

Κατανόηση κειμένου 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

~ 20 min.  

Πρόσθετος εξοπλισμός Λεξικό ή πρόσβαση σε online λεξικά συνιστάται 

 

ΤΟ “Deutsch am Arbeitsplatz” (Γερμανοί στην δουλειά) είναι ένα online μάθημα για επαγγελματική 

κατάρτιση στα γερμανικά και αναπτύχθηκε από το Goethe Institut. Παρουσιάζει συνεντεύξεις, 

κείμενα, ταινίες και ασκήσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική ζωή στη Γερμανία. Όλα τα 

μαθήματα σε αυτή τη σειρά είναι για επίπεδο από το Α1 έως Β2. 

Το μάθημα «Deutsch für soziale Berufe» παρουσιάζει ένα κείμενο για τη βελτίωση και τη δημιουργία 

νέου λεξιλογίου που σχετίζεται με τις δραστηριότητες στον τομέα των υπηρεσιών φροντίδας 

ηλικιωμένων. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν δύο ασκήσεις για κατανόηση κειμένου,  δύο ασκήσεις για 

εξάσκηση και βελτίωση της νέου λεξιλογίου και δύο ασκήσεις για εξάσκηση στις προθέσεις και 

έμμεσες ερωτήσεις. 

Για να κάνουν τις δύο τελευταίες ασκήσεις, οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις 

προθέσεις και έμμεσες ερωτήσεις, καθώς δεν υπάρχει θεωρία σε αυτά τα θέματα. 

Το online μάθημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μαθημα στην τάξη εστιάζοντας σε 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και τις περιγραφές θέσεων εργασίας. Θα μπορούσε 

επίσης να είναι το δεύτερο μέρος ενός μαθήματος αφού έχουν παρουσιαστεί στους μαθητές 

διαφορετικοί τομείς και θέσεις εργασίας. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/brf/dis/sb0/sb1.html
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από μόνοι τους ή μόνο τις τέσσερις πρώτες ασκήσεις με επίκεντρο την επέκταση λεξιλόγιου και την 

κατανόηση κειμένου. 

Το online μάθημα θα μπορούσε επίσης να είναι η αφετηρία για να περιγράψουν τις δραστηριότητες 

στη δουλειά τους. 

Οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν στην τάξη (συνιστάται ότι οι μαθητές, είτε έχουν πρόσβαση σε έναν 

υπολογιστή και λεξικά στην τάξη ή σε online λεξικά για να αναζητήσουν άγνωστες λέξεις) ή ως 

εργασία στο σπίτι. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

 + - 

+ Λεξιλόγιο για ένα δημοφιλή τομέα εργασίας 

+ Οι τελευταίες δύο ασκήσεις στη γραμματική 

αφορούν θέματα που γίνονται συχνά λάθη στα 

γερμανικά. 

- Αποκλειστικά στα γερμανικά 

- Δεν υπάρχουν επεξηγήσεις του νέου 

λεξιλογίου. 

 

Το μάθημα παρουσιάζει λεξιλόγιο σε ένα σημαντικό τομέα  εργασίας και έτσι είναι πολύ χρήσιμο για 

ενήλικες εκπαιδευόμενους. Οι ασκήσεις μπορεί να γίνουν είτε στην τάξη, όπως αυτο-μελέτη ή 

εργασίες. Ωστόσο, συνιστάται ότι οι μαθητές να έχουν ένα λεξικό για να αναζητήσουν άγνωστες 

λέξεις.  

 

No. 23 

Όνομα πόρου  Jojo sucht das Glück 

Link http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο B1/B2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Ομιλία και προφορά  

Κατανόηση κειμένου 

Διάρκεια του βιντεο  00:03:19 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

~ 45 λεπτά  

 

Το “Jojo sucht das Glück” είναι μια τηλενουβέλα για μαθητές των γερμανικών από τη Deutsche 

Welle. Κάθε σεζόν αποτελείται από 33 επεισόδια. Υπάρχουν τρεις σεζόν συνολικά. Ο κύριος 

χαρακτήρας Jojo μέσα από διαφορετικά επεισόδια παρουσιάζει διαφορετικά θέματα γραμματικής. Τα 

επεισόδια μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει χωριστά ή σε συνέχειες. 

Η ιστοσελίδα παρέχει ασκήσεις, ένα σενάριο, ένα γλωσσάρι και επιπλέον συνδέσεις για τους 

εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να κατεβάσουν έναν οδηγό με επιπλέον ιδέες για 

το πώς να χρησιμοποιήσουν τα επεισόδια στην τάξη. Οι εκπαιδευόμενοι, με τη σειρά τους, μπορούν 

να κατεβάσετε ένα βιβλίο εργασίας με πρόσθετες ασκήσεις για να χτίσουν λεξιλόγιο και να 

εξασκηθούν στην ακρόαση και ομιλία. 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121
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Το πρώτο επεισόδιο "Die Ankunft" θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην τάξη για να σκεφτούν τι 

σημαίνει "ευτυχία" για κάθε μαθητή ή / και τι μπορεί να σημαίνει για τον κύριο χαρακτήρα Jojo. Οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να περιγράψουν ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις του Jojo για τη 

Γερμανία και τους Γερμανούς και η σύγκρισή τους με τις δικές τους εμπειρίες. 

Το επεισόδιο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τους ανθρώπους. 

Το επεισόδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς τις ασκήσεις που παρέχονται στην ιστοσελίδα. Οι 

ασκήσεις θα μπορούσαν επίσης να γίνουν ως εργασία στο σπίτι, αν οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Το βιβλίο των εκπαιδευτών παρέχει φύλλα εργασίας για τους μαθητές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην τάξη. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

+ Σύντομο βίντεο - αυθεντική γερμανική 

γλώσσα 

+ Υπότιτλοι και εικόνες για τη διευκόλυνση 

της κατανόησης ακρόασης 

+ Μεγάλη ποικιλία υλικών 

+ Οδηγίες για τους εκπαιδευτές 

+ Ευκολία στη χρήση 

N/a 

  

Ο πόρος παρουσιάζει νέους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και θέματα που μπορεί να τους 

αφορούν. Υπάρχει επίσης πολύ υλικό για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν μαθήματα, 

καθώς και μια μεγάλη ποικιλία υλικών για τους μαθητές. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως 

ή μερικώς στην τάξη ή ως εργασία στο σπίτι. 

 

 

No. 24 

Όνομα πόρου  DW.DE interactive German Course 

Link http://deutschkurse.dw.com/KursPlattform/WebObjects/KursP

lattform.woa/wo/2.1  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1, A2, B1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Κατανόηση προφορικού λόγου  

Διάρκεια του βιντεο  Κάθε βίντεο είναι μεταξύ 1 και 2 λεπτών.  

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

~ 30 λεπτά για το πρώτο μέρος  

 

Ο πόρος είναι ένα διαδραστικό on-line μάθημα Γερμανικών που αναπτύχθηκε από την Deutsche 

Welle. Το μάθημα καλύπτει τα επίπεδα Α1 έως Β1. Κάθε επίπεδο αποτελείται από δύο υποεπίπεδα 

(δηλαδή Α1.1 και Α1.2), τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται από 5 μονάδες η κάθε μία από τις 

οποίες υποδιαιρείται σε διαφορετικές ασκήσεις. Πριν από την έναρξη μιας μονάδας, οι μαθητές 

παίρνουν μια γενική εικόνα του τι πρόκειται να μάθπυν σε αυτή τη μονάδα. Οι μονάδες αποτελούνται 

http://deutschkurse.dw.com/KursPlattform/WebObjects/KursPlattform.woa/wo/2.1
http://deutschkurse.dw.com/KursPlattform/WebObjects/KursPlattform.woa/wo/2.1
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από μικρά βίντεο, ηχογραφήσεις, ασκήσεις για να ελέγξουν την κατανόηση προφορικού λόγου, 

θέματα και ασκήσεις για εξάσκηση γραμματικής και νέες Λεξιλόγιο Γραμματική.  

Η Ενότητα 10 εστιάζει σε ταξίδια. Η μονάδα  αφορά στο επίπεδο Α1.2. Η μονάδα αποτελείται από 5 

μέρη τα οποία υποδιαιρούνται σε διαφορετικά τμήματα. Το πρώτο μέρος περιστρέφεται γύρω από 

διάφορα μέσα μεταφοράς και αποσκευές για όσους ταξιδεύουν και θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για να συζητηθούν ταξίδια και προτιμήσεις για προορισμούς με τους 

εκπαιδευόμενους. 

Ο πόρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την έναρξη μιας ενός μαθήματος για ταξίδια ή ως πρόσθετη 

άσκηση για υλικό που παρέχεται στο κανονικό βιβλίο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν είτε να 

χρησιμοποιούν μόνο το πρώτο μέρος της μονάδας ή αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν το σύνολο της 

μονάδας. Αν ολοκληρωθεί όλη μονάδα, οι μαθητές θα μπορούσαν να παρουσιάσουν ένα ταξίδι μέσα 

από την πατρίδα τους ή μέσα στη Γερμανία. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευρύ φάσμα υλικού για την εισαγωγή και 

την πρακτική σε νεο λεξιλόγιο και 

γραμματική 

+ Χρήσιμες λέξεις για κάθε άσκηση 

+ Λεξικό σε κάθε μονάδα 

+ Οδηγός γραμματικής  

+ Κουμπί Βοήθεια με οδηγίες για τις 

ασκήσεις 

μεταφράσεις + Λεξιλόγιο 

+ Οι ηχογραφήσεις είναι πολύ σαφείς 

- Οι μαθητές χωρίς γνώσεις Η/Υ θα μπορούσαν 

να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την 

πλοήγηση 

- Οι ηχογραφήσεις είναι γρήγορες για τους 

μαθητές με χαμηλές γλωσσικές δεξιότητες 

- Δεν είναι απολύτως κατάλληλο για τους 

μαθητές που έχουν προβλήματα κατανόησης 

προφορικού λογου. 

 

Ο πόρος παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου και θεμάτων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα μέρη του υλικού στην τάξη. Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας του υλικού 

μπορεί να είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσει τον πόρο ως συμπλήρωμα με βιβλίο. Ωστόσο, 

παρουσιάζει θέματα χρήσιμα για την καθημερινή ζωή στη Γερμανία και είναι επίσης κατάλληλο για 

την εργασία ή αυτο-μελέτη υπό την προϋπόθεση ότι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε έναν υπολογιστή 

και το διαδίκτυο. 

 

 

No. 25 

Όνομα πόρου  Audiotrainer (unit 41: Where is…? – Orientierung) 

Link http://www.dw.com/de/lektion-41-where-is-orientierung/a-

4244934  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1, A2  

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο                          

Γραμματική  

Κατανόηση προφορικού λόγου  

Ομιλία και προφορά 

http://www.dw.com/de/lektion-41-where-is-orientierung/a-4244934
http://www.dw.com/de/lektion-41-where-is-orientierung/a-4244934
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Διάρκεια του βιντεο  Μεταξύ  2 και 5 λεπτα;  

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

~ 10 – 15 λεπτά για την άσκηση, έως  45 – 90 λεπτά αν 

χρησιμοποιηθεί στην αρχή του μαθήματος 

Πρόσθετος εξοπλισμός Συνιστάται: χάρτες, επιπλέον ασκήσεις για εξάσκηση ζητώντας 

και δίνοντας κατευθύνσεις 

 

Το Audiotrainer είναι ένα online μάθημα γερμανικών που αναπτύχθηκε από την Deutsche Welle, σε 

συνεργασία με το Goethe-Verlag. Το μάθημα αποτελείται από 100 μονάδες και διδάσκει τη βασική 

γραμματική και λεξιλόγιο για καθημερινές καταστάσεις. Το μάθημα χωρίζεται σε 20 θέματα τα οποία 

υποδιαιρούνται σε 5 μονάδες. Κάθε μονάδα παρουσιάζει χρήσιμες φράσεις και λέξεις. Κάθε μονάδα 

είναι διαθέσιμη ως αρχείο MP3 για λήψη. Υπάρχει μια άσκηση συμπλήρωσης κενών στην οποία οι 

μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν με τη βοήθεια ήχογράφησης που  είναι επίσης διαθέσιμη  ως 

PDF-λήψη. 

Η μονάδα 41 ( «Πού είναι ...; - Orientierung») είναι η πρώτη από τις πέντε ενότητες που 

επικεντρώνονται σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και προσανατολισμού. Η μονάδα 

επικεντρώνεται σε χρήσιμες ερωτήσεις για να ρωτήσει κάποιος για κατευθύνσεις και να ζητήσει 

πληροφορίες για κέντρα τουριστικών πληροφοριών. Προκειμένου να εργαστούν με αυτή τη μονάδα, οι 

μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν w-ερωτήσεις και τη σειρά των λέξεων στις ερωτήσεις. 

Η μονάδα διδάσκει ερωτήσεις σχετικά με κατευθύνσεις. Ως εκ τούτου, η μονάδα θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για τον προσανατολισμό σε μια πόλη. Ωστόσο, η μονάδα 

διδάσκει μόνο ερωτήσεις, αλλά δεν παρέχει τις απαντήσεις ή χρήσιμες φράσεις για οδηγίες. Μετά την 

ακρόαση της ηχογράφησης, οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να εισαγάγουν φράσεις που δίνουν οδηγίες. 

Η μονάδα θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργασία για να εξασκηθούν σε ερωτήσεις για 

κατευθύνσεις. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ελέγξουν τις απαντήσεις τους ακούγοντας την 

καταγραφή. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Χρήσιμο λεξιλόγιο για  καθημερινές τυπικές 

καταστάσεις 

+ Απλές και αργές ηχογραφήσεις - εύκολες να τις 

καταλάβουν οι μαθητές με χαμηλό επίπεδο 

γλώσσας 

+ Οι ηχογραφήσεις και οι ασκήσεις παρουσιάζουν 

κάθε φράση ή λέξη τόσο στα Γερμανικά και 

Αγγλικά 

- Οι ηχογραφήσεις δεν σταματούν να 

μπορέσουν οι μαθητές να τις επαναλάβουν 

- Κατάλληλο για μαθητές με βασικές 

γνώσεις σε Αγγλικά 

- Μόνο μία άσκηση ανά μονάδα 

 

Το μάθημα παρουσιάζει χρήσιμες φράσεις για καθημερινές καταστάσεις. Οι ασκήσεις είναι διαθέσιμες 

για να κατέβουν σε μορφή PDF δίνοντας στους εκπαιδευτές τη δυνατότητα να τις εκτυπώσουν και να 

τις μοιράσουν στην τάξη. Ωστόσο, η μονάδα δεν προσφέρει εξηγήσεις γραμματικής κάτι που την  

καθιστά ακατάλληλη για την αυτο-μελέτη. Οι ασκήσεις επικεντρώνεται στη μετάφραση φράσεων από 

Αγγλικά σε Γερμανικά. Ως εκ τούτου, δεν είναι κατάλληλες για μαθητές που δεν μιλούν Αγγλικά. 

 

 

 



     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

41 

No. 26 

Όνομα πόρου  Deutsch - warum nicht? 

Link http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-

nicht/s-2163  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1, A2, B1  

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Διάρκεια του βιντεο  00:14:15 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

~ 45 λεπτά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Απαιτείται: εκτυπώσεις των εγγράφων PDF με τις ασκήσεις. 

Συνιστάται: επιπλέον χαρτί για τους μαθητές για να γράψουν 

δικούς τους διαλόγους 

 

Το "Deutsch - warum nicht" είναι ένα ηχητικό μάθημα γερμανικών που καλύπτει τα επίπεδα Α1 - Β1 

και αναπτύχθηκε από την Deutsche Welle, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε. Αποτελείται από 4 

μέρη που περιλαμβάνουν 26 επεισόδια το κάθενα. 

Κάθε επεισόδιο περιλαμβάνει έναν διάλογο για την παρουσίαση νέου λεξιλόγιο και γραμματικής που 

είναι διαθέσιμο για κατέβασμα και ένα φύλλο εργασίας με πρόσθετες εξηγήσεις στη γραμματική, μια 

λίστα λέξεων και διάφορες ασκήσεις. 

Οι εκπαιδευτικοί και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν επίσης να κατεβάσουν και τις απαντήσεις, 

μεταφράσεις των διαλόγων, μια λίστα λέξεων και έναν οδηγό για εκπαιδευτές. 

Το μάθημα είναι δίγλωσσο (Αγγλικά / Γερμανικά). Η σειρά παρουσιάζει μια ιστορία που 

περιστρέφεται γύρω από τον Ανδρέα ο οποίος εργάζεται ως ρεσεψιονίστ σε ξενοδοχείο. Ως εκ τούτου, 

συνιστάται να παρακολουθήσετε τη σειρά των επεισοδίων, ώστε οι διάλογοι που παρουσιάζονται σε 

κάθε μονάδα να έχουν περισσότερο νόημα. Ωστόσο, πριν από κάθε νέο διάλογο υπάρχει μια σύντομη 

περίληψη του τι συνέβη μέχρι τώρα. Το πρώτο μέρος της ηχογράφησης σταματά συχνά το διάλογο για 

εξηγήσεις. Στο τέλος ο διάλογος παρουσιάζεται και πάλι ως σύνολο. 

Για να παρακολουθήσουν το διάλογο, οι μαθητές θα πρέπει είτε να έχουν ακούσει τα τρία πρώτα 

επεισόδια ή να είναι εξοικειωμένοι με το 1ο και 3ο ενικό πρόσωπο του ρήματος sein 

Η μονάδα "Wer sind Sie bitte;» είναι η τέταρτη μονάδα της πρώτης σειράς. Εισάγει το δεύτερο ενικό 

πρόσωπο και την ευγενική μορφή (Sie) του ρήματος sein, τη σειρά των λέξεων στις ερωτήσεις που 

ξεκινούν με W καθώς και δηλώσεις, χαιρετισμούς και προσφωνήσεις. 

Αν οι μαθητές μιλούν Αγγλικά, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το σύνολο της 

ηχογράφησης. Δεδομένου ότι οι εξηγήσεις είναι πολύ σαφείς και λεπτομερείς οι μαθητές θα 

μπορούσαν να ακούσουν την ηχογράφηση πριν από το μάθημα στην τάξη. Ο δάσκαλος θα μπορούσε 

στη συνέχεια να κάνει μια σύντομη ανασκόπηση των νέων λέξεων και γραμματικής και να 

προχωρήσει με τις ασκήσεις που προβλέπονται. Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων μαθητές θα 

μπορούσε να γράψουν ένα παρόμοιο διάλογο και να τον παρουσιάσουν στην τάξη. 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-nicht/s-2163
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-nicht/s-2163
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Οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιήσουν μόνο το τελευταίο μέρος της ηχογράφησης 

και να παρουσιάσουν μόνο το διάλογο. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να 

παρουσιάσει τη νέα γραμματική μόνος του. 

Οι γραπτές ασκήσεις θα μπορούσαν επίσης να δοθούν για εργασία στο σπίτι αφού έχει  παρουσιαστεί 

η γραμματική. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Βασική γερμανική γραμματική 

+ Επεξηγήσεις της διαφοράς μεταξύ της τυπικής 

και της άτυπης μορφής της διεύθυνσης που είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε στη γερμανική γλώσσα 

+ Οι εξηγήσεις είναι καλά δομημένες και εύκολες 

να κατανοηθούν 

+ Πολύ χρήσιμο για τους μαθητές που δεν έχουν 

μια ευγενική μορφή Sie στη δική τους γλώσσα 

+ Κατάλληλο για εργασία ή αυτο-μελέτη 

- Αδύνατο να χρησιμοποιηθεί από μαθητές 

που δεν καταλαβαίνουν Αγγλικά 

 

Το συνοδευτικό υλικό μοιάζει λίγο ξεπερασμένο. Ωστόσο, οι ηχογραφήσεις είναι καλής ποιότητας και 

εύκολες στην ακρόαση. Νέα γραμματική και λέξεις εξηγούνται με σαφή και κατανοητό τρόπο. 

Ωστόσο, όλες οι εξηγήσεις καθώς και το συνοδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμα σε Αγγλικά. Αυτό 

κάνει τον πόρο κατάλληλο για αυτο-μελέτη για τους σπουδαστές που καταλαβαίνουν Αγγλικά. Οι 

μαθητές που δεν καταλαβαίνουν Αγγλικά δεν θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν. 
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No. 27 

Όνομα πόρου  Radio D  

Link http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/radio-d-teil-1/s-9604  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Κατανόηση προφορικού λόγου  

Διάρκεια του βιντεο  Διάρκεια ολόκληρης της εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των 

εξηγήσεων :00:14:59; διάρκεια του διαλόγου μόνο: 00:02:59 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

~ 45 λεπτά.  

Πρόσθετος 

εξοπλισμόςrequired or 

recommended 

απαιτείται: υλικά για να παρουσιάστουν μορφές των τροπικών 

ρημάτων και της χρήσης τους (εάν οι εκπαιδευτές δεν 

χρησιμοποιούν το σύνολο της ηχογράφησης) 

 

Το "Radio D" είναι ένα ηχητικό μάθημα γερμανικών που αναπτύχθηκε από την Deutsche Welle, σε 

συνεργασία με το Goethe Institut. Το μάθημα διδάσκει βασική γερμανική γραμματική μέσω αρχείων 

ήχου. Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη - Μέρος πρώτο (μονάδες 1 έως 26) για το Επίπεδο Α1 και 

το δεύτερο μέρος (μονάδες 27-52) για την επίπεδο Α2. 

Οι εκπαιδευτές και οι μαθητές μπορούν να κατεβάσουν ένα βιβλίο γραμματικής, ένα αρχείο που 

παρέχει μια επισκόπηση όλων των λέξεων που χρησιμοποιούνται καθώς και μεταφράσεις των 

καθηκόντων από τα γερμανικά στα Αγγλικά. 

Για κάθε επεισόδιο, υπάρχει ένα βιβλίο εργασίας με εξηγήσεις γραμματικής και ασκήσεις διαθέσιμο 

για κατέβασμα, καθώς και απομαγνητοφώνηση του κάθε μαθήματος. 

Το μάθημα είναι δίγλωσσο (Αγγλικά / Γερμανικά). Η σειρά παρουσιάζει μια ιστορία που 

περιστρέφεται γύρω από τον δημοσιογράφο Philipp ο οποίος εργάζεται για ένα ραδιοφωνικό σταθμό. 

Ως εκ τούτου, συνιστάται να ακολουθήσετε όλη τη σειρά των επεισοδίων, ώστε οι διάλογοι που 

παρουσιάζονται σε κάθε μονάδα να έχει περισσότερο νόημα. Ωστόσο, πριν από κάθε νέο διάλογο 

υπάρχει μια σύντομη περίληψη του τι συνέβη μέχρι τώρα. Το πρώτο μέρος της ηχογράφησης σταματά 

συχνά το διάλογο για εξηγήσεις. Στο τέλος, ο διάλογος παρουσιάζεται και πάλι ως σύνολο. 

Για να ακολουθήσει το διάλογο, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι τα τροπικά ρήματα. 

Θα πρέπει να γνωρίζουν το ρήμα möchten ιδιαίτερα και θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την 

αιτιατική. Το Επεισόδιο 17 εισάγει μια νέα ιστορία. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητο για τους 

μαθητές να έχουν ακολουθήσει τα προηγούμενα 16 επεισόδια. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, ο 

εκπαιδευτής θα πρέπει να δώσει στους μαθητές μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να εξηγήσει ποιος 

είναι ο κύριος χαρακτήρας είναι και ποιοι είναι οι άλλοι που αναφέρονται στην αρχή της 

ηχογράφησησης. 

Η μονάδα 17 "Kornkreise" εισάγει το τροπικό ρήμα wollen. 

Αν οι μαθητές μιλούν Αγγλικά, οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το σύνολο της 

ηχογράφησης. Αν οι μαθητές δεν μιλούν Αγγλικά, ο διάλογος επαναλαμβάνεται χωρίς διακοπή, στο 

τέλος της εγγραφής (ξεκινώντας 00:12:00). Μετά την ομιλία, συνιστάται να σταματήσετε την 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/radio-d-teil-1/s-9604
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αναπαραγωγή ώστε να έχουν χρόνο οι μαθητές ολοκληρώσουν την πρώτη άσκηση για να βεβαιωθείτε 

ότι κατανοούν το κείμενο. 

Μόλις το πλαίσιο είναι σαφές, οι μαθητές μπορούν να ακούσουν τη δεύτερη σκηνή και να 

ολοκληρώσουν τη δεύτερη άσκηση. Αυτή η σκηνή εισάγει το ρήμα wollen. Οι μαθητές μπορούν στη 

συνέχεια να ακούσουν το τελευταίο μέρος της ηχογράφησης και να κάνουν την άσκηση 3 για να 

ελέγξετε την κατανόηση προφορικού λόγου. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Παρουσίαση σημαντικού τροπικού ρήματος 

+ Σημαντικό θέμα με πολύ υλικό για τις 

συζητήσεις 

+ Οι εξηγήσεις είναι καλά δομημένες και εύκολα 

κατανοητές 

- Το μάθημα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 

σε Αγγλικά 

- Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο 

από τους μαθητές που γνωρίζουν καλά 

αγγλικά1 

 

 

Τα θέματα γραμματικής σε αυτό το θέμα είναι σημαντικά για τους εκπαιδευόμενους. Οι ηχογραφήσεις 

είναι καλής ποιότητας και εύκολα κατανοητές. Η γραμματική εξηγείται με τρόπο σαφή και 

κατανοητό. Ωστόσο, όλες οι εξηγήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά. Αυτό κάνει τον πόρο 

κατάλληλη για αυτο-μελέτη για τους μαθητές που καταλαβαίνουν Αγγλικά. Ο πόρος και οι 

συνοδευτικές ασκήσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με μαθητές που δεν καταλαβαίνουν 

Αγγλικά. Ωστόσο, αυτό απαιτεί περισσότερη δουλειά από την πλευρά του εκπαιδευτή για να εξηγήσει 

την γραμματική και να δώσει στους μαθητές μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Σε ομάδες, όπου οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν Αγγλικά, οι εκπαιδευτές μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν 
τις ασκήσεις και την ηχογράφηση παρακάμπτοντας τα πρώτα δώδεκα λεπτά. Ωστόσο, αυτό απαιτεί περισσότερη 
δουλειά από την πλευρά του δεκπαιδευτή να παρουσιάσειι τη γραμματική και να δώσει στους μαθητές μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα. 
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No. 28 

Όνομα πόρου  Deutsch im Alltag – Alltagsdeutsch (“Die Manns” – Eine 

Familiengeschichte) 

Link http://www.dw.com/de/die-manns-eine-familiengeschichte/l-

18857600  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο C1/C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Κατανόηση προφορικού λόγου  

Διάρκεια του βιντεο  00:13:20 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

~ 45 min.  

Πρόσθετος εξοπλισμός Συνιστάται: λεξικά για υπολογιστές συνδεδεμένους στο 

διαδίκτυο. 

Για περισσότερες ερευνητικές εργασίες υπολογιστές με 

πρόσβαση στο διαδίκτυο συνιστάνται. 

 

Το "Deutsch im Alltag - Alltagsdeutsch" είναι μια σειρά από ηχογραφήσεις που δημιουργήθηκαν από 

την Deutsche Welle και καλύπτουν ένα φάσμα διαφορετικών θεμάτων. Για κάθε επεισόδιο υπάρχουν 

διαφορετικές ασκήσεις για την κατανόηση προφορικού λόγου. Κάθε επεισόδιο είναι διαθέσιμο ως 

αρχείο MP3 για κατέβασμα και ως απομαγνητοφώνηση. Οι ασκήσεις είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο ή 

ως αρχείο PDF. 

Το επεισόδιο «Die Manns - Eine Familiengeschichte" παρουσιάζει τον Thomas Mann - έναν από τους 

πιο διάσημουν γερμανινούς συγγραφείς. 

Το κείμενο παρουσιάζει ένα διάσημο Γερμανό συγγραφέα του οποίου τα έργα εξακολουθούν να είναι 

δημοφιλή σήμερα στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό. Έτσι, κάποιοι μαθητές μπορεί να έχουν 

ακούσει γι 'αυτόν ή να έχουν διαβάσει μερικά από τα βιβλία του. Πριν από την έναρξη του μαθήματος, 

οι μαθητές που γνωρίζουν τον συγγραφέα ή το έργο του, θα πρέπει να μοιραστούν τις γνώσεις τους με 

τους υπόλοιπους. Αν κανένας από τους εκπαιδευόμενους δεν ξέρει τον Thomas Mann, ο δάσκαλος θα 

μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία ως σημείο εκκίνησης και να οι συμμετέχοντες να 

εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία, πώς τα πρόσωπα 

συνδέονται και πώς φαίνονται στην εικόνα. 

Το κείμενο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για να μάθουν περισσότερα για τον 

Thomas Mann ή για παρόμοιες παρουσιάσεις σχετικά με τα έργα του Thomas Mann, άλλους 

σημαντικούς γερμανούς συγγραφείς ή συγγραφείς από τις πατρίδες των συμμετεχόντων. 

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το την ηχογράφηση στην τάξη, δεδομένου ότι θα παρουσιάσει μέρη από 

μια συνέντευξη και έτσι θα μπορέσουν οι μαθητές να ακούσουν αυθεντικά. 

Μετά την ακρόαση του κειμένου, υπάρχουν τρεις ασκήσεις για να ελέγξετε την κατανόηση 

προφορικού λόγου και να παρουσιάσετε μερικές νέες λέξεις και φράσεις. 

Για όλους εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται για το θέμα αυτό, η ιστοσελίδα παρέχει 

μερικές ερωτήσεις που οι μαθητές θα πρέπει να βρουν σχετικές πληροφορίες. Ο εκπαιδευτής θα 

http://www.dw.com/de/die-manns-eine-familiengeschichte/l-18857600
http://www.dw.com/de/die-manns-eine-familiengeschichte/l-18857600
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μπορούσε να χωρίσει την τάξη σε μικρότερες ομάδες ή να δώσει σε κάθε συμμετέχοντα το δικό του 

θέμα έρευνας. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και για εργασία στο σπίτι αν οι μαθητές έχουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά στην τάξη ή να 

γράψουν ένα σχετικό κείμενο. 

Η καταγραφή θα μπορούσε επίσης να είναι το σημείο εκκίνησης για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο 

μαθήματος. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν για παράδειγμα, να παρουσιάσουν τα βιβλία του 

Thomas Mann στην τάξη, άλλους Γερμανούς συγγραφείς ή συγγραφείς από τις χώρες καταγωγής 

τους. Σε αυτήν την περίπτωση, το θέμα θα μπορούσε να εξαπλωθεί πάνω από αρκετές εβδομάδες ή 

μαθήματα.  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Αυθεντικά γερμανικά 

+ Απομαγνητοφώνηση και ερωτήσεις για να 

ελέγξετε την κατανόηση προφορικού λόγου 

+ Οδηγίες για τους εκπαιδευτές  

- Η ηχογράφηση είναι πολύ μεγάλη και 

είναι κατάλληλη μόνο για προχωρημένους  

- Δεν υπάρχουν επεξηγήσεις λεξιλογίου 

 

Το κείμενο παρουσιάζει ένα θέμα που προσφέρει πολλές δυνατότητες για τους εκπαιδευτικούς και τα 

οποίο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά ή τις ανάγκες της κάθε ομάδας 

εκπαιδευομένων. 

 

 

No. 29 

Όνομα πόρου  Sprachbar („Fasching ist kein Karneval – eine kleine 

Narrenkunde“) 

Link http://www.dw.com/de/fasching-ist-kein-karneval-eine-

kleine-narrenkunde/a-18843811  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο C1/C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Κατανόηση προφορικού λόγου  

Διάρκεια του βιντεο  00:05:23 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

~ 45 min – 60 min.  

Πρόσθετος εξοπλισμός απαιτείται: χαρτί για την αναπαραγωγή φύλλων εργασίας 

Συνιστάται: λεξικά, υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, 

χαρτί για την παραγωγή αφισών και φύλλων εργασίας 

 

Το "Sprachbar" είναι μια συλλογή από κείμενα και ηχογραφήσεις που δημιουργήθηκαν από την 

Deutsche Welle και παρουσιάζουν γραμματική, ιδιωματισμοί και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κάθε 

επεισόδιο βασίζεται σε ένα κείμενο. Μερικά επεισόδια είναι διαθέσιμα ως ηχογραφήσεις. Υπάρχουν 

ασκήσεις για να ελέγξετε τη κατανόηση προφορικού λόγου. 

http://www.dw.com/de/fasching-ist-kein-karneval-eine-kleine-narrenkunde/a-18843811
http://www.dw.com/de/fasching-ist-kein-karneval-eine-kleine-narrenkunde/a-18843811
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Το επεισόδιο «Fasching ist kein Karneval - eine kleine Narrenkunde" παρουσιάζει ένα πολιτιστικό 

θέμα - παραδόσεις καρναβαλιού στη Γερμανία. Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο ως κείμενο και ως 

ηχογραφήση. 

Το κείμενο παρουσιάζει μια παράδοση που είναι πολύ δημοφιλής σε ορισμένα μέρη της Γερμανίας. 

Μερικοί σπουδαστές μπορεί να γνωρίζουν τις γιορτές καρναβαλιού από τις χώρες τους, ενώ άλλοι 

μαθητές να μην έχουν ακούσει τίποτα γι’ αυτό. Το θέμα είναι επίσης αμφιλεγόμενο: ενώ μερικοί 

άνθρωποι μπορούν να αγαπούν αυτή την παράδοση, σε άλλουν δεν αρέσει και το βρίσκουν γελοίο. 

Έτσι, το θέμα είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για συζητήσεις. 

Το κείμενο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σημείο για μια συζήτηση σχετικά με δημοφιλείς 

γιορτές. Πριν από την έναρξη, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να κάνετε μια άσκηση προθέρμανσης, για 

παράδειγμα καταιγισμό ιδεών σχετικά με δημοφιλείς γιορτές ή συγκέντρωση απόψεων σχετικά με 

καρναβάλι, αν υπάρχουν μαθητές που γνωρίζουν ή έχουν συμμετάσχει στο γερμανικό καρναβάλι. 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο το μόνο κείμενο. Μετά την ανάγνωση του 

κειμένου, οι εκπαιδευόμενοιμπορεί να χωριστούν σε και να δουλέψουν σε  ένα φύλλο εργασίας με 

ερωτήσεις για να ελέγξετε την κατανόηση κειμένου. Εναλλακτικά, η τάξη θα μπορούσε επίσης να 

χωριστεί σε δύο ομάδες - μία ψάχνει για πληροφορίες σχετικά με το Fasching, και η άλλη να  ψάχνει 

για πληροφορίες σχετικά με το Karneval και να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους στην τάξη. 

Στο τέλος της συνεδρίασης, οι μαθητές θα μπορούσαν να κάνουν μια παρουσίαση για το καρναβάλι 

στην πατρίδα τους ή παρόμοιες λαϊκές παραδόσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, το θέμα θα μπορούσε να 

κατανεμηθεί σε πολλά μαθήματα. 

  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Το θέμα είναι πολύ δημοφιλές μέρος του 

γερμανικού πολιτισμού 

+ Οι μαθητές πρέπει να δημιουργήσουν τις δικές 

τους ερωτήσεις 

- Το κείμενο είναι κατάλληλο μόνο για 

προχωρημένους 

- Δεν υπάρχουν ερωτήσεις για να ελέγξετε 

την κατανόηση κειμένου 

- Δεν υπάρχουν επεξηγήσεις λεξιλογίου 

 

Το κείμενο παρουσιάζει ένα θέμα που προσφέρει πολλές δυνατότητες για τους εκπαιδευτές. Θα 

μπορούσε απλά να χρησιμοποιηθεί για να συζήτηση για μια γερμανική παράδοση, αλλά θα μπορούσε 

επίσης να αποτελέσει την αφετηρία για μια παρουσίαση σχετικά με τις παραδόσεις στις χώρες 

καταγωγής των εκπαιδευομένων. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη ως μόνο κείμενο ή συνοδεύεται από το ηχογράφηση. Θα 

μπορούσαν να δοθούν στους μαθητές ερωτήσεις κατανόησης κειμένου πριν το ή θα μπορούσαν απλά 

να χρησιμοποιηθεί για αυτο-μελέτη από μαθητές που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. 
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No. 30 

Όνομα πόρου  Deutsch am Arbeitsplatz - Geschäftskorrespondenz 

Link https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/all/gk0/gk1.html  

Ομάδα στόχος Learners who use Geman in their job 

Επίπεδο B2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Γραφή 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

~ 30 – 45 min.  

Πρόσθετος εξοπλισμός Συνιστάται: λεξικά για άγνωστες λέξεις 

Απαιτείται: έναν υπολογιστή με πρόσβαση στο internet ανά 

μαθητή 

 

Το "Deutsch am Arbeitsplatz" (γερμανικά στην εργασία) είναι ένα online μάθημα για την 

επαγγελματική κατάρτιση στα γερμανικά που αναπτύχθηκε από το Goethe Institut. Παρουσιάζει 

συνεντεύξεις, κείμενα, ταινίες και ασκήσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική ζωή στη Γερμανία. 

Τα μαθήματα προσφέρουν ασκήσεις για τους μαθητές από το επίπεδο Α1 έως Β2. 

Το μάθημα «Geschäftskorrespondenz» εστιάζει στη βελτίωση των δεξιοτήτων γραφής, ιδιαίτερα στις 

επίσημες επιστολές. Αποτελείται από 8 ασκήσεις και θα πρέπει να γίνονται κατά προτίμηση η μία  

μετά την άλλη. 

Ο πόρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για τη διδασκαλία σύνταξης επίσημων 

επιστολών. Το online μάθημα ξεκινά με μια άσκηση προθέρμανσης με συμβουλές για το πώς να 

γράψουν επίσημες επιστολές. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση. 

Στη συνέχεια, υπάρχουν ασκήσεις για να βρουν τη σωστή δομή, το περιεχόμενο και τη διάταξη των 

επίσημων επιστολών. Οι στη συνέχεια μαθητές καλούνται να βάλουν τα μέρη μιας επιστολής 

καταγγελίας στη σωστή σειρά. Έτσι, οι μαθητές όχι μόνο θα εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει στις 

προηγούμενες ασκήσεις, αλλά επίσης να πάρετε ένα δείγμα επιστολής που μπορεί να είναι χρήσιμο αν 

είναι χρειαστεί να γράψουν επίσημες επιστολές στην ιδιωτική τους ζωή. 

Το δεύτερο μέρος του online μαθήματο εστιάζει στα επίσημα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εδώ, οι συμμετέχοντες πρέπει να βρούμε τη σωστή σειρά η οποία είναι ελαφρώς διαφορετική από τις 

επιστολές. 

Στο τέλος του μαθήματος, υπάρχει άσκηση συμπλήρωσης κενών, μια άσκηση για να ταιριάζει με τις 

περιγραφές των διαφόρων τύπων των επίσημων επιστολών με τον ορισμό τους και ένα σταυρόλεξο 

για να τις νέες λέξεις. 

Οι ασκήσεις είναι όλες στα γερμανικά. Για το λόγο αυτό συνιστάται ότι οι μαθητές, είτε έχουν 

πρόσβαση σε λεξικά ή λεξικά online για να αναζητήσουν άγνωστες λέξεις. 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/all/gk0/gk1.html
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Το μάθημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στην τάξη ή για αυτοδιδασκαλία ή την εργασία. Εξηγεί 

επίσης τι επίσημες επιστολές ή / και e-mail και παρέχει επίσης τους μαθητές ένα δείγμα επιστολής 

δείγμα. 

Οι εκπαιδευτές απαιτείται να προετοιμάσουν πρόσθετες ασκήσεις για τους μαθητές ώστε να 

αξιολογήσουν τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητες στην πράξη. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Το θέμα είναι σχετικό για όλους τους 

ενήλικες εκπαιδευόμενους 

+ Το θέμα της σύνταξης επίσημων επιστολών 

είναι σχετικό σε πολλές διαφορετικές 

καταστάσεις που σχετίζονται με την εργασία 

και την ιδιωτική ζωή 

+ Οι ασκήσεις δίνουν μια καλή επισκόπηση της 

δομής, του περιεχομένου και της διάταξης των 

επίσημων επιστολών 

+ Μετά την ολοκλήρωση της κάθε άσκησης, οι 

μαθητές μπορούν να ελέγξουν τις απαντήσεις 

τους και να πάρουν άμεση ανατροφοδότηση 

+ Αυθεντική γλώσσα 

- Το μάθημα είναι αποκλειστικά στα 

γερμανικά 

- Δεν υπάρχουν επεξηγήσεις λεξιλογίου 

- Οι μαθητές δεν χρειάζεται να γράψετε μια 

επίσημη επιστολή από μόνοι τους - οι 

εκπαιδευτές πρέπει να τους δώσουν επιπλέον 

εργασίες 

 

Το μάθημα παρουσιάζει ένα θέμα που είναι σημαντικό για όλους τους ενήλικες εκπαιδευόμενους στην 

εργασία τους και την ιδιωτική τους ζωή. Οι ασκήσεις μπορεί να γίνουν είτε στην τάξη, είτε ως αυτο-

μελέτη ή εργασίαΟι μαθητές πρέπει να έχουν ένα λεξικό για να αναζητήσουν άγνωστες λέξεις και οι 

εκπαιδευτικοί να αναζητήσουν πρόσθετες ασκήσεις για να δώσουν στους μαθητές περισσότερες 

ευκαιρίες για εξάσκηση. 
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No. 31 

Όνομα πόρου  Ticket nach Berlin 

Link http://www.goethe.de/lrn/prj/tnb/deindex.htm  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο B1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Κατανόηση κειμένου 

Διάρκεια του βιντεο  00:05:44 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

Έως 90 λεπτά 

Πρόσθετος εξοπλισμός απαιτείται: αντίγραφα των φυλλαδίων που παρέχονται online 

  

To " Ticket nach Berlin" είναι ένα online μάθημα που δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Γκαίτε. Το 

μάθημα αποτελείται από 18 επεισόδια. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο μαθητής συνοδεύει 6 

υποψήφιους στο ταξίδι τους στη Γερμανία. Κάθε επεισόδιο προσφέρει διαδραστικές ασκήσεις για 

http://www.goethe.de/lrn/prj/tnb/deindex.htm
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εξάσκηση ανάγνωσης και κατανόηση προφορικού λόγου, γραμματική και λεξιλόγιο και μια λίστα 

λέξεων. Οι εκπαιδευτές μπορούν να κατεβάσετε τον οδηγό και φύλλα εργασίας για κάθε επεισόδιο. 

Κάθε επεισόδιο έχει παρουσιάζει  ένα διαφορετικό τμήμα της Γερμανίας. Έτσι, οι μαθητές όχι μόνο θα 

βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, αλλά και θα γνωρίσουν διάφορα μέρη της Γερμανίας και 

να μάθουν για πολιτιστικά θέματα. 

Το πρώτο επεισόδιο οδηγεί τους υποψηφίους στο Zugspitze και επικεντρώνεται στις λέξεις και 

φράσεις που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες και την κλιματική αλλαγή. Στο συνοδευτικό υλικό 

για ανάγνωση, οι μαθητές αποκτούν νέο λεξιλόγιο που σχετίζεται με τον μαζικό τουρισμό. 

Γραμματικά, το επεισόδιο επικεντρώνεται στη χρονικά επιρρήματα. 

Ο οδηγός για τον εκπαιδευτή επιτρέπει τη χρήση του συνόλου του υλικού στην τάξη με πολύ λίγο 

χρόνο προετοιμασίας. Στην ιδανική περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το σύνολο του 

υλικού, δεδομένου ότι όχι μόνο περιλαμβάνει νέα γραμματική και λεξιλόγιο, αλλά επίσης να δίνει 

στους συμμετέχοντες ευκαιρία για πρακτική εξάσκηση στην ομιλία μέσω παρουσιάσεων και 

παιχνιδιού ρόλων στο τέλος του μαθήματος. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν 

όλο το υλικό στην τάξη θα μπορούσαν να δώσουν τις ασκήσεις ανάγνωσης ως εργασία στο σπίτι ή / 

και να αφήσει έξω το παιχνίδι ρόλων στο τέλος. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Γλωσσικά, γραμματικά και πολιτιστικά θέματα 

παρουσιάζονται μέσα από τα μάτια των νέων 

ανθρώπων από διάφορα μέρη του κόσμου 

+ Οι κύριοι χαρακτήρες δεν έχουν μητρική γλώσσα 

τα γερμανικά, αλλά μιλούν με μικρή προφορά που 

καθιστά την πλατφόρμα πολύ αυθεντική 

+ Βίντεο με δυνατότητα λήψης του κειμένου 

+ Πολύ λεπτομερές υλικό για τους εκπαιδευτές για 

κάθε επεισόδιο το οποίο περιορίζει το χρόνο 

προετοιμασίας και την προσπάθεια 

- Το μάθημα είναι αποκλειστικά στα 

Γερμανικά  

 

 

Ο πόρος δεν παρουσιάζει μόνο τα νέο λεξιλόγιο και γραμματική, αλλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για 

τη Γερμανία και τους Γερμανούς. Οι λεπτομερείς οδηγίες στον οδηγό του εκπαιδευτή και το υλικό που 

είναι διαθέσιμο για κατέβασμα, επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί στην τάξη, χωρίς πολύ χρόνο 

προετοιμασίας και προσπάθεια από τον εκπαιδευτή. 
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No. 32 

Όνομα πόρου  Deutsch im Blick  

Link http://coerll.utexas.edu/dib/index.php  

Ομάδα στόχος all learners 

Επίπεδο A1, A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο     Γραμματική     

Γραφή   Ομιλία και προφορά  

Κατανόηση προφορικού λόγου     Κατανόηση κειμένου 

Διάρκεια του βιντεο  Hassan’s video: 00:00:39; Berna’s video: 00:00:42; Erin’s 

video: 00:01:19 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

~ 15 min.    

Additional materials Απαραίτητο : αντίγραφα των ασκήσεων 

  

Το "Deutsch im Blick" είναι ένα online μάθημα για αρχάριους και ενδιάμεσο επίπεδο που 

αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Τέξας. 

Το μάθημα χωρίζεται σε 10 κεφάλαια και περιλαμβάνει 307 βίντεο (αμερικάνοι φοιτητές στη 

Γερμανία, συνεντεύξεις με γηγενείς, λεξιλόγιο και παρουσίαση του πολιτισμού) λίστες λεξιλογίου, 

φωνητικά μαθήματα, online μαθήματα γραμματικής (600 σελίδες) με την αυτο-διόρθωση ασκήσεων 

και ηχογραφημένους διαλόγους, online τεστ γραμματικής. Ένα βιβλίο και ένα οδηγό γραμματικής που 

είναι διαθέσιμος για κατέβασμα. Υπάρχει επίσης μια λεπτομερής εισαγωγή που εξηγεί πώς 

αναπτύχθηκε το μάθημα και πώς να χρησιμοποιηθούν τα διαφορετικά υλικά. 

Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι είναι σε θέση να κατανοήσουν και να διαβάσετε 

Αγγλικά. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει επίσης να είναι εξοικειωμένος με κάποια τακτικά ρήματα σε 

χρόνο ενεστώτα, τη σειρά των λέξεων, την αιτιατική, λεξιλόγιο που σχετίζεται με τις δραστηριότητες 

στο πανεπιστήμιο και την πανεπιστημιακή ζωή, τις ημέρες της εβδομάδας και θα πρέπει να είναι σε 

θέση να πει την ώρα. 

Το κεφάλαιο 3 ασχολείται με τις καθημερινές δραστηριότητες και στη συνέχεια  παρουσιάζει τα 

τρόφιμα, τα ποτά και τις διατροφικές συνήθειες. Το πρώτο μέρος του κεφαλαίου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου. Υπάρχουν τρία βίντεο (1 από μια 

γηγενής και 2 από μη γηγενείς), οι οποίοι μιλούν για την καθημερινή ρουτίνα τους. Για κάθε βίντεο, 

υπάρχουν διαφορετικές ασκήσεις για να ελέγξετε την κατανόηση προφορικού λόγου, καθώς και 

μεταφράσεις των κειμένων στα αγγλικά. 

Οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν είτε να παρουσιάσουν μόνο ένα βίντεο, ή τα τρία βίντεο και να 

χωρίσουν την τάξη σε μικρότερες ομάδες και να αναθέσουν στην κάθε μία από ένα βίντεο και τις 

αντίστοιχες ασκήσεις. Οι μαθητές θα μπορούσαν στη συνέχεια να παρουσιάσει τις δραστηριότητες 

τους στην τάξη. Η συνεδρία θα μπορούσε να τελειώσει με τους μαθητές μιλούν για την καθημερινή 

ρουτίνα τους στην τάξη ή ως γραπτή εργασία. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Το θέμα είναι κατάλληλο για ενήλικες 

εκπαιδευόμενους 

+ Πολλές διαφορετικές δραστηριότητες 

κάνουν το μάθημα ενδιαφέρον  

+ Καλά δομημένο 

+ Καλύπτει πολλά διαφορετικά γλωσσικά και 

- Όταν χρησιμοποιείται για την 

αυτοεκπαίδευση θα μπορούσε να μπερδέψει 

λόγω του τεράστιου όγκου θεμάτων που 

καλύπτονται και των πολλών ασκήσεων. 

- Το μάθημα είναι κατάλληλο για μαθητές με 

γνώσεις σε Αγγλικά 

http://coerll.utexas.edu/dib/index.php
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πολιτιστικά θέματα 

+ Μέρος του μαθήματος θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές χωρίς 

γνώση Αγγλικών  

- Μερικά βίντεο παρουσιάζεται από μη 

γηγενείς οι οποίοι κάνουν επίσης λάθη 

 

Το μάθημα έχει πολλά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα για μαθητές που μιλάν αγγλικά. Ωστόσο, αυτό 

απαιτεί κάποια προετοιμασία εκ μέρους του εκπαιδευτή για να επιλέξει ποια μέρη του υλικού να 

παρουσιάσει στην τάξη και να ασχοληθεί με τα λάθη που έγιναν από μερικους ομιλητές. 

 

 

No. 33 

Όνομα πόρου  Wikibooks – German  

Link https://en.wikibooks.org/wiki/German  

Ομάδα στόχος all learners 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο    Γραμματική  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Ομιλία και προφορά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Ανάλογα με το πώς ο πόρος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 

στην τάξη, τα ακόλουθα υλικά απαιτούνται: λεξικά ή 

πρόσβαση σε online λεξικά. Για τα παιχνίδια μνήμης, χαρτί 

και ψαλίδι και τυπωμένες φωτογραφίες των τροφών που 

απαιτούνται. 

  

 Το “Wikibooks – German” είναι ένα δωρεάν βιβλίο για την εκμάθηση γερμανικών. Το βιβλίο 

αναπτύσσεται συνεχώς. Αποτελείται από διάφορα μαθήματα που προορίζονται για την τάξη. Κάθε 

μάθημα παρουσιάζει διάφορα θέματα. Κάθε θέμα εισάγεται από ένα διάλογο και συνοδεύεται από 

λεξιλόγιο, επεξηγήσεις γραμματικής, μια ενότητα με τίτλο "προβλήματα" που παρουσιάζει διάφορες 

ασκήσεις, τις αντίστοιχες απαντήσεις και ένα τεστ στο τέλος. 

Το κεφάλαιο 3 "Essen" εισάγει λεξιλόγιο για τα τρόφιμα και τα ποτά. Γραμματικά, το κεφάλαιο 

επικεντρώνεται στην αιτιατική, τα ρήματα  essen, trinken, bekommen, möchten και wollen, τη λέξη 

kein και αντωνυμίες. Οι μαθητές θα πρέπει είτε να έχουν μελετήσει τις προηγούμενες μονάδες ή θα 

πρέπει να γνωρίζουν το οριστικό και αόριστο άρθρο ονομαστικής, τις προσωπικές αντωνυμίες, καθώς 

και κάποια ανώμαλα ρήματα. 

Το υλικό των μαθημάτων είναι στα Αγγλικά και έτσι είναι χρήσιμο μόνο για τους φοιτητές που έχουν 

πολύ καλή γνώση αγγλικών. Ο πόρος είναι ιδανικός για την αυτο-μελέτη. Ωστόσο, το λεξιλόγιο και οι 

ασκήσεις που μπορούν να γίνουν στην τάξη ή ως εργασία. 

Οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν να δόσουν λίστες λέξεων και να ζητήσουν από τους μαθητές να 

αναζητήσουν τις λέξεις σε ένα λεξικό ή κατά προτίμηση online. Θα μπορούσαν επίσης να 

δημιουργήσουν κάρτες με εικόνα και έτσι να φτιάξουν ένα παιχνίδι μνήμης που θα μπορούσαν  να 

παίξουν αργότερα για να ελέγξουν πόσες από τις νέες λέξεις θυμούνται. Αυτό θα μπορούσε να γίνει 

και σε ομάδες, δεδομένου ότι η λίστα λέξεων είναι πολύ εκτεταμένη. Εάν συνδυαστεί με το λεξιλόγιο 

για τις γεύσεις γεύσεις των τροφίμων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια άσκηση ομιλίας με τους 

μαθητές να μιλούν για τα αγαπημένα τους πιάτα ή πιάτα που έχουν δοκιμάσει στη Γερμανία και να 

περιγράφουν τη γεύση. 

https://en.wikibooks.org/wiki/German
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Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσαν επίσης να κάνουν παρόμοιους διαλόγους με εκείνους στην αρχή του 

κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας τις νέες λέξεις. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Η γραμματική συνοψίζει το υλικό και 

προσφέρει ασκήσεις και τις απαντήσεις τους 

+ Κατάλληλο για αυτο-μελέτη 

- Το μάθημα είναι υπό ανάπτυξη, έτσι θα 

μπορούσε να γίνουν αλλαγές 

- Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όλα 

τα μέρη πλήρως  

- Οι ασκήσεις είναι βασικές  

- Κατάλληλο για μαθητές με καλή γνώση 

Αγγλικών 

 

Το “Wikibooks” είναι ένας δυναμικός πόρος που συνεχώς αλλάζει και επεκτείνεται. Για το λόγο αυτό, 

οι εκπαιδευτές πρέπει να ελέγχουν πριν από κάθε μάθημα, αν το επιθυμητό περιεχόμενο εξακολουθεί 

να είναι διαθέσιμο και λειτουργεί. Τμήματα του μαθήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. 

Ωστόσο, ο πόρος είναι πιο κατάλληλος για  αυτο-μελέτη ή ως υλικό αναφοράς για τους μαθητές.    

 

 

No. 34 

Όνομα πόρου  Deutsch global 

Link https://www.youtube.com/user/deutschglobal  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1 – C1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

Διάρκεια του βιντεο  00:03:03 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

15 – 30 λεπτα  

Πρόσθετος εξοπλισμός Συνιστάται: επιπλέον χαρτί, στυλό 

 

To Deutsch global είναι ένα youtube κανάλι που δημιουργήθηκε από τη γερμανική γηγενείς ομιλητές 

τον Ιανουάριο του 2014. Τα βίντεο παράγονται από τους εκπαιδευτές γερμανικών ως ξένης γλώσσας. 

Τα βίντεο καλύπτουν θέματα γραμματικής, καθώς και πολιτιστικά και γλωσσικά θέματα. Όλα τα 

βίντεο είναι διαθέσιμα με υπότιτλους σε διάφορες γλώσσες. 

Μέχρι στιγμής, το κανάλι έχει περισσότερους από 10.000 συνδρομητές και πάνω από 1 εκατομμύριο 

προβολές. 

Το βίντεο “Die Syntax der trennbaren Verben” επικεντρώνεται σε ένα τυπικό γερμανικό φαινόμενο 

γραμματικής που πολλοί μαθητές μπερδεύονται. Για να παρακολουθήουν το βίντεο, οι μαθητές θα 

πρέπει να έχουν εισαχθεί στην έννοια των trennbare Verben. 

Το βίντεο έχει μικρή διάρκεια και είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να εξηγήσει τη σειρά των 

λέξεων σε προτάσεις με αποσπώμενα ρήματα.. 

https://www.youtube.com/user/deutschglobal
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Αντί να εξηγήσουν τη σειρά των λέξεων, οι εκπαιδευτές μπορούν απλά να προβάλουν το βίντεο και να 

ζητήσουν από τους μαθητές να δώσουν προσοχή στο ρήμα. Το βίντεο μπορεί να σταματήσει μετά το 

πρώτο ρήμα ή προβληθεί συνολικά. 

Μετά τη παρουσίαση των κανόνων για τη σειρά των λέξεων σε αυτές τις προτάσεις, οι εκπαιδευτές 

μπορούν να βρουν χρήσιμο να επαναλάβουν την άσκηση με το βίντεο πριν προχωρήσουν σε άλλες 

ασκήσεις. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Τα βίντεο είναι σύντομα και σε απλή γλώσσα 

+ Εύκολο να κατανοηθούν 

+ Διαφορετικοί ομιλητές για τις διαφορετικές 

φωνές  

- Το βίντεο δεν εισάγει την έννοια των 

trennbare Verben - οι εκπαιδευτές θα πρέπει 

να τα παρουσιάσουν πριν προβάλουν το 

βίντεο 

 

Το βίντεο επικεντρώνεται σε ένα θέμα που είναι δύσκολο να κατανοηθεί και προκαλεί σύγχυση σε 

πολλούς μαθητές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη για να συμπληρώσει την παρουσίαση του 

εκπαιδευτή με πολύ λίγο χρόνο και προσπάθεια. Το βίντεο είναι ένας καλός τρόπος για να μετατρέψει 

ένα θέμα γραμματικής σε ένα διασκεδαστικό μάθημα. 

 

 

 

No. 35 

Όνομα πόρου  Deutsch lernen / Learn Geman mit Deutschlernerblog 

Link https://www.youtube.com/user/deutschlernerblog/featured  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1 – B2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

Διάρκεια του βιντεο  ~ 00:01:00 για κάθε βίντεο 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

~ 5 – 10 min. για κάθε λέξη 

Πρόσθετος εξοπλισμός Ανάλογα με το πώς τα βίντεο που χρησιμοποιούνται στην 

τάξη, μπορεί να απαιτείται Πρόσθετος εξοπλισμός. Δείτε 

παρακάτω για μερικές δυνατότητες. 

 

Το “Deutsch lernen / Learn Geman mit Deutschlernerblog” είναι ένα κανάλι στο YouTube που 

δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2011. Τα βίντεο καλύπτουν θέματα γραμματικής, καθώς και 

πολιτιστικά και γλωσσικά θέματα. Όλα τα βίντεο είναι διαθέσιμα με υπότιτλους σε διάφορες γλώσσες. 

Μέχρι στιγμής, το κανάλι έχει περισσότερους από 13.000 συνδρομητές και πάνω από 1 εκατομμύριο 

προβολές. 

https://www.youtube.com/user/deutschlernerblog/featured
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Το τμήμα “Deutsch Wortschatz – Deutsch lernen – die schönsten deutschen Wörter”  έχει ως στόχο 

προχωρημένους μαθητές που γνωρίζουν σύνθετες λέξεις και το νόημά τους στα γερμανικά. Τα βίντεο 

σε αυτή την ενότητα επικεντρωθεί σε μία σύνθετη λέξη ανά βίντεο. Εξηγούν τη σημασία της λέξης και 

δίνονται  παραδείγματα πώς να χρησιμοποιούν τη λέξη σε διαφορετικά πλαίσια. 

Τα βίντεο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο τέλος του μαθήματος. Πριν θα πρέπει να ανατεθεί σε 

κάθε μαθητή ένα βίντεο. Οι μαθητές μπορούν στη συνέχεια να παρουσιάσουν τη σύνθετη λέξη τους 

στην τάξη. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για το πώς να εργάζονται με τις λέξεις. Η τάξη θα μπορούσε να κάνει μια 

λίστα με τις λέξεις ή να δημιουργήσετε μια ταπετσαρία με τις αγαπημένες τους λέξεις. Μόλις η 

συλλογή έχει γίνει μεγαλύτερη, οι μαθητές θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιήσει τις λέξεις για να 

γράψουν διηγήματα. Αυτό θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα παιχνίδι με το πρόσωπο που κατάφερε 

να χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο αριθμό των λέξεων να είναι ο νικητής. Οι ιστορίες θα μπορούσαν 

να ανατεθούν στην τάξη, ή σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ή σε ένα blog που δημιουργούν οι μαθητές. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Σύντομο βίντεο 

+ Πολλές δυνατότητες 

+ Παρουσίαση ορισμένων σύνθετων λέξεων 

+ Πολύ ευέλικτος και προσαρμόσιμος πόρος ανάλογα με 

τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

N/a 

 

Τα βίντεο είναι πολύ σύντομα και απαιτούν λίγο χρόνο για να τα παρακολουθήσουν. Παρουσιάζουν 

λέξεις που οι μαθητές πιθανόν δεν έχουν ακούσει. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για το πώς 

να χρησιμοποιηθούν. Είναι ένας πολύ ευέλικτος πόρος που μπορεί να προσαρμοστεί σε χρονικούς 

περιορισμούς ή τα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας εκπαιδευομένων. Ορισμένες επιλογές δίνουν τη 

δυνατότητα να είναι δημιουργικοί και να παίζουν με τις νέες λέξεις, κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον 

για τους μαθητές. 
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No. 36 

Όνομα πόρου  MOOCit – Brief  

Link http://mooc.moocit.de/index.php?title=Brief  

Ομάδα στόχος all learners 

Επίπεδο B2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Γραμματική, γραφή, Κατανόηση κειμένου 

Διάρκεια του βιντεο  πρώτο video: 00:03:56; δεύτερο video: 00:03:20; τρίτο video: 

00:15:55  

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

Τουλάχιστον 45 λεπτά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Συνιστάται: λεξικό ή πρόσβαση σε online λεξικά, στυλό και 

χαρτί για να γράψουν επιστολές 

 

Το  “MOOCit – Brief” είναι ένα μάθημα Mooc που δημιουργήθηκε από τη Fair-Image, μια μαθητική 

εταιρεία, με στόχο τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Το μάθημα καλύπτει θέματα που σχετίζονται 

με την καθημερινή ζωή στη Γερμανία και περιλαμβάνει βίντεο, καθώς και ασκήσεις. 

Το μάθημα επικεντρώνεται στο γράψιμο επιστολών, ιδιαίτερα στις επίσημες επιστολές. Για να το 

παρακολουθήσουν, οι μαθητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Β1. Για να κατανοήσουν το 

τρίτο βίντεο, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν Αγγλικά. 

Το μάθημα επικεντρώνεται σε ένα θέμα που είναι σχετικό για κάθε μαθητή που ζει στη Γερμανία. 

Ξεκινά με την εισαγωγή του θέματος με τρία βίντεο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασκήσεις 

προθέρμανσης. Τα βίντεο παρουσιάζουν ερωτήσεις σχετικά με το θέμα,ωαφήνουν χρόνο στους 

εκπαιδευόμενους για να απαντήσουν και στη συνέχεια παρουσιάζεται η απάντηση. Το υλικό των 

μαθημάτων περιλαμβάνει τρία βίντεο. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απολύτως σαφές αν θα πρέπει να τα 

παρακολουθήσουν όλα ή, αν βλέποντας μόνο ένα από τα βίντεο είναι αρκετό. Ωστόσο, τα δύο πρώτα 

βίντεο συνδυάζουν προφορική και γραπτή γλώσσας, καθώς και φωτογραφίες καθιστώντας έτσι 

ιδιαίτερα κατάλληλο για τους φοιτητές που μαθαίνουν την κατανόηση προφορικού λόγου. 

Το τρίτο βίντεο είναι εν μέρει στα αγγλικά και επικεντρώνεται στη σύνταξη ένος μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα αγγλικά. Αυτό προκαλεί σύγχυση για τους μαθητές, δεδομένου ότι ο 

πόρος υποτίθεται ότι επικεντρώνεται στο γράψιμο επίσημων επιστολών στα γερμανικά. 

Οι ασκήσεις ποικίλλουν από απλές πολλαπλής επιλογής, σταυρόλεξα ή από την ορθή τοποθέτηση 

τμημάτων, ώστε πραγματικά να γράφει ένα γράμμα. Για όλες τις ασκήσεις εκτός από την τελευταία, οι 

μαθητές μπορούν να ελέγξουν τις απαντήσεις τους και να πάρουν άμεση ανατροφοδότηση. Η μεγάλη 

ποικιλία των ασκήσεων καθιστά δυνατή την αντιμετώπιση των διαφόρων ενδιαφερόντων και να 

κρατήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για το πώς να χρησιμοποιηθεί ο πόρος στην τάξη. Οι εκπαιδευτές θα 

μπορούσαν, για παράδειγμα, να προβάλουν τα εισαγωγικά βίντεο στην τάξη και στη συνέχεια να 

προχωρήσει στην παρουσίαση της δομής μιας επιστολής. Οι εκπαιδευτές θα μπορούσαν επίσης να 

παρουσιάσουν το θέμα με δικό τους υλικό και στη συνέχεια να οι μαθητές ολοκληρώσουν τις 

διαδικτυακές ασκήσεις είτε στην τάξη είτε ως εργασία. Τρίτον, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να 

http://mooc.moocit.de/index.php?title=Brief
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χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το υλικό των μαθημάτων για να παρουσιάσουν το θέμα και να δώσουν 

στους μαθητές τη δυνατότητα να εξασκηθούν. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Θέμα καθημερινότητας για όλους τους μαθητές που 

ζουν στη Γερμανία 

+ Αυστηροί κανόνες για τη δόμηση επίσημων 

επιστολών - χρήσιμο για την εργασία 

+ Χρήσιμο για τους μαθητές που μαθάινουν την 

κατανόηση ομιλίας 

N/a 

 

Ο πόρος καλύπτει ένα θέμα που είναι σημαντικό για την καθημερινή ζωή στη Γερμανία. Χρησιμοποιεί 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης των νέων πληροφοριών. Οι μαθητές μπορούν επίσης να 

ελέγξουν τις απαντήσεις τους σε online, κάνοντας τον πόρος κατάλληλο για την αυτο-μελέτη ή 

εργασία στο σπίτι. Λόγω των πολλών επιλογών πώς να χρησιμοποιήσει τον πόρο στην τάξη, ο 

εκπαιδευτής είναι ευέλικτος και μπορεί να το προσαρμόσει στις ανάγκες των μαθητών, όπως 

απαιτείται. 
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No. 37 

Όνομα πόρου  Conversational German - from time of day to eating out 

Link https://alison.com/courses/conversational-german-from-time-

of-day-to-eating-out/content  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Κατανόηση προφορικού λόγου    

Ομιλία και προφορά 

 

Το  “Conversational German - from time of day to eating out” είναι ένα μάθημα Mooc που 

δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Cambridge για το Alison.com. Το μάθημα απευθύνεται σε 

μαθητές με ελάχιστη ή καμία προηγούμενη γνώση της γερμανικής γλώσσας. 

Το μάθημα αποτελείται από 4 ενότητες - τρεις από αυτές αφορούν την εισαγωγή νέων θεμάτων και η 

τέταρτη ενότητα είναι η τελική εξέταση. Κάθε ενότητα υποδιαιρείται σε διάφορα θέματα. 

Ενότητα 1 επικεντρώνεται στην ημερομηνία και την ώρα και την καταγωγή. Το πρώτο θέμα αφορά τη 

ημέρα, το μήνα και την ημερομηνία. 

Το μάθημα γλώσσας είναι Αγγλικά. 

Οι νέες λέξεις και φράσεις παρουσιάζονται σε διαφάνειες. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κάνουν κλικ 

στο σύμβολο ήχου δίπλα σε κάθε νέα λέξη ή φράση για να ακούσουν την προφορά. Επειδή οι 

εξηγήσεις είναι σε Αγγλικά, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με μαθητές που κατανοούν 

Αγγλικά.  

Δεν υπάρχουν επιπλέον ασκήσεις για εξάσκηση σε νέες λέξεις και φράσεις. Για το λόγο αυτό, οι 

διαφάνειες είναι χρήσιμες για να επεξηγηθούν νέες φράσεις και λεξιλόγιο, αλλά οι εκπαιδευτές θα 

πρέπει να φτιάξουν δικές τους ασκήσεις. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Βασικά γερμανικά για μαθητές με ελάχιστη ή 

καθόλου γνώση που επιθυμούν να μάθουν 

γρήγορα 

+ Διαφάνειες με τις σχετικές λέξεις και φράσεις 

που απαιτούνται για κάθε θέμα με εύκολο και 

κατανοητό τρόπο 

- Κατάλληλο μόνο για τους μαθητές που 

γνωρίζουν Αγγλικά 

- Οι λέξεις δεν παρουσιάζονται σε ευρύτερο 

πλαίσιο  

- Χωρίς ασκήσεις λεξιλογίου 

 

Ο πόρος διδάσκει βασικές δεξιότητες γερμανικών για όλους τους μαθητές που αναζητούν άμεσα 

αποτελέσματα. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης ασκήσεων και διαλόγων ή και κειμένων για να δείτε τις 

λέξεις και φράσεις σε ένα πλαίσιο, ο πόρος είναι πιο κατάλληλο για αυτο-μελέτη από ότι για χρήση 

στην τάξη. Επιπλέον, ο πόρος είναι κατάλληλο μόνο για εκπαιδευόμενους που μιλούν αγγλικά. 

 

 

https://alison.com/courses/conversational-german-from-time-of-day-to-eating-out/content
https://alison.com/courses/conversational-german-from-time-of-day-to-eating-out/content
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No. 38 

Όνομα πόρου  Duolingo 

Link https://www.duolingo.com/  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1 – B1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Γραφή  

Ομιλία και προφορά 

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

μεγιστο 10 λεπτά.  

 

Το "Duolingo" είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μάθουν 

γλώσσες. Η πλατφόρμα ξεκίνησε το 2011 και σήμερα έχει περισσότερους από 38 εκατομμύρια 

εγγεγραμμένους μαθητές. Η διεπαφή είναι διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες. Το μάθημα παρουσιάζει 

γραμματική και εισάγει νέα λεξιλόγιο για διάφορα θέματα. Οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν ένα 

μάθημα ως αρχάριοι ή να κάνετε μια αξιολόγηση του επίπεδου τους ώστε να παραλείψουν αρκετά 

επίπεδα 

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επίπεδο 1 εστιάζει στο οριστικό άρθρο στα γερμανικά. Για να 

ακολουθήσει το μάθημα, οι μαθητές θα πρέπει είτε να έχουν ολοκληρώσει τα βασικά ή θα πρέπει να 

είναι εξοικειωμένοι με ορισμένες βασικές έννοιες στη γερμανική γλώσσα. 

Η μονάδα "Η" μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργασία στο σπίτι, για την αυτο-μελέτη ή ως μια άσκηση 

στην τάξη. Πριν από την έναρξη της μονάδας, οι μαθητές μπορούν είτε να διαβάσουν μια εισαγωγική 

παράγραφο για να μάθετε για το οριστικό άρθρο στα γερμανικά ή να το ξαναθυμηθούν. Αν οι 

εκπαιδευτές το εξηγήσουν στην τάξη, οι μαθητές μπορούν να το παραλείψουν και να αρχίσουν τις 

ασκήσεις αμέσως. 

Οι ασκήσεις παρουσιάζουν διάφορα ουσιαστικά από την προηγούμενη ενότητα. Οι εκπαιδευόμενοι 

πρέπει να τα μεταφράσουν από τη γλώσσα τους στα γερμανικά και το αντίστροφο. Υπάρχει επίσης μια 

άσκηση για να ελέγξουν την προφορά τους. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στην πλατφόρμα πολύ πιθανόν 

δεν είναι αρκετές για να κατανοηθεί πλήρως το οριστικό άρθρο. Για κάθε άσκηση, οι μαθητές 

παίρνουν άμεση ανατροφοδότηση αν η απάντησή τους είναι σωστή ή όχι. Για κάθε επίπεδο που 

ολοκληρώνουν, οι μαθητές μπορούν να κερδίσουν lingots και να συγκρίνουν την πρόοδο της μάθησης 

τους για μαθησιακούς στόχους τους. Αυτό δίνει κίνητρο στους μαθητές για την εκμάθηση της νέας 

γλώσσας. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Λεξιλόγιο και γραμματική παρουσιάζονται σε μικρές και καλά 

δομημένες μονάδες 

+ Εύκολο για αρχάριους 

+ Δυνατότητα να ελέγξετε τις απαντήσεις 

+ Κατάλληλο για αυτο-μελέτη και εργασία στο σπίτι 

+ Διαθέσιμες οδηγός για εκπαιδευτές  

(https://schools.duolingo.com/) 

N/a 

https://www.duolingo.com/
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Το Duolingo παρουσιάζει νέες λέξεις και γραμματική σε μικρές, καλά δομημένες μονάδες και παρέχει 

την ευκαιρία για να ελέγξει για την ορθότητα μετά από κάθε άσκηση. Έτσι είναι κατάλληλο για την 

αυτο-μελέτη και την εργασία στο σπίτι, αλλά και για χρήση στην τάξη. Οι χρήστες μπορούν να 

παρακολουθούν συνεχώς την πρόοδο τους και να συλλέγουν πόντους κάτι που κάνει οπιο 

διασκεδαστικό το μάθημα. Υπάρχει επίσης μια λειτουργία για τη χρήση της πλατφόρμας σαν τάξη. 

 

 

No. 39 

Όνομα πόρου  Adventure German - A Mysterious Mission 

Link https://www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html  

Ομάδα στόχος Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους μαθητές που χρησιμοποιούν 

γερμανική γλώσσα για τη δουλειά τους 

Επίπεδο B1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Πρόσθετος εξοπλισμός απαιτείται: Android smartphone, iPhone, iPad ή Android 

tablet 

 

Το  “Adventure German – A mysterious mission” είναι ένα παιχνίδι περιπέτειας για προχωρημένους 

μαθητές γερμανικών από το Επίπεδο Β1  και αναπτύχθηκε από το Goethe Institut. Τοποθετείται σε ένα 

επαγγελματικό περιβάλλον και οι παίκτες πρέπειο να λύσουν μια συναρπαστική ποινική υπόθεση. 

Οδηγίες και βοήθεια είναι διαθέσιμες στα Γερμανικά, Αγγλικά και Ισπανικά. 

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο για το Android smartphones, iPhone, iPad και Android tablets. 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να είναι χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι στην τάξη. Ωστόσο, λόγω του 

γεγονότος ότι οι μαθητές πρέπει να το κατεβάσουν στο smartphone τους, tablet, iPhone ή iPad, το 

παιχνίδι είναι πιο κατάλληλο για την αυτο-μελέτη. Έτσι, οι μαθητές μπορούν να παίξουν το παιχνίδι 

στο δικό τους ρυθμό. 

Το παιχνίδι είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος για να αποκτήσουν νέα δεξιότητες στα γερμανικά και 

να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους συμμαθητές τους στη συνέχεια. 

  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Γερμανικά σε επαγγελματικό περιβάλλον 

+ Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να λύσουν μια 

υπόθεση μυστηρίου αλλά και να μάθουν γερμανικά 

+ Συνδυασμός μεταξύ χρήσιμου θέματος και 

διασκεδαστικού παιχνιδιού 

- Ο χρόνος που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση διαφέρει πολύ μεταξύ των 

διαφόρων μαθητών 

- Το παιχνίδι είναι δύσκολο στη χρήση 

στην τάξη 

 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html
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Το παιχνίδι είναι καλά μελετημένο και παρουσιάζει ένα θέμα που δεν συνδέεται συνήθως με ένα 

παιχνίδι σαν αυτό. Δεν είναι απολύτως κατάλληλο στην τάξη, αλλά είναι σίγουρα κάτι που πολλοί 

μαθητές θα θέλουν να δοκιμάσουν για την αυτο-μελέτη μετά το μάθημα. 

 

 

 

 

 

No. 40 

Όνομα πόρου  Basic German Language Skills 

Link https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-

Language-Skills  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Κατανόηση προφορικού λόγου  

Διάρκεια του βιντεο  00:03:46 

Πρόσθετος εξοπλισμός Συνιστάται: ένα πραγματικό αναλογικό ρολόι να δείξει 

διαφορετικούς χρόνους και για περαιτέρω εξάσκηση, 

φυλλάδια με πρόσθετες ασκήσεις 

 

 Το “Basic German Language Skills” είναι ένα μάθημα Mooc δημοσιεύθηκε από Julia Richter στο 

Alison.com. Το μάθημα απευθύνεται σε αρχάριους που θέλουν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες 

Γερμανικών. Το μάθημα εισάγει τους μαθητές σε βασικό λεξιλόγιο και γραμματική. Το μάθημα 

αποτελείται από δύο ενότητες οι οποίες υποδιαιρούνται σε διάφορα θέματα. Τα θέματα που 

καλύπτονται σε αυτό το μάθημα περιλαμβάνουν: τις ώρες της ημέρας, τα χρώματα, τους αριθμούς, το 

αλφάβητο, και σημαντικά ρήματα. 

Κάθε θέμα εισάγει νέες λέξεις και φράσεις σε ένα σύντομο βίντεο με υπότιτλους στα γερμανικά και 

στα Αγγλικά. 

Το θέμα 8 επικεντρώνεται στο πώς λέμε την ώρα. Για να παρακολουθήσουν το βίντεο, οι μαθητές θα 

πρέπει να γνωρίζουν τους αριθμούς και τα ρήματα σχετικά με  τις καθημερινές δραστηριότητες. 

Το βίντεο παρουσιάζει μια καθημερινή κατάσταση με χρόνους και εικόνες που βοηθούν στην 

κατανόηση προφορικού λόγου. Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βίντεο για να 

παρουσιάσουν το θέμα στην τάξη. Μετά την παρακολούθηση του βίντεο, οι εκπαιδευτικοί θα 

μπορούσαν να θέσουν κάποια ερωτήματα που σχετίζονται με τους χρόνους και τις δραστηριότητες στο 

βίντεο ή να προετοιμάσουν ένα φύλλο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σχετικά με το κείμενο ή να 

ζητήσει από τους μαθητές να βάλουν τις ώρες και τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο βίντεο με 

τη σωστή σειρά. 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξηγήσουν πλήρως διαφορετικούς τρόπους για να 

μιλήσουμε για το χρόνο. 

https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-Language-Skills
https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-Language-Skills
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Απλή και αργή γλώσσα 

+ Επιπλέον υπότιτλους  

+ Μια εικόνα από ένα ρολόι που δείχνει το 

χρόνο που αναφέρεται σε κάθε κείμενο που θα 

συνοδεύει το διάλογο 

- Όταν εισάγεται το νέο θέμα, δεν υπάρχουν 

επεξηγήσεις πώς να χρησιμοποιούν τις νέες 

λέξεις και φράσεις 

- Δεν υπάρχουν ασκήσεις για τις νέες λέξεις  

 

Τα θέματα που παρουσιάζονται στο μάθημα αυτό παρέχουν βασικές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας 

για όλους όσους θέλουν να μάθουν γερμανικά γρήγορα και που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να 

παρακολουθήσουν ένα μάθημα γλώσσας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με ένα βιβλίο ή άλλα 

υλικά μάθησης που χρησιμοποιούνται στην τάξη, αλλά δεν είναι κατάλληλο για μαθητές που 

επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα ενεργά. 

 

 

No. 41 

Όνομα πόρου  Learn the alphabet 

Link http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272  

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Writing skills 

Ομιλία και προφορά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Λειτουργικό Windows (XP η νεότερο)  

Υπολογιστής/Λαπτοπ 

Ηχεία 

 

Mια εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδάξει γραφή των γραμμάτων και προφορά. Η 

κύρια ιδέα είναι να δείξει πώς οι γράφονται τα ελληνικά γράμματα τόσο τα κεφαλαία όσο και τα πεζά, 

αλλά και τον τρόπο που προφέρονται. 

Όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα γράμμα οι κινήσεις της πένας δείχνουν πως γράφεται αυτό το 

γράμμα. Την ίδια στιγμή ο χρήστης μπορεί να ακούσει την προφορά του γράμματος. 

Η εφαρμογή είναι δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και ενήλικες εκπαιδευόμενους. 

Η εφαρμογή αυτή είναι για απόλυτα αρχάριους, προκειμένου να μάθουν τον τρόπο που τα γράμματα 

γράφονται και προφέρονται. 

Για τους μαθητές είναι εξοικειωμένοι με το λατινικό αλφάβητο το ενδιαφέρον μέρος είναι η προφορά 

παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα ελληνικά γράμματα το δεν υπάρχουν στο λατινικό αλφάβητο. 

Για τους μαθητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με λατινικά γράμματα (δηλαδή οι μετανάστες από τη 

Μέση Ανατολή), η γραφή και η προφορά θα είναι πολύ χρήσιμη. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272
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Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, πριν ή μετά τα μαθήματα στην τάξη για την 

εξάσκηση 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Σχεδιασμένο σαν παιχνίδι 

 

- δεν μπορείο να ενσωματωθεί σε online 

μαθήματα 

 

 

Απλό, έυκολη στη χρήση εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολύ πρώιμο στάδιο το οποίο 

είναι ιδανικό για τους μετανάστες από χώρες με μη λατινικό αλφάβητο. 

 

 

 

 

 

No. 42 

Όνομα πόρου  Make the word 

Link http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272  

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Writing skills 

Λεξιλόγιο  

Ομιλία και προφορά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Λειτουργικό Windows (XP η νεότερο)  

Υπολογιστής/Λαπτοπ 

Ηχεία 

 

Μια αυτόνομη εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδάξει πώς φτιάχνει λέξεις βάζοντας 

τα γράμματα στη σωστή σειρά και, στη συνέχεια, να ακούσει πώς προφέρεται. 

Η κύρια ιδέα είναι να ενισχυθεί το λεξιλόγιο σε συνδυασμό με το γράψιμο και την προφορά. Η 

εφαρμογή είναι το "επόμενο βήμα" της εφαρμογής “Μάθετε το αλφάβητο” που παρουσιάστηκε 

προηγουμένως. 

Ο χρήστης σέρνει και αποθέτει γράμματα, προκειμένου να δημιουργηθεί μια λέξη που παρουσιάζεται 

οπτικά σε μια εικόνα. 

Η εφαρμογή είναι δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και ενήλικες εκπαιδευόμενους. 

Η εφαρμογή αυτή είναι για αρχάριους, προκειμένου να εισαχθούν στο γράψιμο, το λεξιλόγιο και 

προφορά των λέξεων. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272
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Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, πριν ή μετά τα μαθήματα στην τάξη για την 

εξάσκηση 

Ένα αρνητικό είναι ότι είναι πολύ δύσκολο για τους εκπαιδευτές χωρίς τεχνική εμπειρία να 

προσθέσουν νέες λέξεις.  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Σχεδιασμένο σαν παιχνίδι 

 

- δεν μπορείο να ενσωματωθεί σε online 

μαθήματα 

- Δύσκολη προσθήκη νέων λέξεων 

 

 

Απλό, εύκολη στη χρήση εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρώιμο στάδιο για την 

εισαγωγή στο λεξιλόγιο, τη γραφή και την προφορά. 

 

 

 

 

 

 

No. 43 

Όνομα πόρου  Filoglosia 

Link http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/ 

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1-B1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο           Κατανόηση ομιλίας 

Γραμματική               Κατανόηση κειμένου  

Παραγωγή γραπτού λόγου      Ομιλία και προφορά 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

00:10:00 – 01:00:00 

Πρόσθετος εξοπλισμός Computer/Laptop         Σύνδεση στο internet          Ηχεία 

 

Η σειρά Φιλογλωσσία + αποτελείται από εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση Ελληνικών ως ξένη 

γλώσσα, που υποστηρίζονται από αγγλικά και απευθύνεται σε αρχάριους με ελάχιστη ή καμία 

προηγούμενη γνώση Ελληνικών. Το πρόγραμμα βασίζεται κατά κύριο λόγο στην επικοινωνιακή 

προσέγγιση και επικεντρώνεται στην παραγωγή και κατανόηση τόσο του προφορικού και γραπτού 

λόγου. Ο χρήστης ενθαρρύνεται να χρησιμοποιήσει Ελληνικά, προκειμένου να αποκτήσει 

επικοινωνιακή απόδοση και να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. 

Γραμματικές δομές και συντακτικές λειτουργίες, επίσης, παρουσιάζονται, με απλό και λειτουργικό 

τρόπο και μέσα σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο. 
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Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από ασκήσεις διαφόρων κατηγοριών, που αξιοποιούν πλήρως τις 

δυνατότητες των τεχνολογιών των πολυμέσων, με στόχο την ανάπτυξη όλων των γλωσσικών 

δεξιοτήτων (προφορική και γραπτή κατανόηση της ομιλίας, ασκήσεις προφοράς, ορθογραφίας, 

Λεξιλόγιο, Γραμματική, σχηματισμού προτάσεων κ.λπ.) . Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από τα 

ακόλουθα στοιχεία: διαλόγους, βασικό λεξιλόγιο, γραμματική και χρήσιμες φράσεις. Κάθε στοιχείο 

συνοδεύεται από μια ποικιλία ασκήσεων για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων. 

Το γλωσσικό υλικό επικεντρώνεται κυρίως σε καθημερινές καταστάσεις – χαιρετισμούς,  σχέδια 

διακοπών, στην ταβέρνα, τηλεφωνική συνομιλία, μιλάμε για το παρελθόν, συγγνώμη, ψώνια, 

ζητώντας και δίνοντας κατευθύνσεις,  στο γιατρό, προσκλήσεις, ζητώντας και δίνοντας συμβουλές, 

ταξίδια, ενοικίαση ενός διαμερίσματος, σε ένα σούπερ μάρκετ. 

Κύρια χαρακτηριστικά: - αρχεία ήχου και βίντεο γηγενείς ομιλητές - Μετάφραση στα Αγγλικά 

- ασκήσεις λεξιλογίου - ασκήσεις γραμματικής - Χρήσιμες φράσεις 

Οι ασκήσεις θα μπορούσαν να γίνουν στην τάξη ή στο σπίτι για αυτοεκπαίδευση. Εκτός από το 

γλωσσικό υλικό, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό που σχετίζεται 

με τις πολιτιστικές πτυχές τόσο της αρχαίας και σύγχρονης Ελλάδας κάτι  που βοηθά τη διαδικασία 

της μάθησης. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

+ Φιλικό προς το χρήστη και ελκυστικό 

περιβάλλον 

+ Αγγλικές μεταφράσεις 

+ Χρήσιμες φράσεις 

+ Εύκολο στην πλοήγηση 

- Περιορισμένος αριθμός θεμάτων 

 

Η φιλογλωσσία είναι διαδραστικό και χρήσιμο εργαλείο για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

Είναι ιδανικό για τους αρχάριους εκπαιδευόμενους. 
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No. 44 

Όνομα πόρου  Learn Ελληνικά 

Link http://www.kypros.org/LearnΕλληνικά/  

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1-B2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο           Κατανόηση ομιλίας 

Γραμματική              Ομιλία και προφορά 

Παραγωγή γραπτού λόγου       

Duration of the audio   00:15:00 περιπου 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

00:15:00+ 

Πρόσθετος εξοπλισμός Computer/Laptop   Σύνδεση στο internet    Ηχεία 

Εκτυπωτής  

 

Learn Greek  Online είναι ένα online μάθημα που στοχεύει στη διδασκαλία σύγχρονης Ελληνικής 

γλώσσας. 

Αποτελείται από 105 πραγματικά αρχεία ήχου (περίπου 15 λεπτά το κάθε ένα), 105 αρχεία με 

σημειώσεις για εκπαιδευόμενους (ένας για κάθε αρχείο ήχου), μια συλλογή συνεργατικών εργαλείων 

μάθησης και ένα online λεξικό Ελληνικών και Ελληνικό ορθογραφικό έλεγχο. Μετά από κάθε μάθημα 

υπάρχει ένα φόρουμ συζήτησης, όπου οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και να 

επικοινωνούν. 

Τα κείμενα των μαθημάτων έχει δημιουργηθεί από μαθητές. 

Τα αρχεία ήχου χωρίζονται ανάλογα με τη γλωσσική επάρκεια και υπάρχουν υλικά για αρχάριους, 

μέτριους και προχωρημένους μαθητές. 

Η πλατφόρμα προσφέρει χρήσιμα χαρακτηριστικά όπως: οπτικοποίηση του Ελληνικού αλφάβητου, 

Ελληνικά κείμενα, οδηγίες για την εγκατάσταση Ελληνικού πληκτρολογίου? εγκατάσταση Ελληνικών 

γραμματοσειρών στον υπολογιστή, φόρουμ με ερωτήσεις, συλλογή από Ελληνική μουσική. 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τα 105 μαθήματα ήχου προσφέρουν πραγματικά 

μεγάλη επιλογή για τον εκπαιδευτή. Το ηχητικό υλικό θα μπορούσε να παίξει άμεσα στην τάξη και 

μετά από αυτό ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιες ασκήσεις για την εξάσκηση του 

νέου υλικού ή να ξεκινήσουν συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευόμενων σχετικά με το συγκεκριμένο 

θέμα. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

+ Πολλές χρήσιμες λειτουργίες 

+ Ευρεία επιλογή των υλικών 

+ Ευκολία στη χρήση 

- Υπάρχει περιορισμός για να κατεβάσετε το 

υλικό 

 

http://www.kypros.org/LearnGreek/
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Καλή πλατφόρμα που προσφέρει πολύ χρήσιμο υλικό και αρχεία ήχου. Είναι καλύτερα να 

χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενός εκπαιδευτή. Τα αρχεία ήχου και τα άλλα χαρακτηριστικά θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές αργότερα στο σπίτι για την εξάσκηση αφού έχουν 

ήδη μάθει το νέο υλικό. 

 

 

No. 45 

Όνομα πόρου  Learn Ελληνικά fast and easily 

Link http://www.loecsen.com/travel/0-en-67-2-57-free-lessons-

Ελληνικά.html  

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο                                      Κατανόηση ομιλίας 

Ομιλία και προφορά         Παραγωγή γραπτού λόγου       

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

00:05:00+ 

Πρόσθετος εξοπλισμός Computer/Laptop    

Ηχεία   

Προαιρετικά – MP3 player  

Εκτυπωτής  

 

Το Loecsen είναι μια πολύ βασική πλατφόρμα που προσφέρει εικονογραφημένους οδηγούς και 

ηχογραφημένες συνομιλίες σχετικές με για τα ταξίδια και αναψυχή. 

Η πλατφόρμα προσφέρει βασικές λέξεις και φράσεις που κάποιο ένα άτομο θα μπορούσε να χρειαστεί, 

όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό. Κάθε φράση συνοδεύεται από εικόνα και καταγραφή ήχου με τη σωστή 

προφορά. 

Αυτή η πλατφόρμα είναι ιδανικό αν ένας δάσκαλος θέλει να ελέγξει την προφορά των μαθητών και τις 

δεξιότητες ομιλίας. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να διαχωρίσετε τους 

εκπαιδευόμενους σε ζευγάρια και να τους δώσει ένα θέμα με χρήσιμες φράσεις. Μετά από αυτό οι 

μαθητές πρέπει να κάνουν ένα διάλογο χρησιμοποιώντας όλες τις φράσεις αλλά και προσθήκη άλλων. 

Μετά από κάθε σύνολο λέξεων υπάρχει ένα κουίζ το οποίο είναι ιδανικό για την εξάσκηση στο νέο 

λεξιλόγιο. 

Υπάρχουν 15 διαθέσιμα θέματα με χρήσιμες φράσεις και λέξεις - Απαραίτητα, Συνομιλία, Ψάχνω για 

κάποιον, παρακολούθηση χρόνου, πάρτυ, Μπαρ, Εστιατόριο, Ταξί, Μεταφορές, Ξενοδοχείο, Παραλία, 

οικογένεια, συναισθήματα, μάθηση, χρώματα, αριθμοί, Σε περίπτωση προβλήματος . 

Όλοι οι ήχοι μπορούν να μεταφορτωθούν ως αρχεία mp3 και αρχεία PDF. 

 

 

  

http://www.loecsen.com/travel/0-en-67-2-57-free-lessons-greek.html
http://www.loecsen.com/travel/0-en-67-2-57-free-lessons-greek.html
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Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Εικονογράφηση και ηχογραφήσεις 

- Λήψη υλικού επί πληρωμή 

- Πολύ βασική πλατφόρμα 

- Περιορισμένα θέματα 

 

Το Loecsen είναι μια βασική και απλή πλατφόρμα κατάλληλη για απόλυτα αρχάριους. Το εργαλείο 

είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευτές και για τους μαθητές στη διαδικασία της αυτοεκπαίδευσης. Ο 

πόρος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από ανθρώπους που θέλουν να μάθουν μερικές 

χρήσιμες φράσεις πριν από ένα ταξίδι στο εξωτερικό. 

 

 

 

No. 46 

Όνομα πόρου  Ελληνικά for foreigners  

Link http://greek.pgeorgalas.gr/Default.asp  

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι and advanced 

Επίπεδο A2-B2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

Διάρκεια του βιντεο  00:01:00 – 00:05:00 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

00:01:00 – 00:05:00 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ/Smartphone/Tablet screen 

Σύνδεση στο internet 

 

Η πλατφόρμα αυτή έχει ως στόχο τη βασική κατανόηση της δομής της Ελληνικής γλώσσας ώστε να τη 

χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά σε μια σειρά από καθημερινές καταστάσεις. Υπάρχουν επίσης 

λίστες με λεξιλόγιο, χρήσιμες φράσεις με ήχο, τη σύνταξη, τη γλώσσα. Το περιεχόμενο αυτής της 

ιστοσελίδας είναι δυναμικό και ενημερώνεται συνεχώς. 

 

Ο πόρος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα στην τάξη υπάρχουν κείμενα, ασκήσεις και 

παραδείγματα σε κάθε επίπεδο. Παρακολούθηση βίντεο, εφημερίδες και στο ροές περιεχομένου 

(feeds) από προσεκτικά επιλεγμένες πηγές. Η ιστοσελίδα είναι φιλική σε κινητές συσκευές. Είναι 

δυνατόν να έχουν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο, ακόμη και από ένα μικρό Smartphone ή οθόνη 

Tablet. Για τις ασκήσεις και τις παρουσιάσεις πολυμέσων, η Javascript πρέπει να είναι 

ενεργοποιημένη και πρέπει να εγκατασταθεί  το Flash player. 

 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

+ Κατανοητή ιστοσελίδα - Σύντομα μαθήματα 
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+ Ευκολία στη χρήση 

+ Ενδιαφέρουσα διδασκαλία 

- Χωρίς αρκετή γραμματική και λεξιλόγιο 

 

 

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι κατάλληλη για όσους έχουν ελάχιστη ή καμία γνώση της Ελληνικής 

γλώσσας. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα υλικού τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους. Όλο το 

εκπαιδευτικό υλικό είναι online και δωρεάν. 

 

 

 

 

 

 

 

No. 47 

Όνομα πόρου  Google Translate 

Link https://translate.google.com 

Γλώσσα Many γλώσσες 

Ομάδα στόχος All users and learners 

Επίπεδο All Επίπεδοs 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

Κατανόηση προφορικού λόγου  

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ               Σύνδεση στο internet 

 

Η πλατφόρμα ουσιαστικά ένα online μεταφραστής από τη μία γλώσσα στην άλλη. Έχει περισσότερες 

από 15 γλώσσες και πολλαπλούς συνδυασμούς. Εκτός από μεταφράσεις το εργαλείο προσφέρει 

παραδείγματα, συνώνυμα ή αντώνυμα μιας λέξης και προφορά από φυσικό ομιλητή. 

Δεν είναι καλό να χρησιμοποιείται για τη μετάφραση περισσότερων από μία λέξη κάθε φορά. Αν 

προσπαθήσετε να μεταφράσετε μια πρόταση ή ένα κείμενο η μετάφραση θα είναι ανεπαρκής. Το 

εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη γρήγορη μετάφραση μιας άγνωστης λέξης ή να για να 

βρείτε συνώνυμα ή αντίθετα μιας λέξης. Η επιλογή για να ακούτε την προφορά μιας  λέξης είναι 

επίσης πολύ χρήσιμη. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ηχητικά με τη σωστή προφορά των λέξεων 

+ Πλαίσια και παραδείγματα 

+ Πολύ Ευκολία στη χρήση 

+ Προσβάσιμη από κάθε είδους συσκευή 

- Εσφαλμένες μεταφράσεις προτάσεων ή 

παραγράφων. 

- Δεν είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο 
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Google translate είναι καλό για καθημερινή χρήση, αλλά πάντα να έχετε κατά νου ότι αν μεταφράσει 

ολόκληρες προτάσεις ή τις παραγράφους είναι πολύ πιθανό η μετάφραση να μην είναι σωστή. 

Προσπαθήστε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για ξεχωριστές λέξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 48 

Όνομα πόρου  LEARN HOW TO WRITE A STORY 

Link http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272  

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος Ενδιάμεσο  

Επίπεδο B1 

Θέμα (λεξιλόγιο, γραμματική, 

γραφή, ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραφή 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

02:00:00 

Πρόσθετος εξοπλισμός Σύνδεση στο internet           

Υπολογιστής/Λαπτοπ         

Ηχεία 

 

Μια διαδραστική εφαρμογή συγγραφής που καθοδηγεί τους μαθητές βήμα προς βήμα στο γράψιμο 

μιας ιστορίας για κάτι ενδιαφέρον, αστείο, περίεργο ή δυσάρεστο που τους συνέβη στο παρελθόν. 

Η κύρια ιδέα είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων γραφής.  

Ο μαθητής έχει το ρόλο ενός συγγραφέα και πρέπει να γράψει μια ιστορία που περιγράφει πραγματικά 

ή φανταστικά γεγονότα του παρελθόντος, να ενημερώσει τον αναγνώστη για το χρόνο, τον τόπο και 

τους ανθρώπους που εμπλέκονται και, τέλος, να παρέχει σαφείς πληροφορίες. 

Παρουσιάζεται, ένα παράδειγμα ιστορίας με επεξηγήσεις και έναν οδηγό για το πώς να δομηθεί η 

ιστορία. 

Η εφαρμογή είναι δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εφήβους και ενήλικες μαθητές. 

Η εφαρμογή αυτή είναι για τις ενδιάμεσο (Επίπεδο Β1) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί online και 

offline. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272
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Η ιστορία μπορεί να δημοσιευθεί σε ένα blog ή σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης και να ζητήσει 

από τους συναδέλφους να την αξιολογήσουν. 

Η αφήγηση είναι στα Ελληνικά και η ιστορία πρέπει να είναι γραμμένη στα Αγγλικά. Η ποιότητα της 

αφήγησης δεν είναι πολύ καλή, διότι έχει παραχθεί από υπολογιστή και όχι από φυυσικό ομιλητή 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Καλή αλληλουχία 

+ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί online και 

offline 

- Υποστηρίζει μόνο Αγγλικά (μπορεί εύκολα να 

μεταφερθεί σε άλλες γλώσσες) 

- Η ποιότητα της αφήγησης δεν είναι καλή. 

 

Εύκολη στη χρήση εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί online και offline για την ενίσχυση των 

δεξιοτήτων γραφής και λεξιλόγιο.  

 

 

 

 

 

Σώματα κειμένων από το χώρο της δημοσιογραφίας περιέχουν, σε ηλεκτρονική μορφή, περίπου 

5.000.000 κείμενα από εφημερίδες. Το υλικό είναι ομαδοποιημένο σε θεματικές ενότητες και 

ταξινομημένο ανά είδος (σύντομες ειδήσεις, κοινωνικά, αθλητικά κλπ). 

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε ερευνητές, φοιτητές, καθηγητές, μαθητές, και σε όποιον νδιαφέρεται για 

την ελληνική γλώσσα. Προσπαθεί να καλύψει την Ελληνικά γλώσσα διαχρονικά (Αρχαία Ελληνικά, 

Μεσαιωνικά Ελληνικά, Νέα Ελληνικά). Ο στόχος είναι η Πύλη να αποτελέσει ένα χρήσιμο, αξιόπιστο 

και αποτελεσματικό περιβάλλον: 

Για την υποστήριξη και τη διάδοση της Ελληνικής γλώσσας στην ψηφιακή εποχή, 

Για τη διδασκαλία των Ελληνικών ως μητρικής και δεύτερης / ξένης γλώσσας, 

Για την υποστήριξη της έρευνας, 

No. 49 

Όνομα πόρου  Text corpora  

Link http://www.greek-language.gr/ greek 

Lang/modern_Ελληνικά/tools/corpora/ 

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος All learners  

Επίπεδο B2-C2 

Topic (Λεξιλόγιο; Γραμματική; 

Writing; Reading; ect.) 

 

Διάρκεια του βιντεο   

Duration of the whole exercise  

Πρόσθετος εξοπλισμόςrequired 

or recommended 
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Για την παραγωγική χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των 

Ελληνικών. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

+ Διάφορα θέματα 

 

- Χωρίς ξεκάθαρη χρήση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής είναι ένα σύγχρονο και πλήρες ερμηνευτικό, ορθογραφικό και 

ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής. Είναι το πρώτο λεξικό της νεοελληνικής που έθεσε 

επιστημονικές λεξικογραφικές αρχές και επηρέασε με τον τρόπο αυτό καθοριστικά τη σημερινή 

νεοελληνική λεξικογραφική πραγματικότητα. Από τις σημαντικές καινοτομίες του αξίζει να τονιστούν 

ιδιαίτερα η ύπαρξη φωνητικής μεταγραφής, η σύνδεση κάθε λήμματος με το κλιτικό του παράδειγμα 

και η προσπάθεια καταγραφής όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού εκφράσεων και φράσεων της 

νέας ελληνικής. Η εγκυρότητα της ετυμολογικής προσέγγισης είναι επίσης από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματά του. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

+ Διάφορα θέματα 

 

- Χωρίς ξεκάθαρη χρήση 

No. 50 

Όνομα πόρου  Modern Greek Dictionary   

Link http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantaf

yllides/index.html 

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος Advanced 

Επίπεδο B2-C2 

Topic (Λεξιλόγιο; Γραμματική; 

Writing; Reading; ect.) 

Λεξιλόγιο  
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No. 51 

Όνομα πόρου  Ελληνικά language Diagnostic Tests 

Link http://www.greek-language.gr/certification/tests/index.html  

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι – Προχωρημένοι 

Επίπεδο A1 – C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Κατανόηση κειμένου  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

30 min exam time per Επίπεδο 

Πρόσθετος εξοπλισμός Σύνδεση στο internet 

Υπολογιστής/Λαπτοπ 

Ηχεία 

 

Σκοπός της διαδικτυακής διαγνωστικής δοκιμασίας είναι μια πρώτη εκτίμηση του βαθμού κατοχής της 

ελληνικής γλώσσας από τον υποψήφιο για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας 

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.  

Επιπλέον, η διαγνωστική δοκιμασία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και 

από υπεύθυνους για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων ώστε να διαγνώσουν και 

να καθορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας των μαθητών και βασισμένοι 

στις πληροφορίες που θα συλλέξουν να οργανώσουν τα προγράμματα εκμάθησης διδασκαλίας 

αρτιότερα. 

Η διαγνωστική δοκιμασία ακολουθεί τη διαβάθμιση των επιπέδων των εξετάσεων πιστοποίησης 

επάρκειας της ελληνομάθειας (από το Α1 έως το Γ2). Σε κάθε επίπεδο οι υποψήφιοι «εξετάζονται» 

στην κατανόηση γραπτού λόγου, στην κατανόηση προφορικού λόγου και στη χρήση γλώσσας. Το 

ηλεκτρονικό περιβάλλον επιτρέπει την άμεση διαδικτυακή συμπλήρωση της κάθε δοκιμασίας μέσα σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και την άμεση ανατροφοδότηση του χρήστη. Προσφέρει επομένως 

ακριβώς τις πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες για τον χρήστη ώστε να εντοπίσει τις αδυναμίες του 

και να υποστηρίξει την μάθησή του ως προς αυτές. 

Η συμπλήρωση του τεστ είναι ενδεικτική, παρέχει στον υποψήφιο μόνο κατευθυντήριες γραμμές και 

δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η επιτυχία του στις εξετάσεις 

πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Καλύπτονται όλα τα επίπεδα  

+ Άμεση ανατροφοδότητση 

- Περιορισμένος αριθμός τεστ. 

 

Χρήσιμες εξετάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές πριν και κατά τη διάρκεια της 

εκμάθησης  Ελληνικών. 

http://www.greek-language.gr/certification/tests/index.html
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No. 52 

Όνομα πόρου  Multimedia educational materials 

Link http://www.greek-

language.gr/certification/dbs/media/index.html  

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι – Προχωρημένοι 

Επίπεδο A1 – C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Κατανόηση κειμένου  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Πρόσθετος εξοπλισμός Σύνδεση στο internet 

Υπολογιστής/Λαπτοπ 

Ηχεία 

 

Πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό από πρωτότυπα κείμενα και ηχητικά, τα οποία προέρχονται από μια 

ποικιλία των έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών. Η συλλογή αυτή έχει ως στόχο να εμπλουτίσει το 

εκπαιδευτικό υλικό για τους καθηγητές ελληνικών ως δεύτερης / ξένης γλώσσας και να υποστηρίξει 

το σχεδιασμό και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό είναι κατηγοριοποιημένο ανά 

επίπεδο (Α1 έως Γ2) και ανά τύπο (κείμενα ή ήχοι). 

Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διδακτικούς σκοπούς, αλλά και για να προετοιμάσουν 

τους μαθητές για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας. 

Η χρήση των υλικών μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Συγκεκριμένα, τα υλικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ολόκληρα ή τμηματικά. Ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει σε 

συνδυασμό με δικό του υλικό, να τα τροποποιήσει ή να τα απλουστεύσει σύμφωνα με τις ανάγκες των 

μαθητών. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Τροποποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες 

των μαθητών 

+ Βασισμένα σε αυθεντικό υλικό 

- Περιορισμένη ποικιλία 

- Δεν υπάρχουν βίντεο 

 

Συλλογή αυθεντικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους από τους εκπαιδευτές. 

 

 

 

 

 

http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/index.html
http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/index.html
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No. 53 

Όνομα πόρου  Deutschakademie online Kurs 

Link http://www.deutschakademie.de/online-

deutschkurs/griechisch/  

Ομάδα στόχος all learners 

Επίπεδο A1 – C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο, Γραμματική, γραφή, Κατανόηση προφορικού 

λόγου , ομιλία και προφορά, Κατανόηση κειμένου,  

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

Τουλάχιστον 10 λεπτά 

Πρόσθετος εξοπλισμός απαιτείται: υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο με πρόσβαση στο 

διαδίκτυο για κάθε μαθητή 

 

Το Deutschakademie είναι ένας πάροχος μαθημάτων γλώσσας στη Γερμανία, την Αυστρία και τη 

Σλοβακία. Εκτός από το να προσφέρουν μαθήματα ξένων γλωσσών σε διάφορες πόλεις, έχουν 

αναπτύξει ένα δωρεάν online μάθημαΓερμανικών. 

Οι μαθητές μπορούν να επιλέγουν online ασκήσεις σύμφωνα με το επίπεδο ή σύμφωνα με ένα από τα 

70 γερμανικά σχολικά βιβλία. Υπάρχουν επίσης ειδικές ασκήσεις για δοτική και αιτιατική καθώς και 

δοκιμαστικά τεστ. 

Το online μάθημα παρέχει ασκήσεις για 70 γερμανικά σχολικά βιβλία. Είναι επομένως πολύ πιθανό 

ότι οι εκπαιδευτικοί θα βρουν ασκήσεις από το βιβλίο που εργάζονται σε αυτή την πλατφόρμα. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ασκήσεις μετά από κάθε κεφάλαιο ή αφού 

ολοκληρωθεί το σύνολο του βιβλίου. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν πόσες ερωτήσεις θέλουν να 

απαντήσουν και σε τι θέμα θα ήθελαν να εστιάσουν. 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να βρουν ασκήσεις από το βιβλίο τους σε αυτή την πλατφόρμα, καθώς και  

ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη με πολύ λίγη προσπάθεια 

από πλευράς χρόνου και προετοιμασίας. 

Οι ασκήσεις μπορεί να γίνει είτε στην τάξη ή για εργασία στο σπίτι  ή αυτο-μελέτη. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ασκήσεις για ένα ευρύ φάσμα των 

επιπέδων και σχολικών βιβλίων 

+ Περιβάλλον διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες 

+ Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν την 

ένταση των ασκήσεων και του θέματος 

+ Κατάλληλο για αρχάριους 

- Μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 

 

Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη με πολύ λίγη προσπάθεια από την πλευρά του 

δασκάλου. Περιλαμβάνει ασκήσεις από τα πιο κοινά σχολικά βιβλία, ώστε οι μαθητές θα είναι σε 

θέση να εξασκήσουν τις γνώσεις τους με ακρίβεια τσε θέματα που έχουν καλύψει στην τάξη. Οι 

http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/griechisch/
http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/griechisch/
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μαθητές μπορούν επίσης να προσαρμοστούν οι ασκήσεις στις προτιμήσεις τους όσον αφορά την 

ένταση και το θέμα. 

 

 

 

No. 54 

Όνομα πόρου  Ελληνικά lessons Youtube 

Link https://www.youtube.com/channel/UCVilTpdWswydzc5TxkV

R8Xw 

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι 

Επίπεδο A1 – A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Κατανόηση προφορικού λόγου     

Βασική Γραμματική       Λεξιλόγιο 

Διάρκεια του βιντεο  6 - 28mins 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

Total duration of 8 videos is 2 hours 

Πρόσθετος εξοπλισμός Σύνδεση στο internet      Υπολογιστής/Λαπτοπ         Ηχεία 

 

Ένα σύνολο από 8 εκπαιδευτικά βίντεο με παρουσιάσεις για την εισαγωγή στα Ελληνικά. Η αφήγηση 

είναι στα Αγγλικά, ώστε οι μαθητές που μιλούν Αγγλικά (βασικό επίπεδο) να τα παρακολουθήσουν. 

Υπάρχουν επίσης παραδείγματα που βασίζονται σε άλλες γλώσσες (πχ οι προσωπικές αντωνυμίες 

παρουσιάζονται σε Ελληνικά και υπάρχει μετάφραση στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και 

Τουρκικά). 

Τα βίντεο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικό υλικό από τους μαθητές. Μπορούν επίσης 

να ενσωματωθούν σε μια ιστοσελίδα ή ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (πχ Moodle). Τα βίντεο 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης σαν εισαγωγή στα ελληνικά για τους ανθρώπους που 

ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε μαθήματα ελληνικής γλώσσας. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν 

- Μόνο με αγγλική αφήγηση 

- Έχουν πνευματικά δικαιώματα  
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No. 55 

Όνομα πόρου  Free online material for learning greek 

Link http://www.hau.gr/?i=learning.en.podcasts-in-greek 

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A2-C2 

Topic (Λεξιλόγιο; 

Γραμματική; Writing; 

Reading; ect.) 

Κατανόηση κειμένου 

Γραφή 

Κατανόηση προφορικού λόγου  και ομιλία 

Διάρκεια του βιντεο  Έως 2-3 λεπτά 

Duration of the whole 

exercise 

 Έως 2-3 λεπτά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Laptop/ computer 

Σύνδεση στο internet 

Smartphone 

 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρέχει αυτό το υλικό που συμβάλλει στην εκπλήρωση της αποστολής 

της ως εκπαιδευτικού και πολιτιστικού ιδρύματος. Το υλικό περιλαμβάνει βιβλία για την εκμάθηση 

Ελληνικών ως ξένη γλώσσα, τα βιβλία προετοιμασίας για τις εξετάσεις, καταλόγους εκθέσεων, 

μονογραφίες και άλλες πολιτιστικές εκδόσεις. 

 

Ο πόρος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα στην τάξη. Όλοι οι διάλογοι είναι απλοί και 

σύντομοι. 

Για κάθε ένα από τα μαθήματα που δεν υπάρχει: 

• Μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης για το διάλογο. 

• Ηχογράφηση. 

• Δραστηριότητες για Λεξιλόγιο ή Γραμματική σχετικά με περιεχόμενα του μαθήματος 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ PDF Format 

+ Free lessons 

- Όχι αρκετά μαθήματα  

 

 

Η πλατφόρμα είναι χρήσιμη για τους εκπαιδευτές για την χρησιμοποιήσουν στην τάξη. Η πλατφόρμα 

περιλαμβάνει την πλήρη PDF απομαγνητοφώνηση και mp3 αρχεία ήχου από 81 μαθήματα. 
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Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρέχει αυτό το υλικό που συμβάλλει στην εκπλήρωση της αποστολής 

της ως εκπαιδευτικού και πολιτιστικού ιδρύματος. Το υλικό περιλαμβάνει βιβλία για την εκμάθηση 

Ελληνικών ως ξένη γλώσσα, τα βιβλία προετοιμασίας για τις εξετάσεις, καταλόγους εκθέσεων, 

μονογραφίες και άλλες πολιτιστικές εκδόσεις. 

 

Ο πόρος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα στην τάξη, οι διάλογοι στα βίντεο θα μπορούσαν να 

προβληθούν στην τάξη. Όλοι οι διάλογοι είναι απλοί και σύντομοι. 

 

Στην ιστοσελίδα για κάθε ένα από τα μαθήματα υπάρχει: 

• Μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης για το διάλογο, την προβολή του βίντεο. 

• Το βίντεο με Ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους. 

• Το σενάριο για το βίντεο στα Ελληνικά και Αγγλικά,  

• Βασικά Λεξιλόγιο για το μάθημα. 

• Δραστηριότητες για λεξιλόγιο και γραμματικά για θέματα  που εμφανίζονται στο μάθημα. 

 

   Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ PDF αρχεία 

+ Ελέυθερα μαθήματα 

- Μικρός αριθμός μαθημάτων 

 

 

 

Η πλατφόρμα είναι πολύ φιλική προς το χρήστη. Υπάρχουν μια σειρά από βίντεο μαθήματα για να σε  

αυθεντική γλώσσα για θέματα της καθημερινότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

No. 56 

Όνομα πόρου  Learning Ελληνικά Videos  

Link http://www.hau.gr/?i=learning.en.video_casts 

Γλώσσα Ελληνικά 

Ομάδα στόχος All learners 

Επίπεδο A1-A2 

Topic (Λεξιλόγιο; 

Γραμματική; Writing; 

Reading; ect.) 

Ανάγνωση 

Γραφή 

Ακρόαση  

Ομιλία 

Διάρκεια του βιντεο  Few second to 2-3 min 

Duration of the whole exercise Few second to 2-3min 

Πρόσθετος εξοπλισμός Laptop/ computer 

Σύνδεση στο internet 

Smartphone 
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No. 57 

Όνομα πόρου  Flashcards 

Link http://www.byki.com/category/greek/a/  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1, A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο, Γραμματική, ομιλία και προφορά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Συνιστάται: ένας υπολογιστής ανά μαθητή, ακουστικά 

Απαιτείται: τουλάχιστον ένας υπολογιστής στην τάξη. 

 

Αυτό το ελεύθερο λογισμικό flashcard που διατίθενται από το Transparent Language βοηθάει στη 

διδασκαλία βασικών φράσεων, λεξιλογίου και κάποια σημεία γραμματικής. Είναι πολύ απλό στη 

χρήση, οι διαφάνειες περιλαμβάνουν ήχο, και υπάρχει μια τεράστια επιλογή θεμάτων για τους μαθητές 

για να επιλέξουν. 

Για κάθε λέξη ή φράση είναι επίσης διαθέσιμο ηχητικό. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να ακούσουν 

την ηχογράφηση σε κανονική ταχύτητα ή πιο αργή. 

Οι κάρτες είναι διαθέσιμες για πολλά διαφορετικά θέματα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη 

για νέες λέξεις και φράσεις ή για εργασία στο σπίτι ή αυτο-μελέτη. 

Αν κάθε μαθητής έχει έναν υπολογιστή για να δουλέψει, οι εκπαιδευτές  μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τα flashcards με πολύ λίγη προσπάθεια. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για 

την εργασία ή αυτο-μελέτη υπό την προϋπόθεση ότι οι μαθητές έχουν έναν υπολογιστή με πρόσβαση 

στο internet. 

Για κάθε σωστή απάντηση, οι μαθητές μπορούν να κερδίσουν πόντους. Έτσι, θα μπορούσε να 

μετατραπεί η άσκηση σε διαγωνισμό και να γίνει πιο ενδιαφέρουσα. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Σχεδιασμένο σαν παιχνίδι 

- Απαραίτητο να γνωρίζει αγγλικά ο χρήστης 

 

 

Η ιστοσελίδα προσφέρει flashcards για διάφορα θέματα. Οι μαθητές μπορούν προσαρμόσουν το υλικό 

με τις δικές τους προτιμήσεις. Κάθε λέξη είναι διαθέσιμο και σαν ηχογράφηση. Για το λόγο αυτό, δεν 

είναι μόνο κατάλληλο για λεξιλόγιο αλλά και για την πρακτική εξάσκηση της προφοράς. Οι λέξεις και 

οι φράσεις μεταφράζονται στα Αγγλικά. Για το λόγο αυτό, το υλικό δεν είναι κατάλληλο για μαθητές 

που δεν μιλούν Αγγλικά. 

Η ιστοσελίδα παρουσιάζει την εκμάθηση ελληνικών λέξεων με διασκεδαστικό τρόπο.  

 

 

 

http://www.byki.com/category/Greek/a/
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No. 58 

Όνομα πόρου  Ελληνική Γραμματική 

Link http://www.greekgrammar.eu 

Ομάδα στόχος all learners 

Επίπεδο A1 – B1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

 

Η ιστοσελίδα παρέχει μια επισκόπηση της σύγχρονης ελληνικής γραμματικής και συγκεκριμένα τη 

χρήση των ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων κ.λπ. Για κάθε θέμα, οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν 

τα έντυπα που εξηγούν τη γραμματική με λεπτομερή τρόπο. 

Επιπλέον, η ιστοσελίδα παρέχει ασκήσεις για κάθε θέμα γραμματικής για διαφορετικά επίπεδα 

δεξιοτήτων. Σε όλες τις ασκήσεις δίνονται και οι απαντήσεις. 

Οι εκπαιδευτές μπορούν να κατεβάσουν τις ασκήσεις για χρήση στην τάξη ή για εργασία στο σπίτι σε 

θέματα που έχουν παρουσιαστεί στην τάξη. 

Οι επεξηγήσεις της γραμματική είναι χρήσιμες για τους μαθητές, όταν προσπαθούν να ολοκληρώσουν 

ασκήσεις. Σε συνδυασμό με τις απαντήσεις, οι ασκήσεις είναι επίσης κατάλληλες για την αυτο-μελέτη. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Οι εξηγήσεις της γραμματική είναι 

καλά δομημένες και λεπτομερείς 

+ Υπάρχουν επεξηγήσεις και 

παραδείγματα 

+ Οι ασκήσεις είναι για διαφορετικά 

επίπεδα  

+ Οι ασκήσεις μπορούν να 

προσαρμοστούν ανάλογα με τους 

χρήστες, το επίπεδο και τις ανάγκες τους.  

- Οι επεξηγήσεις είναι κατάλληλες για μαθητές που 

γνωρίζουν αγγλικά 

 

Η ιστοσελίδα στοχεύει στο να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη σύγχρονη ελληνική 

γραμματική. Οι επεξηγήσεις είναι καλά δομημένες, λεπτομερείς και με πολλά παραδείγματα. Οι 

ασκήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτές για εργασία στο σπίτι, αυτο-μελέτη ή 

στην τάξη. 

.    
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No. 59 

Όνομα πόρου  Lexiscope 

Link http://www.neurolingo.gr/en/online_tools/lexiscope.htm  

Ομάδα στόχος all learners 

Επίπεδο A1 – C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, γραμματική, 

γραφή, ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο extension, Γραμματική, writing, speaking skills & 

pronunciation 

Additional materials required: computer and internet access in class  

 

Η Neurolingo στελεχώνεται από μηχανικούς υπολογιστών και γλωσσολόγους που ειδικεύονται στην 

επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Σε αυτή την ιστοσελίδα, οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν 

σύγχρονες ελληνικές λέξεις και να μάθουν για την ορθογραφία, τη μορφολογία, το συλλαβισμό, τα 

συνώνυμα και τα αντώνυμα τους. 

Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη ή αυτο-μελέτη κάθε φορά που οι μαθητές βρίσκουν 

μια λέξη με την οποία δεν είναι εξοικειωμένοι. Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτές 

τις λέξεις και έτσι βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην κατανόηση κειμένου καθώς και την έκφραση. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για την εξοικείωση των 

εκπαιδευομένων με online λεξικά δείχνοντάς τους το παράδειγμα και εξηγώντας το είδος των 

πληροφοριών που παρέχονται.  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Πληροφορίες για σύγχρονες ελληνικές 

λέξεις που βοηθάει τους μαθητές να 

κατανοήσουν άγνωστες λέξεις 

+ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αυτομελέτη ή το γράψιμο μιας εργασίας 

+ Λεπτομερής επεξήγηση των λέξεων 

- Οι μαθητές οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με 

τη χρήση των λεξικών αυτού του τύπου μπορεί να 

χρειαστούν βοήθεια για τον τρόπο λειτουργίας 

 

Παρέχονται λληροφορίες για σύγχρονες ελληνικές λέξεις κάτι που βοηθάει τους μαθητές να 

κατανοήσουν άγνωστες λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτομελέτη ή το γράψιμο μιας 

εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neurolingo.gr/en/online_tools/lexiscope.htm
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No. 60 

Όνομα πόρου  Digital Dialects  

Link http://www.digitaldialects.com/Bulgarian.htm  

Γλώσσα Πολλές γλώσσες 

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1-A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Ομιλία και προφορά 

Κατανόηση κειμένου 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

00:05:00+  

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ        

Σύνδεση στο internet 

Ηχεία                

Projector 

 

Το Digital Dialects είναι μια διαδραστική πλατφόρμα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Το περιεχόμενο 

παρουσιάζεται με τη μορφή των παιχνιδιών και κουίζ. Κάθε θέμα αρχίζει με την παρουσίαση του νέου 

λεξιλογίου και εκφράσεων που ακολουθείται από ένα διαδραστικό παιχνίδι που βοηθά το μαθητή να 

εξασκήθεί στο νέο υλικό. 

Τα παιχνίδια θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα στην τάξη για να γίνει η μάθηση πιο 

διασκεδαστική και εύκολη. Το εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για την αυτοεκπαίδευση. Ο εκπαιδευτής 

θα πρέπει να επιβλέπει τη διαδικασία και να δίνει οδηγίες στους μαθητές όλη την ώρα. 

Στην ιστοσελίδα υπάρχουν συνδέσεις σε άλλες πλατφόρμες για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Σύντομο και σαφές εκπαιδευτικό υλικό 

+ Καλά δομημένα μαθημάτα 

- Δεν είναι κατάλληλο για την αυτοεκπαίδευση 

- Δεν υπάρχουν ηχογραφήσεις για τη σωστή 

προφορά 

 

Ο πόρος θα μπορούσε να βοηθήσει εκπαιδευτές που διδάσκουν ξένες γλώσσες σε αρχάριους. Το 

εργαλείο είναι κατάλληλο για τα μικρότερους σε ηλικία μαθητές και παιδιά, επειδή το περιεχόμενο της 

μάθησης παρουσιάζεται ως παιχνίδι. 

 

 

 

 

 

 

http://www.digitaldialects.com/Bulgarian.htm
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No. 61 

Όνομα πόρου  Busuu 

Link https://www.busuu.com  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

30 – 40 minutes 

Πρόσθετος εξοπλισμός Required: computers for students;  

Recommended: extra worksheet on Present Simple including 

forms (positive, negative, question) and exercises 

 

Το Busuu είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει μαθήματα για 12 διαφορετικές γλώσσες. 

Για υα πολωνικά καλύπτει τα επίπεδα Α1-Β2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δωρεάν έκδοση που 

σας δίνει περιορισμένη πρόσβαση στα διαθέσιμα υλικά και την ευκαιρία να μάθετε μία μόνο γλώσσα. 

Εναλλακτικά, η έκδοση premium (€ 14,99 το μήνα) σας δίνει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις γλώσσες 

και σε όλες τις δραστηριότητες. 

Μάθημα 1: Ελεύθερος χρόνος είναι ένα από τα πολλά μαθήματα για τους μαθητές σε Επίπεδο Α1 που 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. Κάθε μάθημα Busuu βασίζεται στο ίδιο μοντέλο: 

1. Παρουσίαση της γλώσσας (μεμονωμένες λέξεις, σύντομες φράσεις ή ολόκληρες προτάσεις) 

2. Εξάσκηση - σύντομες ασκήσεις όπως η ολοκλήρωσε τη φράση / διαλόγο, αντιστοίχησε με εικόνες 

κ.λπ. 

3. Παραγωγή: γραπτή ή φωνητική 

Το μάθημα αποτελείται από έξι μέρη και ένα διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε την δωρεάν έκδοση. Ο 

δάσκαλος ξεκινά με την παρουσίαση της γλώσσας μέρος 1 χόμπι και μέρος 2 μουσική παρέχοντας τις 

απαραίτητες εξηγήσεις. Μόλις οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με το νέο λεξιλόγιο, μπορούν να κάνουν 

τις ασκήσεις. Επίσης, θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή ανά μαθητή και ακουστικά για να βοηθηθούν οι 

μαθητές στην προφορά. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Διασκεδαστικός τρόπος μάθησης - Πιο κατάλληλο για την αυτο-μελέτη  

 

 

 

 

 

 

https://www.busuu.com/
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No. 62 

Όνομα πόρου  e-ANG 

Link http://www.e-ang.pl/Lekcja,3,Global-Warming.html  

Ομάδα στόχος Πολωνικά 

Επίπεδο B2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Κατανόηση κειμένου  

Speaking skills (discussion): Global warming 

Διάρκεια του βιντεο  00:02:21 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

60 – 90 minutes 

Πρόσθετος εξοπλισμός Recommended: worksheet with exercises to pre-teach 

Λεξιλόγιο from the listening and reading tasks 

 

Το e-Ang.pl προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υλικού για μαθητές σε επίπεδο Α1-Β2. Η υπερθέρμανση του 

πλανήτη είναι ένα από τα επτά μαθήματα για Β2 Επίπεδο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην 

τάξη. Το μάθημα αποτελείται από τέσσερα στοιχεία: ανάγνωση, ακρόαση, λεξιλόγιο και πρακτική 

ομιλίας. Το μάθημα παρέχει επίσης στους μαθητές την ευκαιρία να εξασκήσουν το νέο λεξιλόγιο σε 

μια συζήτηση στο τέλος του μαθήματος. 

Οι περισσότεροι από τους μαθητές Β2 πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το θέμα και να έχουν 

μελετήσει πριν.  

Η κατανόηση κειμένου σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εισαγωγή στο μάθημα. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με 

φράσεις κλειδιά, όπως η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, φαινόμενο του θερμοκηπίου, η 

υπερθέρμανση του πλανήτη κ.λπ. 

Μπορεί στη συνέχεια να προχωρήσει στη διαδικασία ακρόασης για το ίδιο θέμα. Οι μαθητές 

παρακολουθούν το βίντεο και καλούνται να απαντήσουν σε τέσσερις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

σχετικά με το περιεχόμενο του βίντεο. 

Το τελευταίο μέρος, πρακτική ομιλίας,  παρέχει έναν μακρύ κατάλογο ερωτήσεων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για μια συζήτηση στο τέλος του μαθήματος. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Το μάθημα είναι καλά δομημένο και 

οργανωμένο 

+ Εκτεταμένο λεξιλόγιο 

+ Ενδιαφέρουσες εργασίες 

- Απαιτείται εγγραφή (ο χρήστης θα πρέπει να 

γνωρίζει πολωνικά αφού σχεδόν τα πάντα στην 

ιστοσελίδα είναι στα πολωνικά) 

 

Η εργασία με βίντεο και ανάγνωση αποτελεί μια καλή βάση για λεξιλόγιο και ομιλία στο επίπεδο Β2. 

Κατάλληλο για συζήτηση στην τάξη. 

 

 

http://www.e-ang.pl/Lekcja,3,Global-Warming.html
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No. 63 

Όνομα πόρου  EduStation 

Link http://www.edustation.pl/  

Ομάδα στόχος Πολωνικά 

Επίπεδο A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Κατανόηση κειμένου  

Ομιλία 

Διάρκεια του βιντεο  00:00:19  

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

40 – 60 λεπτά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Συνιστάται: φυλλάδιο με επιπλέον ασκήσεις, 

 

Το Edustation προσφέρει μια σειρά από υλικό για τους μαθητές σε επίπεδο Α1 / Α2, ωστόσο το 

μεγαλύτερο μέρος είναι επί πληρωμή. 

Ένα από τα «μίνι-μαθήματα» - Περίεργα - μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη για να εισαγάγει 

Λεξιλόγιο σχετικά με  τις χώρες, εθνικότητες και γλώσσες σε επίπεδο Α2. Το μάθημα περιλαμβάνει 

εισαγωγή στη γλώσσα, σύντομες προτάσεις με ηχογραφήσεις και τρεις ασκήσεις. 

Οι περισσότεροι από τους μαθητές Α2 δεν πρέπει να έχουν κανένα πρόβλημα να συμμετέχουν ενεργά 

στην τάξη. 

Ανάλογα με την κατηγορία, ο δάσκαλος μπορεί να θέλει να κάνει ερωτήσεις ή να προετοιμάσει το 

δικό του φυλλάδιο.  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Το μάθημα είναι σύντομο και εισάγει 

χρήσιμο λεξιλόγιο 

+ Οι ασκήσεις είναι καλές και παρέχουν  

πολλές δυνατότητες για την εξάσκηση της  

προφοράς. 

- Τα περισσότερο από το υλικό δεν είναι 

διαθέσιμο δωρεάν 

- Η ιστοσελίδα είναι στα πολωνικά και 

επομένως είναι κατάλληλο μόνο για αυτούς 

που μιλάνε πολωνικά  

- Απαιτείται εγγραφή 

 

Είναι ένα καλό μάθημα, αλλά ο εκπαιδευτήες πρέπει να προετοιμάσει δικές τους σημειώσεις με 

επιπλέον ασκήσεις. 

 

 

 

 

 

 

http://www.edustation.pl/
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No. 64 

Όνομα πόρου  e-angielski 

Link http://www.e-angielski.com/lekcje-mp3/lekcja-10  

Ομάδα στόχος Πολωνικά 

Επίπεδο B1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Κατανόηση κειμένου  

Ομιλία 

Διάρκεια του βιντεο  00:02:08  

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

40 – 60 λεπτά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Συνιστάται: φυλλάδιο με επιπλέον ασκήσεις 

 

16 ηχητικά-μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί για αυτο-μελέτη που μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί  

στην τάξη για το επίπεδο Β1. Το μάθημα 10 - Κάνοντας κράτηση ξενοδοχείου βασίζεται σε μια 

τηλεφωνική συνομιλία και εισάγει χρήσιμο λεξιλόγιο για την κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο. Το 

λεξιλόγιο πριν από την ακρόαση είναι απαραίτητο.  

Ο δάσκαλος ξεκινά με την παρουσίαση βασικού λεξιλογίου σχετικό με το θέμα Οι μαθητές μπορούν 

στη συνέχεια να προχωρήσουν στην ακρόαση. Δεδομένου ότι η ιστοσελίδα δεν προσφέρει 

οποιαδήποτε ασκήσεις για τους μαθητές, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προετοιμάσει ασκήσεις.  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Το μάθημα παρέχει χρήσιμο λεξιλόγιο 

 

- Ο διάλογος φαίνεται αφύσικος  

- Η ιστοσελίδα είναι στα πολωνικά και 

επομένως είναι κατάλληλο μόνο για αυτούς που 

μιλάνε πολωνικά  

 

Το μάθημα παρέχει μια καλή βάση για μάθημα λεξιλογίου και ομιλίας ο εκπαιδευτής θα πρέπει να 

ετοιμάσει το δικό του φυλλάδιο ασκήσεων. Οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα έχουν σχεδιαστεί για αυτο-

μελέτη, ως εκ τούτου, ομιλίας ο εκπαιδευτής θα πρέπει να ετοιμάσει το δικές του ασκήσεις για χρήση 

στην τάξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-angielski.com/lekcje-mp3/lekcja-10
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No. 65 

Όνομα πόρου  angprofi 

Link http://www.angprofi.pl/lekcja-dwudziesta-pierwsza.html  

Ομάδα στόχος Polish Ηχεία only; Adults 

Επίπεδο A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Ομιλία  

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

60 minutes 

Πρόσθετος εξοπλισμός Συνιστάται: φυλλάδιο με ασκήσεις για λεξιλόγιο 

 

Το Angprofi προσφέρει 44 απλά μαθήματα για επίπεδο Α1-Β1. Το Μάθημα 21: Εργασία και 

Επαγγελμάτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη για να εισαγάγει λεξιλόγιο που σχετίζονται με το 

θέμα της εργασίας για μαθητές σε επίπεδο Α2. Προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στην τάξη, οι 

μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα ρήματα είμαι, έχω και μπορεί και να είναι 

εξοικειωμένοι με την ενεστώτα. 

Ο δάσκαλος ξεκινά την τάξη, εξηγώντας τη διαφορά μεταξύ των λέξεων δουλειά και έργο, το οποίο θα 

μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για ενεστώτα (π.χ. δουλεύω, εργάζεται, έχω μια 

δουλειά, έχει μια δουλειά, κλπ) 

Δεδομένου ότι το υπάρχον λεξιλόγιο καλύπτει μόνο πολύ βασικές εκφράσεις, ο δάσκαλος μπορεί να 

χρειαστεί να εισαγάγει πρόσθετες λέξεις για να μπορέσουν οι μαθητές να οικοδομήσουν σύντομες 

προτάσεις χρησιμοποιώντας το νέο λεξιλόγιο.  

Το τμήμα Ασκήσεις (ćwiczenia) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον πρακτική στην τάξη ή στο 

σπίτι. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Κατάλληλα για ενήλικες εκπαιδευόμενους 

+ Διασκεδαστικά  παιχνίδια για λεξιλόγιο και 

προφορά νέων λέξεων 

+ Εικόνες, που βοηθούν «οπτικό» τύπο 

μαθητή 

- Η ιστοσελίδα δεν παρέχει πολλές ασκήσεις 

- Η ιστοσελίδα δεν είναι κατάλληλο για όσους 

δεν μιλάνε πολωνικά 

 

Το μάθημα είναι μια καλή βάση για μαθήματα λεξιλογίου ομιλίας για επίπεδο Α2. Παρέχει πολλές 

δυνατότητες για απλή πρακτική εξάσκηση ομιλίας, η οποία είναι πολύ χρήσιμη, κάτι που συχνά είναι 

δύσκολο να οργανώσουν οι εκπαιδευτες για τόσο χαμηλό επίπεδο. 

 

 

 

 

http://www.angprofi.pl/lekcja-dwudziesta-pierwsza.html
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No. 66 

Όνομα πόρου  Hello Angielski 

Link http://www.helloangielski.pl/  

Ομάδα στόχος Πολωνικά 

Επίπεδο A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο, Γραμματική, Ομιλία  

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

60 – 90 λεπτά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Συνιστάται: φυλλάδιο για τον Απλό και Συνεχή Ενεστώτα 

 

Το Hello Angielski προσφέρει απλά μαθήματα για τους μαθητές επιπέδου Α1-Α2. Είναι μια συλλογή 

από πίνακες λεξιλογίου (με προφορά) που καλύπτουν μια σειρά από στοιχειώδη θέματα, βασικές 

έννοιες γραμματική και πολλές ασκήσεις και παιχνίδια για εξάσκηση. 

Ο δάσκαλος μπορεί να συνδυάσει μερικές από τις λίστες λέξεων για να φτιάξει ένα μάθημα λεξιλογίου 

για διάφορα θέματα, π.χ. χρώματα, ρούχα και αξεσουάρ σε διαφορετικές εποχές που μπορεί να 

περιλαμβάνει και  επίθετα για να περιγράψει τα ρούχα, εποχές κλπ. Θα μπορούσε  το ίδιο υλικό να 

χρησιμοποιηθεί για να διδάξει τον απλό ενεστώτα και χρονικά επιρρήματα (π.χ. Μου αρέσει ... δεν 

μου αρέσει, εγώ πάντα / ποτέ δεν φορούν). 

Όλες οι λίστες λεξιλογίου συνοδεύονται από ασκήσεις: κουίζ, flashcards, παιχνίδια (κρεμάλα, φιδάκι 

και σκάλες, σταυρόλεξα, sudoku κ.α.). 

Ανάλογα με την ομάδα, ο εκπαιδευτής μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβει περισσότερες λέξεις. 

Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του οπτικά βοηθήματα ή ζητήσει από 

τους μαθητές να περιγράψουν αυτό που φοράνε.  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Αρκετό  χρήσιμο λεξιλόγιο  - Το μάθημα δεν είναι κάλά δομημένο, αλλά 

αν ο εκπαιδευτής προετοιμάσει δικές τους 

ασκήσεις και άλλες δραστηριότητες, μπορεί 

να είναι γίνει ένα πολύ καλό μάθημα 

- Κατάλληλο μόνο για όσους μιλάνε 

Πολωνικά (Η φωνητική μεταγραφή των 

λέξεων στα αγγλικά παρέχεται 

χρησιμοποιώντας τις πολωνικούς χαρακτήρες) 

 

Το μάθημα είναι μια καλή βάση για λεξιλόγιο / ομιλία / γραμματική για το επίπεδο Α2. Παρέχει 

χρήσιμες λεξιλόγιο αλλά στερείται από ένα πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να παρουσιαστεί η 

γλώσσα. 

 

 

 

http://www.helloangielski.pl/


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

90 

No. 67 

Όνομα πόρου  Angielski.co.uk 

Link http://angielski.co.uk/  

Ομάδα στόχος Πολωνικά 

Επίπεδο A2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Ομιλία 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

40 – 60 λεπτά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Απαιτούμενα: φυλλάδιο με λεξιλόγιο / φράσεις 

 

Το Angielski.co.uk δεν προσφέρει πολύ υλικό εκτός από έναν ενιαίο κατάλογο λεξιλογίου - χρήσιμων 

εκφράσεων. Μπορεί να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον της τάξης, για 

παράδειγμα, στο πρώτο μάθημα με τη νέα ομάδα στο Β1 επίπεδο. 

Ο κατάλογος καλύπτει μια συλλογή από φαινομενικά τυχαία εκφράσεις που μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Τι να πω σε ειδικές περιπτώσεις 

2. Μιλώντας για συμπάθειες και αντιπάθειες 

3. Μιλώντας για τον εαυτό σας 

4. Χρήσιμες φράσεις κατά την επίσκεψη σε μια αγγλόφωνη χώρας. 

Ο εκπαιδευτής μπορεί να διαγράψει ή να επεξεργαστεί οποιαδήποτε από τις εκφράσεις που 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο ή να προσθέσετε τις δικές τους πιο κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις. 

Οι μαθητές εργάζονται σε ζευγάρια και θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα αντίγραφο της λίστας ανά 

ζεύγος. 

Μετά από αυτό, ο δάσκαλος θέτει ένα χρονικό όριο (π.χ. 5-10 λεπτά) και βάζει τους μαθητές να 

εργαστούν σε μικρές ομάδες για να γράψουν και άλλες χρήσιμες εκφράσεις στις ίδιες τέσσερις 

κατηγορίες. Ο δάσκαλος μπορεί αν θέλει να επιλέξει μόνο μία ή δύο κατηγορίες αντί για τα τέσσερις. 

Όταν οι μαθητές έχουν τελειώσει, ο δάσκαλος μπορεί να αποφασίσει να έχουν μια ανοιχτή συζήτηση 

στην τάξη. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Καλές δραστηριότητες 

+ Κατάλληλο για εισαγωγικό μάθημα, όταν 

οι μαθητές δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον 

καλά 

- Ορισμένες από τις εκφράσεις στη λίστα δεν 

είναι κατάλληλες για την τάξη και ο δάσκαλος 

θα πρέπει να τις ξαναγράψει ή να προσθέσει πιο 

κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις 

- Είναι μόνο για όσους μιλάνε πολωνικά 

- Ο δάσκαλος καλείται να κάνει πολλή δουλειά 

για την προετοιμασία του μαθήματος 

 

 

 

http://angielski.co.uk/
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No. 68 

Όνομα πόρου  LangMaster learning 

Link http://www.langmaster.com/lmcom/com/web/bg 

Γλώσσα/s Γερμανικά Ισπανικά Ιταλικά Γαλλικά Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1- C1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο           Κατανόηση ομιλίας 

Γραμματική               Κατανόηση κειμένου  

Παραγωγή γραπτού λόγου      Ομιλία και προφορά 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

00:20:00 – 01:00:00+ 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ    Σύνδεση στο internet 

Ηχεία          Projector 

 

Το Langmaster.com προσφέρει δωρεάν online μαθήματα και ασκήσεις για διάφορες γλώσσες. Τα 

μαθήματα αποτελούνται από εκτεταμένες ενότητες που καλύπτουν όλες τις πτυχές της γραμματικής 

ανάλογα με το επίπεδο. Όλα τα μαθήματα που παρουσιάζονται σε 12 γλώσσες. 

Οι ασκήσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα στην τάξη ή τροποποιηθούν από τον εκπαιδευτή 

για να ταιριάζουν στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Οι μαθητές μπορούν να επαναλάβουν τις 

ασκήσεις στο σπίτι για εξάσκησ. Θα μπορούσαν επίσης να συμπεριληφθούν στα τεστ για τον 

καθορισμό του επιπέδου ή / και σε εξετάσεις προόδου. 

Γερμανικά - 198 κεφάλαια, 1845 ασκήσεις  

Ιταλικά - 125 κεφάλαια, 853 ασκήσεις 

Ισπανικά - 122 κεφάλαια, 747 ασκήσεις  

Γαλλικά - 102 κεφάλαια, 780 ασκήσεις 

Αγγλικά - 293 κεφάλαια, 1489 ασκήσεις 

Οι ενότητες για τη γραμματική θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν και για αυτοεκπαίδευση αλλά και για 

την υποστήριξη των εκπαιδευτών κατά την προετοιμασία των μαθημάτων. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Διαθέσιμο τεστ για τον καθορισμό του 

επίπεδου για κάθε γλώσσα 

+ Εικόνες και φωτογραφίες σε κάθε άσκηση 

+ Ολοκληρωμένες ενότητες γραμματικής 

+ Γραμματική και ασκήσεις κατάλληλες για 

όλα τα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας 

- Οι ασκήσεις με ήχο και την πλατφόρμαListen 

and Talk απαιτούν εγκατασταση πρόσθετου 

λογισμικού. 

 

Πολυγλωσσική πλατφόρμα για τη γλωσσική κατάρτιση. Ιδανική λύση για τους εκπαιδευτές και τους 

εκπαιδευόμενους. 

 

http://www.langmaster.com/lmcom/com/web/bg
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No. 69 

Όνομα πόρου  Internet Polyglot 

Link http://www.internetpolyglot.com/ 

Γλώσσα 37 γλώσσες 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι 

Επίπεδο A1 

Topic  Λεξιλόγιο 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

00:10:00+ 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ           Σύνδεση στο internet 

Ηχεία                 Projector 

 

Το Internet Polyglot βοηθά του χρήστες να μάθουν ξένες γλώσσες, παρέχοντάς τους ένα τρόπο για να 

απομνημονεύουν τις λέξεις και τις έννοιές τους. Όλα τα μαθήματα είναι για το βασικό επίπεδο. Το νέο 

υλικό παρουσιάζεται με διαδραστικό τρόπο με ψηφιακές κάρτες flash που κάνουν την μάθηση πιο 

ευχάριστη και παραγωγική. Πολλές ενότητες παρουσιάζονται με τη μορφή απλών παιχνιδιών, ήχου ή 

εικόνας κάτι που συμβάλει στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. 

Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει έναν συνδυασμό γλωσσών (2 από τις 37 γλώσσες) - η πρώτη είναι η 

γλώσσα που θέλει να μάθει και η δεύτερη είναι η γλώσσα που μιλάει (όλες οι εξηγήσεις και οι 

μεταφράσεις θα είναι σε αυτή). 

Η πλατφόρμα προσφέρει ευρύ ηχητικών μαθημάτων που  χωρίζονται ανάλογα με το θέμα και έχουν 

ηχογραφηθεί από γηγενή ομιλητή. Είναι διαθέσιμα μόνο αν η δεύτερη γλώσσα είναι Αγγλικά και δεν 

είναι διαθέσιμα για κάθε συνδυασμό γλωσσών. Οι λέξεις στα μαθήματα προφέρεται στην πρώτη 

γλώσσα και μετά μεταφράζονται στα Αγγλικά.  

Υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στην τάξη ή 

σε εξετάσεις ή τεστ για την αξιολόγηση των γνώσεων των εκπαιδευόμενων. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Διαδραστική πλατφόρμα 

+ Ηχογραφημένα μαθήματα 

- Χρειάζεται χρόνος για τους μαθητές να 

μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την 

πλατφόρμα  

 

Σκοπός της πλατφόρμας είναι να βοηθήσει τους μαθητές να απομνημονεύσουν υλικό. Ο 

εκπαιδευόμενος θα πρέπει να γνωρίζει ήδη το θέμα και να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για 

εξάσκηση. 

 

 

http://www.internetpolyglot.com/
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No. 70 

Όνομα πόρου  MOOEC 

Link http://www.mooec.com/ 

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο           Κατανόηση ομιλίας 

Γραμματική               Κατανόηση κειμένου  

Παραγωγή γραπτού λόγου      Ομιλία και προφορά 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

00:30:00+ 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ           Σύνδεση στο internet 

Ηχεία                 Projector 

 

Τα αρχικά MOOEC είναι από το  MASSIVE OPEN ONLINE ENGLISH COURSE και περιλαμβάνει 

πολλά μαθήματα αγγλικών για διαφορετικές επίπεδα από διάφορους συγγραφείς. Το μάθημα για 

αρχαρίους περιλαμβάνει διάφορα θέματα και είναι για μη γηγενείς. Διδάσκεται το  στοιχειώδεις 

επίπεδο Αγγλικών, με έμφαση στις δεξιότητες επικοινωνίας, βασική Γραμματική, και δεξιότητες 

ακρόασης και ομιλίας. 

Υπάρχουν αρκετά μαθήματα – Lifestyle, γενικά αγγλικα, μονοπάτι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

προετοιμασία IELTS, αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Κάθε μάθημα περιέχει λεπτομέρειες 

σχετικά με τη δυσκολία, τη διάρκεια, τη διαδικασία και το αντικείμενο. Πολλά μαθήματα 

περιλαμβάνουν ήχο και βίντεο. 

Το μάθημα γραμματικής είναι πολύ περιεκτικό και περιλαμβάνει 93 μαθήματα και 12 ώρες 

περιεχομένου. Καλύπτει όλα τα επίπεδα της αγγλικής γραμματικής από το βασικό (Α1) έως το 

προχωρημένο (C1). 

Υπάρχουν μαθήματα για λεξιλόγιο, βελτίωση της ανάγνωσης, ακρόασης και ομιλίας. Υπάρχουν 

μαθήματα για όλα τα επίπεδα από αρχάριους μέχρι και προχωρημένους. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Ενδιαφέρουσες ασκήσεις 

- Περιορισμένος αριθμός θεμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mooec.com/
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No. 71 

Όνομα πόρου  Alison 

Link http://www.abaΑγγλικά.com  

Γλώσσα Αγγλικά              French             Russian 

Spanish             Portuguese 

Italian                German 

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1-C1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

Κατανόηση ομιλίας 

Ομιλία και προφορά 

Διάρκεια του βιντεο  00:05:00 – 00:10:00 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

01:00:00 – 03:00:00  

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ                 

Σύνδεση στο internet 

Ηχεία                       

Projector 

 

Το Alison είναι μια online κοινότητα μάθησης, γεμάτο με δωρεάν, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό 

υλικό για να βοηθήσει τους χρήστες να αναπτύξουν βασικές, πιστοποιημένες δεξιότητες στο χώρο 

εργασίας. 

Το μάθημα των Αγγλικών είναι ιδανικό για τους εκπαιδευτές ξένων γλωσσών. Αυτή το δωρεάν online 

μάθημα εισάγει τις βασικές θεωρίες μάθησης και τις γνώσει που απαιτούνται για να έναν εκπαιδευτή 

ξένων γλωσσών. Το μάθημα περιγράφει λεπτομερώς τις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων, τα 

στυλ μάθησης των μαθητών, και πώς να διευκολυνθεί η διαπολιτισμική επικοινωνία μέσα στην τάξη. 

Στη συνέχεια περιγράφει τις δραστηριότητες και ασκήσεις που βελτιώνουν την κατανόηση της 

γλώσσας. Τέλος, εξηγεί πώς να προετοιμαστούν και να υλοποιήσουν ένα μάθημα 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός σχεδίου μαθήματος, διαχείριση της τάξης, και τη 

διεξαγωγή τεστ. Αυτή το δωρεάν online μάθημα είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν να διδάξουν  

Αγγλικά σε αγγλόφωνες χώρες.. 

Τα μαθήματα αγγλικών είναι οργανωμένα σε επτά κατηγορίες: 

- 2 μαθήματα για δίπλωμα 

- 6 μαθήματα για γραμματική 

- 3 μαθήματα λογοτεχνίας 

- 3 μαθήματα για ομιλία 

- 1 Διδασκαλία της γλώσσας 

- 4 μαθήματα για τουρισμό 

- 1 για επιχειρηματικό θέματα. 

Η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι μεταξύ 1 και 3 ωρών. Τα πιθανά μαθησιακά αποτελέσματα είναι 

τα εξής: επέκταση λεξιλογίου, βελτίωση της προφοράς, εξάσκηση στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα  

http://www.abaenglish.com/
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ρήματα, ουσιαστικά και εκφράσεις στα Αγγλικά, καλή κατανόηση των κανόνων γραμματικής, 

καλύτερη κατανόηση του πλαισίου εντός του οποίου χρησιμοποιούνται οι χρόνοι των ρημάτων, 

κατανόηση των διαφορών μεταξύ προφορικών και γραπτών αγγλικών, επικοινωνία με αυτοπεποίθηση 

με τους ανθρώπους σε επίσημο και ανεπίσημο περιβάλλον. 

Το εργαλείο είναι ιδανικό για αυτοεκπαίδευση, αλλά με τις απαραίτητες τροποποιήσεις, οι 

εκπαιδευτές θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν στην τάξη. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Ειδικό μάθημα για εκπαιδευτές ξένων 

γλωσσών 

+ Πιστοποίηση των μαθημάτων 

+ Αξιολόγησης 

+ Καλές ασκήσεις 

+ Πολλά μαθήματα σε διαφορετικές ενότητες 

+ Ευκολία στη χρήση 

- Καλύτερο για αυτοεκπαίδευση 

 

Το ALISON's online έχει μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους μαθητές οι οποίοι έχουν ήδη μια βασική 

γνώση της γλώσσας και που θέλουν να βελτιώσουν περαιτέρω το λεξιλόγιο και την προφορά  τους 

ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά. 
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No. 72 

Όνομα πόρου  ABA 

Link http://www.abaenglish.com/en/ 

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1-C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο            Κατανόηση ομιλίας 

Γραμματική                Ομιλία και προφορά 

Παραγωγή γραπτού λόγου       Κατανόηση κειμένου 

Διάρκεια του βιντεο  00:05:00 – 00:10:00 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

00:30:00+ 

Πρόσθετος 

εξοπλισμόςrequired or 

recommended 

Υπολογιστής/Λαπτοπ          

Σύνδεση στο internet 

Ηχεία                

Projector 

 

Η φυσική προσέγγιση του ΑΒΑ προσομοιώνει την διαδικασία μάθησης που ο εκπαιδευόμενος θα 

αντιμετώπιζε αν μεταβαίνε στο εξωτερικό για να μάθει Αγγλικά: πρώτα ακούσει για να καταλάβει και 

στη συνέχεια να μιλάει και να γράφει. 

Περιλαμβάνει 144 μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων των βίντεο) που ωρίζονται ανάλογα με το 

Επίπεδο. Δεν είναι όλα στο μάθημα δωρεάν, αλλά τα μαθήματα είναι προσιτά για όλα τα επίπεδα. 

Το περιεχόμενο είναι διαδραστικό και ελκυστικό. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθεί στην τάξη ή στο 

σπίτι για αυτοεκπαίδευση. Τα μαθήματα βίντεο είναι τέλειο εργαλείο για την εφαρμογή στην τάξη. Η 

ποιότητα είναι εξαιρετική και οι εξηγήσεις πολύ σαφείς και κατανοητές. 

Υπάρχει τεστ μετά στο τέλος κάθε μαθήματος. Είναι διαθέσιμο μόνο μετά από την ολοκλήρωση των 

εργασιών του μαθήματος. 

Η διαδραστική γραμματική είναι ένα χρήσιμος οδηγός που ο μαθητής μπορεί να συμβουλεύεται καθ 

'όλη τη διάρκεια της μάθησης. Επιτρέπει την κατανόηση της αγγλικής γραμματικής με έναν ευχάριστο 

τρόπο. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Πολύ επαγγελματική σελίδα 

+ Κορυφαία ποιότητα ήχου και βίντεο 

+ Ευκολία στη χρήση 

+ Δωρεάν μαθήματα γραμματικής και βίντεο 

+ Η διαδικασία της μάθησης είναι 

διασκεδαστική και ευχάριστη 

+ Τα βίντεο έχουν υπότιτλους 

- Το πλήρες πρόγραμμα δεν είναι δωρεάν, 

καθώς και η επικοινωνία με ένα δάσκαλο και 

η έκδοση πιστοποιητικών 
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No. 73 

Όνομα πόρου  FutureLearn - A Beginner's Guide to Writing in English for 

University Study 

Link https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study 

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Τρέχοντες ή μελλοντικοί φοιτητές αγγλικών πανεπιστημίων 

Επίπεδο B2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Γραμματική 

Γραφή 

 

Αυτό το μάθημα έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο του Reading και παρέχει μια σύντομη 

εισαγωγή για την ακαδημαϊκή γραφή, επιτρέποντας στους μαθητές να κατανοήσουν ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά αυτού του είδους γραφής. Το μάθημα περιλαμβάνει ένα μείγμα από βίντεο, 

παραδείγματα, συζητήσεις και κουίζ. 

Το μάθημα διδάσκει τους μαθητές πώς να οργανώσουν ένα δοκίμιο, χρησιμοποιώντας το ακαδημαϊκό 

στυλ γραφής και καλύπτει βασικούς τομείς της γραμματικής, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του μαθήματος 

να είναι σε θέση να γράψει ένα καλό, βασικό ακαδημαϊκό δοκίμιο. 

Καθ 'όλη τη διάρκεια, υπάρχουν μερικά παραδείγματα της ακαδημαϊκής γραφής που έχουν παραχθεί 

από άλλους μαθητές, για να τονίσει τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν σε ένα δοκίμιο. 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
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Η πλατφόρμα παρέχει στους μαθητές τα εργαλεία για να αξιολογήσουν τη δική τους γραφή και τη 

γραφή  άλλων, καθώς και την αποσαφήνιση ορισμένων βασικών τομέων της γλώσσας που 

χρησιμοποιείται συνήθως . 

Αυτό το μάθημα διαρκεί πάνω από πέντε εβδομάδες και καλύπτει: 

1. Χαρακτηριστικά της ακαδημαϊκής γραφής 

2. Δοκίμιο 

3. Το πρώτο σας δοκίμιο: εστίαση γλώσσα 

4. Το πρώτο σας δοκίμιο: εστίαση στα στάδια γραφής 

5. Το πρώτο σας δοκίμιο: ανατροφοδότηση και αναδιατύπωση 

Το μάθημα είναι κατάλληλο για αυτοεκπαίδευση. Ωστόσο, εκπαιδευτές θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν κάποιες λειτουργίες στην τάξη. 

 

Pros and cons:  

+ - 

+ Περιεχόμενο υψηλής ποιότητας 

+ Πολύ καλά δομημένο 

N/a 

 

Πολύ καλό μάθημα που παρουσιάζει ένα μάλλον δύσκολο θέμα  με σαφή και κατανοητό τρόπο. 

Αναπτύχθηκε από τους επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και έχει πολύ υψηλή ποιότητα. 

 

 

 

No. 74 

Όνομα πόρου  Live Mocha 

Link http://livemocha.com/pages/γλώσσες/learn-polish/  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Ομιλία 

Διάρκεια του βιντεο  10-δευτερόλεπτα / flashcards: 60 δευτ. 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

30 – 40 λεπτά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Συνιστάται: φυλλάδιο με επιπλέον ασκήσεις, ένας χάρτης 

 

Το LiveMocha προσφέρει πολλά καλά, σύντομα μαθήματα για  επίπεδο Α1 - Β1. Το Μάθημα: SKAD 

jestés; / Από που είσαι? μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη για να διδάξει τους μαθητές να 

ρωτήσουν και να απαντήσουν στο ερώτημα από που κατάγονται και να μιλήσουν για διαφορετικές 

εθνικότητες. Το μάθημα καλύπτει τις βασικές εκφράσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις. Προκειμένου να 

http://livemocha.com/pages/languages/learn-polish/
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συμμετάσχουν ενεργά στην τάξη, οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με απλούς 

χαιρετισμούς π.χ. Cześć, και τους τρόπους εισάγοντας τον εαυτό σας, καθώς και ζητώντας από τους 

ανθρώπους τα ονόματά τους, π.χ. Jak na imię ..., Jak masz na imię ?, ένα γνωρίζουν τα ρήματα być και 

mieć. 

Το μάθημα αποτελείται από τέσσερα μέρη: 

1. Εισαγωγή - ένα σύντομο διάλογο που παρουσιάζει την γλώσσα (συμπεριλαμβανομένης μιας 

ηχογράφησης) 

2. Λεξιλόγιο (κάρτες flash) σχετικά με τις εθνικότητες και τις χώρες 

3. Χρήση παραδείγματος συμπεριλαμβανομένης και της  προφοράς 

4. Πρακτική εξάσκηση - ακρόαση, ομιλία, γραφή, ζητώντας και απαντώντας σε ερωτήσεις 

Η ιστοσελίδα παρέχει στους μαθητέςς τη δυνατότητα να συνδεθούν με άλλους εκπαιδευόμενους και 

«εμπειρογνώνομες» (μητρική γλώσσα τα πολωνικά), οι οποίοι θα παρέχουν ανατροφοδότηση στις 

ασκήσεις που κάνουν οι μαθητές στο σπίτι. Ωστόσο, η ανατροφοδότηση δεν είναι άμεσα διαθέσιμη 

και συνήθως διαρκεί μερικές ημέρες. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Διασκεδαστικός τρόπος μάθησης 

+ Διαδραστική πλατφόρμα 

+ Δωρεάν λογαριασμός για να συνδεθείτε και να 

συλλέγετς πόντους για να ξεκλειδώσετε νέα 

μαθήματα 

+ Επιτρέπει στους ανθρώπους να συνδεθούν με 

άλλους εκπαιδευόμενους και γηγενείς ομιλητές. 

 

- Τα μαθήματα είναι πιο κατάλληλα για την 

αυτοεκπαίδευση 
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Το EDX είναι μια πλατφόρμα MOOC που προσφέρει μαθήματα υψηλής ποιότητας από τα καλύτερα 

πανεπιστήμια και εκαπιδευτικά ιδρύματα του κόσμου  

 

Οι φοιτητές προέρχονται από κάθε χώρα του κόσμου! Προσφέρει πολλά μαθήματα όπως Τέχνη & 

Πολιτισμός, Βιολογία & Επιστήμες της Ζωής, Επιχειρήσεις & Διαχείρισης, Επικοινωνίας, 

Πληροφορικής, Οικονομίας & Οικονομικών, Ηλεκτρονικά, Μηχανική, την Υγεία & Ασφάλεια, 

Ιστορία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Ιατρική, Φιλοσοφία και 

Ηθική, Φυσική, Επιστήμη. 

 

Είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μαθήματα. Μερικά 

μαθήματα έχουν εξωτερικές συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες. 

 

Χρειάζεται εγγραφή για μαθήματα στις προτεινόμενες ημερομηνίες. Υπάρχει υλικό που καλύπτει 

γραμματική και βίντεο κλιπ συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με διακεκριμένους ομιλητές.. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

+ Δωρεάν μαθήματα 

+ Διάφορα θέματα 

+ Μαθαίνοντας σε διάφορες γλώσσες 

 

- Η χρήση μπορεί να είναι πολύπλοκη 

 

Η ιστοσελίδα προσφέρει μαθήματα σε διάφορα θέματα και γλώσσες, αλλά η χρήση δεν είναι σαφής 

και είναι πολύ περίπλοκη.  

 

 

 

 

Νο 75 

Όνομα πόρου  Learn subjects in several γλώσσες  

Link https://www.edx.org/course/conversational-Αγγλικά-skills-

tsinghuax-30640014x-1 

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Εισαγωγικά έως προχωρημένα 

Επίπεδο A1-A2 

Topic (Λεξιλόγιο; 

Γραμματική; Writing; 

Reading; ect.) 

Ορθογραφία 

Διάρκεια του βιντεο  00:02:00 - 00:05:00  

Duration of the whole 

exercise 

Ανάλογα με τον μαθητή  

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ/ Tablet 

Σύνδεση στο internet 
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No. 76 

Όνομα πόρου  BBC 

Link http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/ 

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο B1-B2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο               Γραμματική             Κατανόηση κειμένου  

Γραφή Κατανόηση προφορικού λόγου 

Διάρκεια του βιντεο  2-3 λεπτά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Όλα τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε κινητά 

τηλέφωνα, ταμπλέτες και υπολογιστές γραφείου.  

 

To BBC Learning παρέχει δωρεάν πολυμέσικό περοεχόμενο για διδασκαλία αγγλικών σε όλα τα  

επίπεδα. Τα υλικό αφορά ολοκληρωμένα μαθήματα αλλά κάθε τμήμα μπορεί να λειτουργήσει και 

αυτόνομα. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής μπορεί να επιλέξει τον καλύτερο τρόπο για να μελετήσει 

παρακολουθώντας ένα πλήρες μάθημα ή παρακολουθώντας τα μέρη που τον ενδιαφέρουν. 

Υπάρχουν μέχρι και 30 ενότητες με συγκεκριμένο κεφαλαίων στην κάθε μία. Ένα νέο κεφάλαιο 

δημοσιεύεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, οπότε υπάρχει νέο υλικό για κάθε ημέρα της 

εβδομάδας. 

Κάθε μονάδα είναι βασισμένη γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα και περιλαμβάνει γραμματική και 

λεξιλόγιο σχεττικά με το θέμα, καθώς και βοήθεια για τη βελτίωση της προφοράς. Υπάρχουν χρήσιμες 

λειτουργίες όπως 6 λεπτά Γραμματική και τα 6 λεπτά Λεξιλόγιο, καθώς αυθεντικό υλικό ήχου και 

βίντεο από το αρχείο του BBC. 

Τα εργαλεία και οι πόροι ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτοδιδασκαλία ή μαθήματα 

τάξη. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Τα μαθήματα είναι καλά δομημένα. 

Πολλά παραδείγματα, κουίζ και ασκήσεις για 

εξάσκηση σε γραμματική και λεξιλόγιο.  

Η ιστοσελίδα είναι απλή, καλά οργανωμένη 

και η πλοήγηση πολύ εύκολη. 

Το περιεχόμενο είναι μόνο στα αγγλικά 

 

Αυτή η διαδραστική πλατφόρμα είναι πολύ φιλική και έυκολη για τον χρήστη και είναι χρήση 

Κατάλληλη τόσο για αυτοδιδασκαλία όσο και για την τάξη. Προσφέρει ένα μεγάλη ποικιλία 

διδακτικού πολυμεσικού υλικού σε διάφορα θέματα.  
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No. 77 

Όνομα πόρου  TalkEnglish 

Link http://www.talkenglish.com/ 

Ομάδα στόχος Μη γηγενείς ομιλητές 

Επίπεδο B1-B2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική 

Κατανόηση κειμένου  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Πρόσθετος 

εξοπλισμόςrequired or 

recommended 

Όλα τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε 

κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες και υπολογιστές γραφείου.  

 

To TalkEnglish.com είναι μια απλή πλατφόρμα με εντυπωσιακό όγκο περιεχομένου - 900 μαθήματα 

και 9000 αρχεία ήχου. Το περιβάλλον είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες. Τα μαθήματα online είναι 

δωρεάν αλλά για να κατεβάσει κάποιος το υλικό πρέπει να πληρώσει.  

 

Η πλατφόρμα παρέχει μαθήματα για τη ανάγνωση, κατανόηση, και την ομιλία. Τα μαθήματα είναι 

δομημένα και περιλαμβάνουν υλικό για τις τρεις παραπάνω  δεξιότητες  ταυτόχρονα. Τα υλικό αφορά 

ολοκληρωμένα μαθήματα αλλά κάθε τμήμα μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα. Αυτό σημαίνει ότι 

ο μαθητής μπορεί να επιλέξει τον καλύτερο τρόπο για να μελετήσει παρακολουθώντας ένα πλήρες 

μάθημα ή παρακολουθώντας τα μέρη που τον ενδιαφέρουν. 
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Υπάρχει μια λειτουργία που  "Κάντε κλικ στο κουμπί, Ακούστε και επαναλάβετε". Στα περισσότερα 

από τα μαθήματα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξασκηθούν στην προφορά μιλώντας μετά που 

θα ακούσουν την ίδια φράση ηχογραφημένη από έναν γηγενής ομιλητή. Αυτή η μέθοδος 

αποδεδειγμένα ενισχύει την ικανότητα ομιλίας των μαθητών.Τα εργαλεία και οι πόροι ιστοσελίδα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτοδιδασκαλία ή μαθήματα στην τάξη 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Υλικό για τη βελτίωση της ακρόασης, ομιλίας, 

προφοράς και κατανόησης του προφορικού 

λόγου.  

Τα μαθήματα είναι καλά οργανωμένα  με 

πολλά παραδείγματα και κουίζ.  

Υπάρχει ένα αντίγραφο για κάθε διάλογο. 

Πλούσια βάση δεδομένων με συμβουλές 

ομιλίας. 

Το περιβάλλον είναι διαθέσιμο σε πολλές 

γλώσσες. 

Η ιστοσελίδα είναι απλή, καλά οργανωμένη 

και η πλοήγηση πολύ εύκολη 

Χωρίς αρκετή γραμματική και λεξιλόγιο 

 

Ο κύριος στόχος της πλατφόρμας είναι να βοηθήσει τους μαθητές να μιλούν αγγλικά άπταιστα. Το 

μάθημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για αυτοδιδασκαλία όσο και ως πρόσθετο εργαλείο σε μια 

τάξη. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα των διαλόγων για διαφορετικά θέματα. 
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No. 78 

Όνομα πόρου  ESOL Courses 

Link http://www.esolcourses.com/  

Ομάδα στόχος Μη γηγενείς ομιλητές 

Επίπεδο A2-C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο   

Γραμματική  

Κατανόηση κειμένου  

Κατανόηση ομιλίας 

Γραφή 

Διάρκεια του βιντεο  00:01:00- 00:05:01 

Πρόσθετος εξοπλισμός Όλα τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε 

επιτραπέζιους υπολογιστές. Σύνδεση στο internet, projector. 

Το Esolcourses.com είναι μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης. Παρέχει δωρεάν online 

μαθήματα για αυτοεκπαίδευσης  καθώς και υλικό για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών για να καλύψουν 

τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Προσφέρει υλικό  με ήχο, βίντεο και κείμενο για τους μαθητές από 

τους αρχάριους έως τους προχωρημένους. 

Τα υλικά που παραδίδονται σε 9 κύριες ενότητες: Ακρόαση, Λεξιλόγιο, Γραμματική, Αγγλικά για την 

Εργασία, Τραγούδια, Ανάγνωση, Γραφή, η ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ζωή στις ΗΠΑ.  Τα υλικό 

αφορά ολοκληρωμένα μαθήματα αλλά κάθε τμήμα μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα. Αυτό 

σημαίνει ότι ο μαθητής μπορεί να επιλέξει τον καλύτερο τρόπο για να μελετήσει παρακολουθώντας 

ένα πλήρες μάθημα ή παρακολουθώντας τα μέρη που τον ενδιαφέρουν. 

Υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα θεμάτων που καλύπτονται στο μάθημα. Κάθε μονάδα είναι βασισμένη 

γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα και περιλαμβάνει γραμματική και λεξιλόγιο σχετικά με το θέμα, 

καθώς και βοήθεια για τη βελτίωση της προφοράς. 

Τα εργαλεία και οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτοδιδασκαλία ή μαθήματα στην τάξη. 

 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Η ιστοσελίδα είναι απλή, καλά οργανωμένη 

και η πλοήγηση πολύ εύκολη  

Υπάρχουν ειδικές ενότητες για τις εξετάσεις 

IELTS. 

Όλο το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα 

Αγγλικά. 

Τα μαθήματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να 

λειτουργούν σε κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες. 

 

 

http://www.esolcourses.com/
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No. 79 

Όνομα πόρου  englishMaven.Org 

Link http://www. englishmaven.org/ 

Ομάδα στόχος Όλοι οι μη γηγενείς  

Επίπεδο A1-C1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική 

Πρόσθετος εξοπλισμός Σύνδεση στο internet  

Projector 

 

 

Το englishMaven.Org είναι μια ιστοσελίδα που παρέχει μαθήματα αγγλικών online για διάφορα 

επίοπεδα από αρχάριους έως προχωρημένους. Η ιστοσελίδα επικεντρώνεται κυρίως σε ασκήσεις 

γραμματικής. 

Τα εργαλεία και οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτοδιδασκαλία ή μαθήματα στην τάξη. 
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Για την αυτοδιδασκαλία ο μαθητής πρέπει να έχει ένα υπολογιστή και πρόσβαση σε μια σύνδεση στο 

διαδίκτυο. Οι δωρεάν πόροι κυρίως συμβάλουν στη βελτίωση της  γραμματικής. 

 

Ο εκπαιδευτήες στην τάξη μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ιστοσελίδα στο τέλος του μαθήματος 

προτείνοντας στους μαθητές κάποιες ασκήσεις γραμματική. Θα χρειαστεί έναν προβολέα και μια 

σύνδεση στο διαδίκτυο. 

.  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

+ Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

αυτοδιδασκαλία ή μαθήματα στην τάξη για 

εξάσκηση στη  γραμματική. 

+ Ευρεία επιλογή ασκήσεων γραμματικής. 

-Εστιάζει κυρίως στις ασκήσεις γραμματικής. 

- Δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία για τη βελτίωση 

της ακρόασης, κατανόησης ή γραπτώς. 

- Η πλατφόρμα λειτουργεί πολύ αργά.  

- Τα μαθήματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να 

λειτουργούν σε κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες. 

 

 

 

 

Το Βρετανικό Συμβούλιο παρουσίασε μια σειρά μαθημάτων, με βίντεο την πραγματική ζωή για 

διάφορες καταστάσεις, που ακολουθείται από σειρά κουίζ, ερωτήσεων και παιχνιδιών. 

Επικεντρώνεται κυρίως στην ακρόαση και κατανόηση και  λιγότερο στη γραμματική. Είναι μια 

πλατφόρμα με εκατοντάδες σελίδες υψηλής ποιότητας βίντεο και ήχου, μαζί με διαδραστικές 

ασκήσεις σε θέματα γραμματικής και Λεξιλογίου. Η εγγραφή είναι δωρεάν και επιτρέπει την 

αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες. 

Η ιστοσελίδα χωρίζεται σε 6 ενότητες: 

 

- Ακούστε & παρακολουθήσετε: βίντεο, ήχοι και κείμενο. Είναι διασκεδαστικό και συνοδεύεται από 

δραστηριότητες για εξάσκηση της γλώσσας. 

- Γραμματική και Λεξιλόγιο: εξάσκηση στη γραμματική και το λεξιλόγιο μέσω επεξηγήσεων, 

δραστηριότητων και παιχνιδιών.  

No. 80 

Όνομα πόρου  British coucil 

Link http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Ενδιάμεσο επίπεδο 

Επίπεδο A1-B2 

Topic (Λεξιλόγιο; Γραμματική; 

Writing; Reading; ect.) 

Γραμματική  

Λεξιλόγιο  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Διάρκεια του βιντεο  00:02:00 – 00:05:00 

Duration of the whole exercise Depends on learner  

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ/ Tablet, Σύνδεση στο internet 

Εφαρμογή smartphone  
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- Διασκέδαση & παιχνίδια: παίξετε παιχνίδια όλων των τύπων. 

- Επιχειρήσεις & εργασίας: Podcasts και άρθρα σχετικά με ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών και 

επαγγελματικών θεμάτων, που συνοδεύονται από δραστηριότητες εξάσκησης Υπάρχει επίσης μια 

σειρά βίντεο σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης. 

- Συγγραφή: περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα είδη της γραφής και σκοπούς για τη γραφή, 

ασκήσεις για να βοηθήσει τους μαθητές γράφουν και παραδείγματα από εργασίες που έχουν γράψει 

άλλοι μαθητές. 

- Τεστ για  IELTS: Στο τμήμα IELTS υπάρχει υλικό και συμβουλές για να βοηθήσει τους μαθητές να 

προετοιμαστούν για το τεστ IELTS. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

+ Δωρεάν παιχνίδια και μαθήματα  

+ Ευκολία στη χρήση 

- Τα μαθήματα δεν μπορούν να κατέβουν 

 

 

 

 

No. 81 

Όνομα πόρου  Medilingua LMS 

Link www.lms.e-medilingua.eu  

Ομάδα στόχος Specific learners: paramedics 

Επίπεδο B1 - Intermediate 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο   

Listening/Κατανόηση κειμένου  

Writing skills 

Πρόσθετος εξοπλισμός Σύνδεση στο internet bandwidth of at least 1 Mbps; newest 

versions of all major web browsers. 

 

Το Medilingua έχει δημιουργηθεί μέ χρηματοδότηση από το  πρόγραμμα Leonardo Da Vinci 

(Μεταφορά Καινοτομίας). Ο κωδικός του έργου είναι 2013-1-PL1-LEO05-37769 

Το Medilingua είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα έχουν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 

αυτοεκπαίδευση στα  αγγλικά σε επίπεδο Β1 για παραϊατρικό προσωπικό που θέλει να μάθει 

συγκεκριμένο λεξιλόγιο και να βελτιώσει τις δεξιότητες ακρόασης και της επικοινωνίας του. 

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο online μάθημα οι μαθητές πρέπει να εγγραφείτε δημιουργώντας ένα 

μοναδικό λογαριασμό (προσωπικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).  

Πριν να ξεκινήσει το μάθημα που απαιτείται για να κάνετε ένα τεστ να ελέγξετε το επίπεδό σας στα  

αγγλικά. 

Το μάθημα αποτελείται από έξι ενότητες. Κάθε ένα από αυτά βασίζεται σε μια έκτακτη ανάγκη της 

πραγματικής ζωής που το παραϊατρικό προσωπικό αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση.  

http://www.lms.e-medilingua.eu/
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Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν το επίπεδο κατανόησης και εκμάθησης μέσω 

κουίζ, τεστ ή ερωτήσειων. 

 

Με μια σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα φορητό υπολογιστή και ένα προβολέα, ο δάσκαλος μπορεί να 

δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα Madelingua για να παρακολουθήσουν τα βίντεο στα 

διάφορα τμήματα της πλατφόρμας. Τα βίντεο είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη βελτίωση της 

κατανόησης, ομιλίας και προφοράς.  

 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Η Πλατφόρμα Medilingua είναι διαθέσιμη 

24/7 και είναι δωρεάν. 

Online οδηγός για το πώς να χρησιμοποιήσει 

το Medilingua. 

Τεστ για το  επίπεδο γνώσης τους στην ξένη 

γλώσσα. 

Δοκιμών και κουίζ είναι διαθέσιμα για να 

ελέγξει, βήμα προς βήμα, το Επίπεδο της 

μάθησης. 

Οι ενότητες που περιέχουν μια ποικιλία 

διαφορετικών εργαλείων μάθησης: ήχοι, 

βίντεο, κείμενα, εικόνες. 

Στο τέλος του μαθήματος, ένα πιστοποιητικό 

είναι διαθέσιμο σε λήψη. 

Απαραίτητη η ευρυζωνική πρόσβαση και 

ενημερωμένη έκδοση browser 

 

Βασικές γνώσεις πληροφορικής είναι 

απαραίτητες 
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No. 82 

Όνομα πόρου  the Open University 

Link http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-

learning/content-section-overview  

Ομάδα στόχος Μελλοντικοί φοιτητές αγγλικών πανεπιστημίων 

Επίπεδο C1-C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

Κατανόηση κειμένου 

Γραφή  

Duration of the whole 

exercise 

8 εβδομάδες, 3 ώρες την εβδομάδας 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής / laptop 

πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Εκτυπωτής 

 

Δωρεάν online μάθημα για όποιον σκέφτεται να φοιτήσει στο πανεπιστημίου και θα ήθελε να 

αναπτύξει τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής που απαιτούνται για να πετύχει. Το μάθημα διαρκεί 

περίπου 8 εβδομάδες, με  3 ώρες κάθε εβδομάδα. Οι μαθητές μπορούν παρακολουθήσουν με το δικό 

τους ρυθμό, λαμβάνοντας όσο χρειάζεται για να το ολοκληρώσει. 

 

Το online μάθημα περιλαμβάνει βίντεο, ηχητικό υλικό και συνδέσμους σε εξωτερικές πηγές για να 

βοηθήσει τη διαδικασία της μάθησης. 

 

Η εγγραφή στο μάθημα θα δώσει την ευκαιρία να κερδίσουν μια ψηφιακή κονκάρδα (badge). Οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να διαχειριστούν τις ψηφιακές τους κονκάρδες μέσα από μια ειδική 

ηλεκτρονική σελίδα που ονομάζεται My Open Learn.  

 

Με μια σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα φορητό υπολογιστή και ένα προβολέα, ο δάσκαλος μπορεί να 

δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα του Open University για να παρακολουθήσουν τα 

βίντεο στα διάφορα τμήματα της πλατφόρμας. Τα βίντεο είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη βελτίωση της 

κατανόησης, ομιλίας και προφοράς.  

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Το μάθημα μπορεί να γίνει οπουδήποτε, 

οποτεδήποτε.  

Είναι δωρεάν  

Δεν υπάρχει προθεσμία για την 

ολοκλήρωση του. 

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 

μια ψηφιακή κονκάρδα από το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο. 

Μεγάλη ποικιλία πόρων. 

Δεν είναι ξεκάθαρη η φύση των εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται  

Δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος αλληλεπίδρασης 

με το εκπαιδευτή και τους άλλους μαθητές 

It is not clear if there is the chance to interact 

with the tutor or other students.  

Υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα με τις 

κονκάρδες 

http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
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No. 83 

Όνομα πόρου  http://www.tolearnenglish.com/ 

Link http://www.tolearnenglish.com/ 

Γλώσσα Αγγλικά, Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ιαπωνικά, 

ολλανδικά, λατινικά, 

Ομάδα στόχος Αρχάριοι και προχωρημένοι 

Επίπεδο A1-B2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική 

Συντακτικό 

Γραφή 

Διάρκεια του βιντεο  00:02:00 – 00:05:00 min 

Διάρκεια όλης της 

δραστηριότητας 

Ανάλογα με τον μαθητή  

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ/ Tablet screen 

Σύνδεση στο internet 

 

Αυτή η ιστοσελίδα σας επιτρέπει να μαθαίνουμε πολλές γλώσσες με διασκεδαστικό και διαδραστικό 

τρόπο. Είναι εντελώς δωρεάν και επιτρέπει την ανάλυση της πορείας του κάθε συμμετέχοντα. 

Παρέχει επίσης έναν οδηγό εργασίας για αρχάριους και αποτελείται από περίπου 400 μαθήματα. 

Η ιστοσελίδα περιέχει πάνω από 130 βίντεο μαθήματα, 115 ήχου, μαθήματα φωνητικής, γραμματική, 

Flashcards, εκατοντάδες ασκήσεις, ανώμαλα ρήματα, φύλλα γραμματικής, φύλλα λεξιλογίου, φόρουμ, 

chat rooms. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

Ευκολία στη χρήση 

Δωρεάν μαθήματα 

Διάφορα θέματα 

Διάφορες γλώσσες 

Μάθετε πληκτρολογώντας 

Μεγάλος όγκος πληροφοριών    
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No. 84 

Όνομα πόρου  English town 

Link www. Englishtown.com 

Ομάδα στόχος Όλοι οι μη γηγενείς 

Επίπεδο A1-C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Κατανόηση κειμένου 

Duration of the whole 

exercise 

05.00 λεπτά για το κουίζ 

Πρόσθετος εξοπλισμός Σύνδεση στο internet  

Projector 

 

Το English town είναι μια ιστοσελίδα που παρέχει online μαθήματα αγγλικών σε διάφορα επίπεδα. Τα 

online μαθήματα δεν είναι δωρεάν, ώστε αυτό που είναι δυνητικά χρήσιμο είναι το ελεύθερο υλικό 

που παρέχεται από την ιστοσελίδα. 

 

Το δωρεάν υλικό περιλαμβάνει: 

● δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο: Συνεντεύξεις, Γραμματική, Αγγλικά για επαγγελματίες, Ιδιωματισμοί, 

Φράσεις, Λεξιλόγιο 

● Δωρεάν κουίζ για εξάσκηση: Βασικά Αγγλικά, Αγγλικά Αθλητισμού, Αγγλικά για  απασχόληση 

● Δωρεάν online τεστ για την εκτίμηση του επιπέδου σε τρεις βασικούς τομείς: 

Γραμματική, Ανάγνωση, Ακρόαση 

 

Τα εργαλεία και οι πόροι ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για αυτοδιδασκαλία ή μαθήματα 

στην τάξη. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Το δωρεάν υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για αυτοδιδασκαλία ή μαθήματα στην τάξη. 

 

Η ιστοσελίδα είναι απλή, καλά οργανωμένη 

και η πλοήγηση πολύ εύκολη  

Τα μαθήματα δεν είναι ελεύθερα 

Δεν υπάρχουν εργαλεία για βελτίωση της 

ακουστικής κατανόησης και γραφής. 
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No. 85 

Όνομα πόρου  ORELT 

Link http://www.colorelt.org 

Ομάδα στόχος Δάσκαλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Επίπεδο C1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Βελτίωση δεξιοτήτων διδασκαλίας 

Πρόσθετος 

εξοπλισμόςrequired or 

recommended 

Σύνδεση στο internet  

Computer/Laptop 

 

Το ORELT παρέχει σε δάσκαλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μια σειρά από πόρους που 

μπορούν να προσαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν στις τάξεις σας για την προώθηση της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών. 

Το ORELT παρέχει μια βάση  “ανοικτού πολυμεσικού περιεχομένου πόροι” Η ιστοσελίδα ORELT 

παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους καθώς και μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή άλλων πόρων 

και online συζητήσεις. 

Η ιστοσελίδα προσφέρει επίσης το Εγχειρίδιο Κατάρτισης που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες 

που ο δάσκαλος πρέπει να ξέρει να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο ORELT. 

 

Στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου οι εκπαιδευτές μπορούν να βρουν 6 διαφορετικές ενότητες 

που βοηθούν να οργανώσουν μαθήματα και βελτιώσουν τη διδασκαλία τους: 

Ενότητα 1: καλύτερη ακρόαση 

Ενότητα 2: Μιλώντας για τη βελτίωση της επικοινωνίας 

Ενότητα 3: Επιτυχία στο διάβασμα 

Ενότητα 4: Αποτελεσματική γραφή 

Ενότητα 5: Γλώσσα μέσω της λογοτεχνίας 

Ενότητα 6: Επικοινωνιακή Γραμματική 

 

Κάθε ενότητες παρέχει παραδείγματα, εξωτερικούς πόρους για να συμβουλευτείτε και υπηρεσία 

στήριξης που περιλαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό SMS, Ομάδα Google ή 

δάσκαλο.  

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Δωρεάν υλικό  

Πολυμεσικό περιεχόμενο  

 

Δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής υλικού με άλλους 

εκπιαδευτές  

Απουσία βίντεο, εικόνων και 

ήχων. 
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No. 86 

Όνομα πόρου  Deep english 

Link http://deepenglish.com  

Ομάδα στόχος Μαθητές και εκπαιδευτές 

Επίπεδο A1 - C2  

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Ομιλία 

 

 

Διάρκεια του βιντεο  Μεταξύ 4 και 2.30 λεπτών 

Duration of the whole 

exercise 

6 λεπτά (μόνο ακρόαση) 

Πρόσθετος 

εξοπλισμόςrequired or 

recommended 

Σύνδεση στο internet, laptop, Ηχεία  

 

Το Deep english είναι μια online ακαδημία που παρέχει διαφορετικές ενότητες μαθημάτων για τη 

βελτίωση της ομιλία, κατανόησης και λεξιλόγιου. Δεν είναι μόνο απευθύνεται μόνο σε μαθητές αλλά 

και σε εκπαιδευτές που θέλουν να βελτιώσουν τα Αγγλικά τους, (αν δεν είναι η μητρική τους γλώσσα 

και να βρουν νέους και ενδιαφέροντες τρόπους για να διδάξουν αγγλικά σε τάξη τους. 

Ο στόχος του μαθήματος είναι: 

● Πώς να μιλάμε χωρίς σκέψη, γρήγορα, φυσικά και ομαλά 

● Πώς να εκπαιδεύσουμς  τον εαυτό μας να καταλάβει γρήγορα Αγγλικά 

 

Το μάθημα παρέχει: 

● 12 ομάδες μάθημάων: για ακρόαση, ομιλία και  λεξιλόγιο, που αποτελείται από αληθινές ιστορίες 

για να κρατήσει το ενδιαφέρον και να ψυχαγωγήσει τον μαθητή. 

● Τρεις ταχύτητες. Ιστορίες με ηχητικά και βίντεο, κάθε ιστορία έχει καταγραφεί σε τρεις 

διαφορετικές ταχύτητες: αργή, κανονική και γρήγορη. 

● Τέσσερις διαφορετικές χρόνους. Κάθε ιστορία έχει καταγραφεί σε ενεστώτα, μέλλοντα και τον 

αόριστο, έτσι ώστε οι μαθητές μπορούν να ακούσουν τις διαφορές και να μάθουν Γραμματική φυσικά. 

● Ασκήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις ήχου για να ελέγξετε την κατανόηση. 

● Ερωτήσεις συνομιλίας. Οι ερωτήσεις αυτές επιτρέπουν τους μαθητές να μοιραστούν τις απόψεις 

τους σχετικά με τις ιστορίες, ώστε να μπορούν να εξασκήσουν την ομιλία. 

● Πλήρης υποστήριξη με κείμενο σε μορφη PDF για όλα τα μαθήματα. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Ποικιλία ιστοριών 

3 διαφορετικές ταχύτητες 

Κατάλληλο για διάφορα επίπεδα 

Διαθέσιμα δωρεάν μαθήματα 

Δεν είναι όλα δωρεάν, μόνο 20 ιστορίες είναι 

δωρεάν. 

 

 

 

http://deepenglish.com/
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No. 87 

Όνομα πόρου  My english Page   

Link http://www.myenglishpages.com/site_php_files/dictionary.ph

p 

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Μαθητές και εκπαιδευτές 

Επίπεδο A1-C1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Κατανόηση κειμένου  

Κατανόηση ομιλίας 

Γραφή 

Πρόσθετος εξοπλισμός  

 

Όπως λέει "Μάθετε Αγγλικά με διασκέδαστικό τρόπο" 

Το My english Page είναι μια ιστοσελίδα όπου μπορείτε να βρείτε πόρους για εκπαιδευτικούς και 

μαθητές. Υπάρχει πολύ καλό υλικό για διδασκαλία γλώσσας. Οι πόροι σε αυτό το site μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ελεύθερα σε αίθουσες διδασκαλίας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Μπορείτε να 

προσαρμόσετε το υλικό στις ανάγκες σας αλλά δεν μπορείτε να διανείμετε το υλικό για εμπορικούς 

σκοπούς. 
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Οι ασκήσεις είναι online και μπορείτε να κάνετε σύντομη αξιολόγηση. Προσφέρει, επίσης, σχέδια 

μαθήματος και σχέδια εργασίας για τους εκπαιδευτικούς. Η πλατφόρμα παρουσιάζει  μαθήματα που 

βασίζονται σε καθημερινές καταστάσεις της πραγματικής ζωής, όπου ο μαθητής μπορεί να εξασκήσει 

και να βελτιώσει διαφορετικές δεξιότητες: ακρόαση και λεξιλόγιο, ομιλία και προφορά. Κάθε άσκηση 

έχει τη δική της σελίδα μελέτης. 

Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς για να τπ χρησιμοποιήσουν στην τάξη, διότι 

προσφέρει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε ακρόαση, λεξιλόγιο, ομιλία και προφορά. Οι δάσκαλοι 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το σχέδιο μαθήματος και τις εργασίες. Οι μαθητές μπορούν 

επίσης να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα για να χρησιμοποιήσουν το υλικό.  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Φιλικό προς το χρήστη 

+ Οι ασκήσεις είναι σαφείς. 

+ Μεγάλη ποικιλία ασκήσεων για τους 

εκπαιδευτές και τους μαθητές 

- Η πρόσβαση στο βίντεο δεν είναι ένα εύκολο  

- Αρχεία ήχου ή podcast δε είναι προσβάσιμα. 

 

 

 

No. 88 

Όνομα πόρου  E-Learn english 

Link http://www.elearnΑγγλικάlanguage.com/blog  

Ομάδα στόχος Αγγλικά για μη γηγενείς 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική  

Phonetic  

 

Το eLearning english μια διαδικτυακή πύλη που παρέχει σύντομα μαθήματα σε τρεις διαφορετικές 

γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Τα μαθήματα είναι για τις βασικά αγγλικά, επίπεδο Α1, με 

εστίαση στην αγγλική γραμματική, λεξιλόγιο και προφορά. Η ιστοσελίδα παρέχει μαθήματα με 

παραδείγματα και ασκήσεις.  

 

Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο πριν από το μάθημα να δώσει στους μαθητές 

ένα φύλλο για να ακολουθήσουν ή να διαβάσετε στο σπίτι, ο δάσκαλος μπορεί να δείξει στη διάρκεια 

του μαθήματος ένα ή μερικά από τα μαθήματα που παρέχονται από την ιστοσελίδα και να συζητήσει 

ορισμένα από τα θέματα με την τάξη (για τη χρήση αυτή απαιτείται ένας προβολέας) 

 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Η ιστοσελίδα παρέχει πολλά διαφορετικά 

θέματα που αφορούν τους κανόνες 

Τα διάφορα θέματα δεν είναι τόσο καλά 

οργανωμένα και μπορεί να είναι δύσκολο να 

http://www.elearnenglishlanguage.com/blog
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Γραμματικης, κανόνες προφοράς, Λεξιλόγιο. 

Η ιστοσελίδα παρέχει τα ίδια μαθήματα σε 

τρεις διαφορετικές γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά 

και Ισπανικά. 

βρείτε αυτό που αναζητάτε. 

Δεν υπάρχουν βίντεο ή ηχητικά  που 

συνοδεύουν τα μαθήματα. 

 

 

 

No. 89 

Όνομα πόρου  Rosetta Stone 

Link http://www.rosettastone.co.uk  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1/B1/C1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Γραφή 

Ανάγνωση  

Ομιλία και προφορά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο, προβολέας συνιστάται 

 

Η ιστοσελίδα Rosetta Stone είναι μια τεράστια πύλη που προσφέρει μαθήματα γλώσσας (24 

διαφορετικές γλώσσες) από το Επίπεδο Α έως το Επίπεδο C1. Προσφέρει επίσης ένα ειδικό 

πρόγραμμα για τα σχολεία ή εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη ενός καλύτερου 

σχεδίου διδασκαλίας και την ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων στις τάξεις τους. 

Οι μαθητές ή οι καθηγητές μπορούν να εξερευνήσουν τις διαφορετικές ενότητες μάθησης που 

παρέχονται από την ιστοσελίδα Rosetta Stone: Λεξιλόγιο, γράφοντας και μιλώντας, ασκήσεις, ήχητικά 

και βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια. Μια εφαρμογή για κινητά είναι επίσης διαθέσιμη. 

Δεν είναι τόσο απλό στη χρήση στην τάξη, διότι όλα τα εργαλεία είναι διαθέσιμες σε έκδοση 

επίδειξης. Για περισσότερες ασκήσεις λεπτομέρειες απαιτείται πληρωμή για την πρόσβαση. Ο 

δάσκαλος μπορεί να έχει πρόσβαση από την τάξη με έναν υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο και 

να παίξει με τους εκπαιδευόμενους ένα από τα παιχνίδια που προτείνονται από την πύλη. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Τεράστια ιστοσελίδα που προσφέρει λύσεις για 

να μάθετε 24 διαφορετικές γλώσσες.  

Παρέχει ειδικές ενότητες για τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων διδασκαλίας 

Η RosettaWorld δημιουργεί μια online 

κοινότητα και μια εικονική τάξη με 

διαφορετικούς μαθητές από όλο τον κόσμο. 

Ελεύθερο μόνο για δοκιμαστική περίοδο  

 

 

 

http://www.rosettastone.co.uk/
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No. 90 

Όνομα πόρου  Learn Russian 

Link http://learnrussian.rt.com/ 

Γλώσσα Ρωσσικά 

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1-C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική  

Προφορά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ/ Tablet 

Σύνδεση στο internet 

 

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει εκπαίδευση για αλφάβητο, προφορά, φράσεις, ουσιαστικά επίθετα κλπ 

μέσα από πολλά διαφορετικά μαθήματα με πληροφορίες για τη ρωσική γλώσσα. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Πολλά διαφορετικά θέματα 

+ Πολύ καλές εξήγησεις 

+ Κατανοητό περιβάλλον  

+ Καλύπτει Αλφάβητο, Γραμματική, 

Λεξιλόγιο, προφορά κ.λπ. 

- Δεν παρέχεται εισαγωγή 

- Απαιτεί εγγραφή 

 

 

 

No. 91 

Όνομα πόρου  Language English course 

Link http://www.1-language.com/englishcourse/index.htm 

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1- B2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική  

Προφορά 

Γραφή 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ/ Projector 

Σύνδεση στο internet 

 

Το Language.com: είναι μια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα που προσφέρει διάφορα μαθήματα. Η 

ιστοσελίδα προσφέρει διάφορα είδη των μαθημάτων σε ποικιλία των μορφών, και ο εκπαιδευτής 

μπορεί να χρησιμοποιήσει μαθήματα με ήχο, δωρεάν μαθήματα αγγλικών, γραπτές υποδείξεις, 

πρακτικά αγγλικά και βίντεο. Μπορείτε να μάθετε άλλες γλώσσες, όπως ιαπωνικά, γερμανικά, 

γαλλικά, ισπανικά και κορεάτικα 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα στην τάξη, δεδομένου ότι προσφέρει διάφορες ασκήσεις, κουίζ, 

παιχνίδια, καθώς και γραπτές ασκήσεις. Το υλικό μπορεί να εκτυπωθεί για χρήση στην τάξη ή 
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εμφανίζεται μέσω του προβολέα και υπολογιστή. Υπάρχει εφαρμογή για κινητά που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να διορθώσει κείμενο. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:   

+ - 

+ Εύκολη πλοήγηση 

+ Πολλοί προσβάσιμοι πόροι 

N/a 

 

 

 

 

 

 

 

No. 92 

Όνομα πόρου  Learn English free with USA learn   

Link http://www.usalearns.org/speaking-english  

Γλώσσα English 

Ομάδα στόχος English language teachers/students round the world 

Επίπεδο A1-B2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο 

Γραμματική  

Προφορά 

Ομιλία και προφορά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Υπολογιστής/Λαπτοπ/ Projector 

Smartphone για την εφαρμογή για κινητά 

 

Το USA Learns είναι μια δωρεάν ιστοσελίδα που βοηθά τους ενήλικες να μάθουν αγγλικά στο 

διαδίκτυο. Αυτή τη δημοφιλή ιστοσελίδα, επισκέφθηκαν πάνω από 7.000.000 ενήλικες από όλο τον 

κόσμο, διδάσκει αγγλικά μέσω βίντεο και με εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Έχεει αρκετούς πόρους για τους εκπαιδευτές για να χρησιμοποιήσουν στην τάξη. Περιλαμβάνει βίντεο 

με σύντομο σενάριο, ήχητικά, δραστηριότητες ομιλίας, ακρόασης και ανάγνωσης. Προσφέρει μεγάλη 

ποικιλία σε θέματα που είναι χρήσιμα για τους εκπαιδευτές. 

ΗΠΑ μάθουν αγγλικά είναι γεμάτη από διάφορους πόρους για τους εκπαιδευτικούς να 

χρησιμοποιήσουν στην τάξη. Περιλαμβάνει βίντεο με σύντομο σενάριο, ήχου, μιλώντας, ακούγοντας 

και διαβάζοντας το αντικείμενο περιλαμβάνει καθημερινές δραστηριότητες, καθώς εργάζονται μέρη. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε  smartphones μέσω εφαρμογής από το Google Play για ασκήσεις.  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Πλήθος βίντεο 

+ Χρήση smartphones 

- Απιατείται εγγραφή 

 

 

http://www.usalearns.org/speaking-english
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No. 93 

Όνομα πόρου  Lango/Epale 

Link http://www.lango.eu/index.php/en  

Ομάδα στόχος μαθητές βουλγαρικών, μαλτέζικων, ελληνικών και 

ρωσικών. 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, γραμματική, 

γραφή, ανάγνωση κλπ) Λεξιλόγιο 

Duration of the whole exercise 10 λεπτά 

Πρόσθετος εξοπλισμός Λογαριασμός στο Facebook ή το iPhone / iPad ή Android 

τηλέφωνο / tablet για να αποκτήσετε πρόσβαση στην 

εφαρμογή. Στην τάξη έναν υπολογιστή, σύνδεση στο 

internet και projector  

 

Το πρόγραμμα Lango έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο έργο 

συμμετείχαν εταίροι από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα. 

Το πρόγραμμα επιδιώκει να αναπτύξει ένα καινοτόμο εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης για να 

παρακινήσει μαθητές βουλγαρικών, μαλτέζικων, ελληνικών και ρωσικών. Το έργο στοχεύει να 

προσφέρει μίνι-μαθήματα που απαιτούν μια μικρή προσπάθεια από την πλευρά των εκπαιδευομένων 

και είναι εύκολο να κατανοήσουν. Το τελικό προϊόν του έργου είναι ένα ημερολόγιο Langø που 

περιλαμβάνει 365 σύντομα μαθήματα γλώσσας στς τέσσερις γλώσσεs. Οι χρήστες Langø μπορούν να 

μάθουν τη γλώσσα κυριολεκτικά στο δρόμο, μέσω πρόσβασης από κινητές συσκευές 

Το έργο απευθύνεται ειδικά σε μαθητές που συμμετέχουν σε κινητικότητες της ΕΕ για σπουδές και 

εργασία, μετανάστες και άλλα άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. 

Τα παιχνίδια και η ιστοσελίδα είναι στα Αγγλικά. 

 

  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Διαθέσιμο μέσω Facebook  

Εφαρμογή για συσκευές Apple και Android.  

Παιχνίδια για όλες τις γλώσσες. 

Τα παιχνίδια είναι ως επί το 

πλείστον σταυρόλεξα, και δεν  

υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

 

 

 

 

  

http://www.lango.eu/index.php/en
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No. 94 

Όνομα πόρου  Speak Apps Moocs 

Link http://www.speakapps.eu  

Ομάδα στόχος Αγγλικά, γαλλικά, ρουμανικά, ισπανικά, γερμανικά και 

κροατικά  

Επίπεδο A1/B1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) Ομιλία 

Πρόσθετος εξοπλισμός υπολογιστής, Σύνδεση στο internet 

 

Το έργο SpeakApps επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα για την 

ενίσχυση δεξιοτήτων ομιλίας online. Η πλατφόρμα SpeakApps εξυπηρετεί μια κοινότητα 

αποτελούμενη από καθηγητές ξένων γλωσσών και τους μαθητές τους με: 

1. Εύκολη πρόσβαση σε καινοτόμα και διαδραστικά online εργαλεία για τη μάθηση και τη διδασκαλία 

γλώσσας. 

2. Εικονικές αίθουσες για τη διεξαγωγή παιδαγωγικών δραστηριοτήτων. 

3. Ασκήσεις και εργαλεία για τη διαχείριση των υλικών για τις εργασίες. 

4. Τεχνικούς και παιδαγωγικούς οδηγούς για να βοηθήσουν τους χρήστες SpeakApps. 

5. Ένας κοινός χώρος για να ανταλλάσουν ιδέες και μεθοδολογίες. 

Το πρόγραμμα παρέχει εργαλεία και δραστηριότητες σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ρουμανικά, Ισπανικά, 

Γερμανικά και Κροατικά. 

Για να χρησιμοποιήσετε το SpeakApps είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στην πλατφόρμα 

SpeakApps Moodle όπου είναι διαθέσιμη δοκιμαστική έκδοση.  

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Πολλά διαφορετικά εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές να 

βελτιώσουν τις δεξιότητές τους  

παραδείγματα δραστηριοτήτων για τους 

εκπαιδευτές για  να προτείνουν στους μαθητές 

τους. 

 

Η πλατφόρμα χωρίζεται σε διαφορετικές 

ενότητες για κάθε εργαλείο και αυτό μπορεί 

να μπερδέψει το χρήστη.  

 

 

http://www.speakapps.eu/
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No. 95 

Όνομα πόρου  English My way 

Link http://preview.englishmyway.co.uk  

Ομάδα στόχος Ενήλικες με χαμηλό επίπεδο γλώσσας 

Επίπεδο A1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Κατανόηση κειμένου  

Γραφή  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Ομιλία 

Διάρκεια του βιντεο  Βιντεο 1 λεπτό το καθένα 

Πρόσθετος εξοπλισμός Προτείνεται προβολέας 

 

Το English My way είναι ένα εργαλείο που χρηματοδοτείται από το Department for Communities and 

Local Government’s της Αγγλίας. 

Είναι ένα συνδυασμένο πρόγραμμα εκμάθησης που επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ενηλίκων 

που έχουν χαμηλές γλωσσικές δεξιότητες ή και καθόλου. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να 

βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες και αυτοπεποίθηση στην ανάγνωση, γραφή, 

ακρόαση και ομιλία. 

Η ιστοσελίδα έχει ένα τμήμα που ονομάζεται εκπαιδευτικό υλικό, όπου υπάρχει υλικό για να 

σχεδιάστεί και να υλοποιηθεί το μάθημα. Ενα άλλο τμήμα που ονομάζεται κύκλοι μάθησης παρέχει 

υλικά και πόρους για να βοηθήσει τη διαδικασία της μάθησης μέσα από διάφορα εργαλεία, όπως 

βίντεο, storyboards, φυλλάδια και άλλα. 

 

Αυτός ο πόρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτή για να σχεδιάσει και να οργανώσει 

μαθήματα πριν από την τάξη με τη χρήση τους διδακτικού υλικού. Παρά το γεγονός ότι αν οι Κύκλοι 

Μάθησης είναι ένα τμήμα αφιερωμένο στη αυτο-μελέτη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και από το 

δάσκαλο κατά τη διάρκεια της τάξης. 

.  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Η ιστοσελίδα είναι σαφής και απλή στη χρήση. 

Οι Κύκλοι Μάθησης  μπορούν να 

χρησιμοποιηθεί και από τους εκπαιδευτικούς 

στην τάξη 

Απαιτείται εγγραφή για πρόσβαση στο 

υλικό 

 

 

 

 

 

 

 

http://preview.englishmyway.co.uk/
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No. 96 

Όνομα πόρου  Erasmus+ OLS 

Link http://erasmusplusols.eu/online-language-courses  

Ομάδα στόχος Μαθητές που θέλουν να συμμετέχουν σε κινητικότητες 

erasmus 

Επίπεδο A1-C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Κατανόηση κειμένου  

Γραφή  

Ομιλία 

Πρόσθετος εξοπλισμός Ηχεία, ακουστικά 

 

Η on-line υποστήριξη της γλωσσικής (OLS) στηρίζει την εκμάθηση γλωσσών για τους συμμετέχοντες 

του προγράμματος Erasmus + κινητικότητα. Η OLS προσφέρει στους συμμετέχοντες σε 

μακροπρόθεσμες δραστηριότητες κινητικότητας Erasmus + την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις 

ικανότητές τους στην ξένη γλώσσα (ες) που θα χρησιμοποιήσετε για να σπουδάσουν, να εργαστούν ή 

να εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό. Επιπλέον,  οι συμμετέχοντες μπορούν να ακολουθήσουν ένα 

online μάθημα γλώσσας να βελτιώσουν τις ικανότητές τους. 

 

Αυτός ο πόρος είναι διαθέσιμη μόνο για τους συμμετέχοντες ενός του έργου Erasmus +. Μια εκτίμηση 

των γλωσσικών ικανοτήτων που πρέπει να γίνει για τον συμμετέχοντα πριν την έναρξη. Σε κάθε 

περίπτωση, αυτά τα μαθήματα μπορούν να τα παρακολουθησουν μόνο φοιτητές που έχουν επιλεγεί 

για συμμετοχή σε κινητικότητες. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Δωρεάν πόρος 

Υποστηρίζει πολλές γλώσσες 

 

Μόνο οι επιλεγέντες φοιτητές έχουν 

πρόσβαση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://erasmusplusols.eu/online-language-courses
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No.    97 

Όνομα πόρου  english-online 

Link http://www.english -online.org.uk  

Ομάδα στόχος Όλοι 

Επίπεδο A1-B1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Κατανόηση κειμένου  

Γραφή  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Διάρκεια του βιντεο  5 λεπτά το καθένα 

Διάρκεια άσκησης 15 λεπτά  

Πρόσθετος εξοπλισμός projector, ηχεία 

 

Το english-online είναι μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει διάφορα εργαλεία για να σας 

βοηθήσει να μάθετε ή να βελτιώσετε τα αγγλικά. Απευθύνεται σε διάφορα επιπεδα μαθητών, αρχικό, 

ενδιάμεσο, προχωρημένο. 

Υπάρχουν πολλοί πόροι μάθησης και υπηρεσίες διαθέσιμες: Πολυμεσικά μαθήματα, ασκήσεις για να 

ελέγξετε το επίπεδο σας, αγγλικά για επιχειρήσεις, εξάσκηση για εξετάσεις EFL και γλωσσικά 

παιχνίδια. 

Όλες οι περιοχές μάθησης παρέχουν επίσης διαδραστικά εργαλεία ή τους πόρους για να υποστηρίξουν 

τη διαδικασία της μάθησης: βίντεο, διάλογοι με προφορά, online παιχνίδια. 

 

Ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι 

ασκήσεις και μαθήματα γραμματική μπορούν να τυπωθούν για να βοηθήσουν τους φοιτητές να 

σπουδάσουν στο σπίτι? τα ενότητα Μαθήματα πολυμέσων προσφέρει ίσως τα πιο ενδιαφέροντα 

εργαλεία για τους εκπαιδευτές: εδώ μπορούν να βρουν διάφορα βίντεο να προβάλλει κατά τη διάρκεια 

της κατηγορίας. Κάθε βίντεο έχει δύο ή τρεις ασκήσεις που οι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν 

όλοι μαζί ή να διαιρεθεί ή στις ομάδες. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

Διάφορα επίπεδα 

Απλή και εύκολη περιήγηση 

 

Δεν υπάρχει μια σελίδα με γενικές πληροφορίες 

και τις επιλογές 
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No. 98 

Όνομα πόρου  Adamoli.org 

Link http://www.adamoli.org/gelasio67/ 

Ομάδα στόχος Ιταλοί μαθητές αγγλικών 

Επίπεδο Όλοι 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

A1 - B1 

Διάρκεια του βιντεο  Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Διάρκεια άσκησης 5-30 λεπτά 

Πρόσθετος εξοπλισμός 5-30 λεπτά 

Όνομα πόρου  Σύνδεση στο internet 

 

Το Adamoli.org είναι μια δωρεάν ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από έναν καθηγητή Αγγλικών, το κ. 

Gelasio Adamoli που προσφέρει δωρεάν μάθημα αγγλικής γραμματικής online. 

Έχει σχεδιαστεί για αυτο-μελέτη για ιταλούς χρήστες που έχουν βασικό, προ-ενδιάμεσο ή ενδιάμεσο 

επίπεδο αγγλικών. 

Το μάθημα επικεντρώνεται κυρίως στη γραμματική και την επέκταση του λεξιλογίου. Το μάθημα 

παρέχει 79 διαφορετικά μαθήματα, που δημιουργήθηκε μέσω Youtube βίντεο, και διατίθενται χωρίς 

εγγραφή. 

Κάθε βίντεο-μάθημα παρουσιάζει τους κανόνες γραμματικής που σχετίζονται με το θέμα που 

παρουσιάζει, διάφορα παράδειγμα και - κάποιες άσκησεις και κουίζ σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα 

εξήγησε κατά τη διάρκεια του μαθήματος βίντεο.. 

Τα μαθήματα είναι πάντα διαθέσιμα και δεν υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή στο 

κανάλι Youtube. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Δωρεάν μάθημα. 

+ Προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή 

. 

Τα βίντε δεν περιλαμβάνουν παραδείγματα 

διαλόγων για τη χρήση των κανόνων της 

γραμματικής σε συζητήσεις της πραγματικής 

ζωής. 

- Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της 

πλατφόρμας (φόρουμ, chats email διαθέσιμο) 

και του χρήστη 
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No. 99 

Όνομα πόρου  English Gratis 

Link http://www.englishgratis.com     

Γλώσσα Αγγλικά 

Ομάδα στόχος Ιταλοί μαθητές, κάθε επίπεδο 

Επίπεδο A1 - C2 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Κατανόηση κειμένου  

 Κατανόηση προφορικού λόγου   

Διάρκεια του βιντεο  5 λεπτά  

Πρόσθετος εξοπλισμός σύνδεση στο internet, ηχεία  

 

Το English Gratis είναι μια δωρεάν ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από την Casiraghi Jones 

Publishing SRL. Έχει στόχο να βοηθήσει τους Ιταλούς φοιτητές - παιδιά ή ενήλικες, ανεξάρτητα από 

το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας - για να μάθουν ή να βελτιώσουν τα αγγλικά. 

Το μάθημα παρέχει πολλά διαφορετικά εργαλεία και χρειάζεται με μόνο μια σύνδεση στο internet. Δεν 

απαιτείται εγγραφή και είναι εντελώς δωρεάν. 

Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα περιλαμβάνουν: 

• μαθήματα γραμματικής: Ανά θέμα με ασκήσεις για εξάσκηση στο τέλος κάθε μαθήματος. 

• Ομιλία : Για τη βελτίωση της προφοράς και κατανόησης. 

• Ηχητικά βιβλία: 400 Ηχητικά βιβλία δωρεάν για τη βελτίωση της προφοράς, ακρόασης, λεξιλογίου, 

ανάγνωσης και κατανόησης. 

• Εκπαιδευτικό βίντεο με ιταλικούς υπότιτλους: βίντεο κινουμένων σχεδίων για να διδάξει Αγγλικά 

για παιδιά. 

Blog για τους εκπαιδευτικούς και Multi blog 

Ένα blog που είναι ανοιχτό σε κάθε χρήστη που θα ήθελε να συμμετάσχει στην ομάδα που παρέχει 

συμβουλές και οδηγίες για το πώς να γίνει καθηγητής αγγλικών ή να βελτιώσει την ποιότητα των 

μεθόδων διδασκαλίας. Ένα blog όπου οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν δωρεάν πόρους για τη 

βελτίωση των  εργαλείων που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα ή σύνδεση με άλλους ελεύθερους 

πόρους στο διαδίκτυο. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:  

+ - 

+ Δωρεάν και διαθέσιμο 24/7 . 

+ Πλήθως εργαλείων και υλικού 

- Τα προτεινόμενα βίντεο είναι μόνο για 

παιδιά ή πολύ αρχάριους 

 

 

 

 

http://www.englishgratis.com/
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No. 100 

Όνομα πόρου  Dailystep 

Link https://www.dailystep.com  

Ομάδα στόχος Αγγλικά students not native speaker 

Επίπεδο A1-C1 

Θέμα (λεξιλόγιο, 

γραμματική, γραφή, 

ανάγνωση κλπ) 

Λεξιλόγιο  

Γραμματική  

Κατανόηση προφορικού λόγου   

Διάρκεια του βιντεο  Ηχητικά 30 δευτ το καθένα 

Duration of the whole 

exercise 

15 λεπτά περίπου 

Πρόσθετος εξοπλισμός Ηχεία, πρόσβαση στο internet, υπολογιστής 

 

Το Dailystep προσφέρει μαθήματα για όλα τα επίπεδα εκπαιδευομένων: αρχάριοι έως προχωρημένοι. 

Η πλατφόρμα παρουσιάζει μαθήματα που βασίζονται σε καθημερινές καταστάσεις στην πραγματική 

ζωή, όπου ο μαθητής μπορεί να εξασκήσει και να βελτιώσει διαφορετικές δεξιότητες: κατανόηση 

προφορικού λόγου, λεξιλόγιο, ομιλία και προφορά. Ο δικτυακός τόπος επιτρέπει την πρόσβαση σε μια 

δοκιμαστική έκδοση με εγγραφή. Η δοκιμαστική έκδοση λειτουργεί μόνο για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα. Τα μαθήματα βασίζονται πάντα σε ένα αρχείο ήχου και περιλαμβάνουν διαφορετικές 

άσκησεις κατά τη διάρκεια και μετά. 

 

Χρησιμοποιώντας τη δοκιμαστική έκδοση της ιστοσελίδας, ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

αρχείο ήχου για να βελτιώσει την ικανότητά μαθητή να ακούει και να καταλαβαίνει. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιήσει κάποιες από τις ασκήσεις που προτείνονται. Επειδή κάθε αρχείο ήχου συνοδεύεται 

από την απομαγνητοφώνηση, ο καθηγητής μπορεί την εκτυπώσει πριν από το μάθημα και να δώσει 

στους μαθητές μετά την ακρόαση για να κρίνουν το επίπεδο κατανόησης. 

  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα: 

+ - 

+ Καλύπτει διάφορα επίπεδα 

+ Χρησιμοποιεί κατστάσεις της πραγματικής 

ζωής 

+ Διαθέσιμη η απομαγνητοφώνηση 

 

- Περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων 

μαθημάτων στη δοκιμαστική έκδοση. 

 

 

https://www.dailystep.com/


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

128 

 

 

Συμπεράσματα 
 

Εκτός από τις διαφορετικές γλώσσες που παρουσιάσουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες για τους 

εκπαιδευτές και τους μαθητές, υπάρχουν επίσης διαφορετικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία. Αυτά 

έχουν αντίκτυπο στον ρόλο του δασκάλου και μαθητών και καθορίζουν πώς οι τάξεις είναι δομημένες, 

το πώς η μαθησιακή διαδικασία λαμβάνει χώρα και τι είδους υλικό θεωρείται κατάλληλο. Η επόμενη 

ενότητα στοχεύει στην παρουσίαση μερικών στοιχείων για τον πολιτισμό και τη γλώσσα- στις χώρες 

των εταίρων - Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
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Βουλγαρία 

Τα Βουλγαρικά είναι μια Ινδο-ευρωπαϊκή γλώσσα, ένα μέλος του Νότιου κλάδου της οικογένειας των 

σλαβικών γλωσσών. Οι ρίζες τους πιστοποιούνται από έναν αριθμό χειρογράφων από τα τέλη του 9ου 

και τις αρχές του 10ου αιώνα. Το επίσημο αλφάβητο στη Βουλγαρία είναι κυριλλικό και η σύγχρονη 

βουλγαρική γλώσσα χρησιμοποιεί 32 γράμματα. Με την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007, το κυριλλικό αλφάβητο έγινε το τρίτο επίσημο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, μετά τα Λατινικά και Ελληνικά. 

Τα Βουλγαρικά είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με τη μακεδονική γλώσσα Οι διάλεκτοι της 

Μακεδονίας ως επί το πλείστον έχουν ταξινομηθεί ως μέρος των βουλγαρικών στην παλαιότερη 

βιβλιογραφία. Οι βουλγαρική γλωσσολογία συνεχίζουν να τα αντιμετωπίζει ως τέτοια. Ωστόσο, 

κάποιοι σύγχρονοι γλωσσολόγοι εξακολουθούν να θεωρούν μακεδονική ως διάλεκτς της βουλγαρικής. 

Κοινωνιο- γλωσσολόγους συμφωνούν ότι το ζήτημα αν Μακεδονική είναι μια διάλεκτος της 

βουλγαρικής ή μια γλώσσα είναι πολιτικό και δεν μπορούν να επιλυθούν σε καθαρά γλωσσική βάση, 

διότι συνεχής διάλεκτος δεν επιτρέπουν είτε-ή αποφάσεις. 

Τα μαθήματα βουλγαρικής γλώσσας προσφέρονται για αλλοδαπούς - διεθνείς φοιτητές, πρόσφυγες, 

μετανάστες, ανθρώπους που ενδιαφέρονται για προσωρινή ή μόνιμη κατοικία στη Βουλγαρία. Για να 

αποκτήσει βουλγαρική υπηκοότητα ένα πρόσωπο πρέπει να μιλάει τη βουλγαρική γλώσσα και αυτό 

καθορίζεται με ειδική διαδικασία εξετάσεων που καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και 

Επιστημών. Τα μαθήματα βουλγαρικής γλώσσας που προσφέρονται από πολλούς ιδιωτικούς φορείς, 

ΜΚΟ και τα κύρια πανεπιστήμια της χώρας, καθώς και από την Κρατική Υπηρεσία για τους 

Πρόσφυγες. 

Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment Ohridski παρέχει γενικά και εξειδικευμένα μαθήματα γλώσσας 

για τους ξένους φοιτητές. Η διδασκαλία γίνεται από το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (για τους φοιτητές 

των ανθρωπιστικών επιστημών) και από το Τμήμα Γλώσσας και εξειδικευμένης εκπαίδευσης (για 

φοιτητές στις επιστήμες). 

Η διδασκαλία είναι οργανωμένη σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας και 

Επιστημών. Η γενική και εξειδικευμένη διδασκαλία της γλώσσας για τους αλλοδαπούς πολίτες πρέπει 

να διαρκεί όχι λιγότερο από εννέα μήνες και διεξάγεται σε ομάδες που δεν υπερβαίνουν τους δέκα 

μαθητές. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα με ελάχιστο αριθμό για τις κατηγορίες ως εξής: 

1. για ανθρωπιστικές σπουδές - 800 ακαδημαϊκές ώρες  

2. για ανθρωπιστικές σπουδές – Βουλγάρικα 650 ακαδημαϊκές ώρες, Αντίστοιχα μαθήματα - 350 

ακαδημαϊκές ώρες. 
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Η εκπαίδευση των διδακτορικών και εξειδικευμένων σπουδαστών δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 

έξι μήνες και είναι οργανωμένη σε ομάδες που δεν υπερβαίνουν τους δέκα μαθητές. Η γενική και 

εξειδικευμένη γλωσσική κατάρτιση για τους αλλοδαπούς πολίτες περιλαμβάνει υποχρεωτικά 

μαθήματα χωρίζονται σε δύο ομάδες με ελάχιστο αριθμό για τις κατηγορίες ως εξής: 

1. για ανθρωπιστές - 550 ακαδημαϊκές ώρες της Βουλγαρίας 

2. για μη ανθρωπιστές: βουλγαρικά - 430 ακαδημαϊκές ώρες? Αντίστοιχα μαθήματα - 230 

ακαδημαϊκές ώρες. 

Τα μαθήματα τελειώνουν με γραπτή και προφορική εξέταση στα βουλγαρικά. Οι εξετάσεις 

αξιολογούνται από μια εξεταστική επιτροπή. Η εξειδικευμένη διδασκαλία ολοκληρώνεται με 

εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάσκονται. Οι εξετάσεις διεξάγονται και αξιολογούνται από μια 

εξεταστική επιτροπή σε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. Οι μαθητές 

που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις γενικές και εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων λαμβάνουν 

πιστοποιητικό, επίσημα εγκεκριμένο από τον Υπουργό Παιδείας και Επιστημών, το οποία είναι 

υποχρεωτικό για την εγγραφή των αλλοδαπών πολιτών στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας. 

Δίδακτρα: € 3.300. 

Οι υποψήφιοι που κατέχουν τη βουλγαρική μπορούν να συμμετέχου στις εξετάσεις χωρίς να 

παρακολουθούν τα μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων σε εξειδικευμένα γνωστικά 

αντικείμενα). 

Η τυποποιημένη εξέταση δίνει το δικαίωμα να λαμβάνει ένα πιστοποιητικό για Επίπεδο «Β2» στη 

βουλγαρική γλώσσα - είναι αναγκαία για υποψηφίους από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ. 

Παράλληλη εκπαίδευση στη βουλγαρική γλώσσα παρέχεται από το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών για 

όλους τους διεθνείς φοιτητές που εγγράφονται στο πανεπιστήμιο. Είναι υποχρεωτικό για τους 

πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές (σε όλες τις σχολές και ειδικότητες), και προαιρετική για τις 

διεθνείς φοιτητών που εγγράφονται στο πανεπιστήμιο στην υλοποίηση των διακυβερνητικών 

συμφωνιών για την εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική ανταλλαγή ή διμερείς / πολυμερείς 

συμφωνίες μεταξύ του Πανεπιστημίου της Σόφιας και ξένων πανεπιστήμιων, προγράμματα Erasmus 

και Erasmus Mundus, πρόγραμμα ανταλλαγής CEEPUS, κ.λπ. 

Το κέντρο της κρατικής υπηρεσίας για τους πρόσφυγες έχει σαν κύριο καθήκον του υποστηρίζει την 

ένταξη των προσφύγων στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Καθεστώς 

των Προσφύγων του 1951, το Πρωτόκολλο για το Καθεστώς των προσφύγων του 1967 και το νόμο 

για το άσυλο και τους πρόσφυγες. Σχεδιάζει και οργανώνει μαθήματα βουλγαρικής γλώσσας για τους 
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πρόσφυγες και από κοινού με τις περιφερειακές επιθεωρήσεις εκπαίδευσης οργανώνει και υλοποιεί 

δραστηριότητες για την απόκτηση γνώσεων στη βουλγαρική γλώσσα από αλλοδαπούς  (κυρίως 

πρόσφυγες που ζητούν ή έχουν ήδη λάβει επίσημη προσφυγική ιδιότητα). 

Πολλά  κέντρα εκπαίδευσης και  ΜΚΟ προσφέρουν μαθήματα γλώσσας. Το τέλος κυμαίνεται 

ανάλογα με τη διάρκεια, αλλά είναι συνήθως γύρω στα 200 - 300 €. Τα μαθήματα οργανώνονται σε 

ομάδες ή ατομικά. Συνήθως η γλώσσα επαφής είναι Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, 

Πορτογαλικά, Τουρκικά, Ελληνικά και Ιαπωνικά.  
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Γερμανία 

Εκτός από τη Γερμανία, τα γερμανικά ομιλούνται επίσης στην Αυστρία, τμήματα της Ελβετίας, το 

Νότιο Τιρόλο (Ιταλία) και το Λιχτενστάιν. Είναι επίσης μια από τις επίσημες, αλλά όχι της 

πλειοψηφίας γλώσσα του Λουξεμβούργου και του Βελγίου. Λόγω της μεγάλης περιοχής, τα τυπικά 

γερμανικά διαφέρουν σε περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των γερμανόφωνων χωρών στο λεξιλόγιο και 

σε μερικές περιπτώσεις στην προφορά, ακόμη και στη γραμματική και ορθογραφία. 

Όλα τα σχολικά βιβλία για τους μαθητές στη Γερμανία είναι για τα τυπικά Γερμανικά. Ωστόσο, 

μπορούν να παρουσιάζουν παραδείγματα και από άλλες γερμανόφωνες χώρες  όπως την Ελβετία και 

την Αυστρία αλλά και από διάφορες περιοχές της Γερμανίας. Σε ορισμένα σχολικά βιβλία, υπάρχουν 

αυστριακές ή και ελβετικές εκδόσεις που διατίθενται για να καλύψουν πιο ειδικά τις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων σε αυτές τις χώρες. 

Στη Γερμανία οι περισσότεροι μετανάστες δικαιούνται δικαιούνται να συμμετέχουν σε μάθημα 

ένταξης. Το πρόγραμμα μαθημάτων ένταξης εισήχθη το 2005 με στόχο να βελτιωθεί και να 

διευκολυνθεί η γλωσσική ενσωμάτωση των μεταναστών στη Γερμανία. Τα μαθήματα ενσωμάτωσης 

συντονίζονται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF). Μαζί με 

μια ομάδα εμπειρογνωμόνων δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα σπουδών για τα μαθήματα και τις 

απαιτήσεις για τα προσόντα διδασκαλίας. 

Το πρότυπο μάθημα ένταξης αποτελείται από ένα γενικό μάθημα γλώσσας (600 μαθήματα) που 

καλύπτουν τα επίπεδα Α1, Α2 και Β1 και μαθήματα προσανατολισμού (60 μαθήματα), που εισάγουν 

τους μαθητές στο νομικό σύστημα, τον πολιτισμό και την ιστορία. Επιπλέον, υπάρχουν και ειδικά 

μαθήματα για τις γυναίκες, τους γονείς, τους νέους ενήλικες μέχρι την ηλικία των 27 και άλλες 

ομάδες. Τα μαθήματα ένταξης ως στόχο έχουν να εφοδιάσουν τους συμμετέχοντες με γλωσσικές 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την καθημερινή ζωή. Τα μαθήματα καλύπτουν καθημερινά 

θέματα, όπως η εργασία, τα ψώνια, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, και την ανατροφή των παιδιών. 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν επίσης σχετικά με δημόσιες υπηρεσίες, να γράφουν μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιστολές, και συνεντεύξεις για δουλειά. 

Λόγω των μαθησιακών στόχων που περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα πλαίσιο για τα 

μαθήματα ενσωμάτωσης (RCC) και της προθεσμίας, υπάρχει ένα αυστηρό πρόγραμμα που οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Αυτό έχει αντίκτυπο στην 

επιλογή των σχολικών βιβλίων, τα θέματα που καλύπτονται στην τάξη και το στυλ διδασκαλίας. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν το υλικό των μαθημάτων από μια σειρά εγχειριδίων που έχουν 

εγκριθεί από την BAMF. Τα μαθήματα βασίζονται στην επικοινωνιακή προσέγγιση. Αυτό σημαίνει 

ότι τα σχολικά βιβλία περιλαμβάνουν αυθεντικά κείμενα από νωρίς για να ενθαρρύνουν τους μαθητές 
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να χρησιμοποιήσουν τις νέες γλωσσικές τους δεξιότητες στην πράξη σε ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων 

κλπ Για το λόγο αυτό, κατά την επιλογή των πρόσθετων υλών, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

εξασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα για το επίπεδο της κατηγορίας, είναι αυθεντικό και ταιριάζει στην 

καθημερινή ζωή των συμμετεχόντων. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των μαθημάτων ενσωμάτωσης είναι ότι οι ομάδες που απαρτίζονται από 

συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Έτσι, οι ομάδες αναμιγνύονται πάντα από την άποψη της μητρικής 

γλώσσας, της χώρας προέλευσης, το πολιτιστικό υπόβαθρο, την ηλικία, τη θρησκεία, το εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο, το στυλ μάθησης, τους μαθησιακούς στόχους, το χρόνο που βρίσκονται στη Γερμανία, τους 

λόγους της μετακίνηση τους τη Γερμανία, την εργασιακή κατάσταση, τα κίνητρα, κλπ. Για το λόγο 

αυτό, οι εκπαιδευτικοί από τη μία πλευρά πρέπει να ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών, αλλά πρέπει 

επίσης να προσαρμόσουν το υλικό των μαθημάτων και το περιεχόμενπ στις ανάγκες των 

εκπαιδευομένων.. 

Ακόμα κι αν τα μαθήματα ένταξης αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των μαθημάτων γλώσσας που 

διδάσκεται στη Γερμανία, υπάρχουν και άλλα είδη γλωσσικών μαθημάτων. Σε γενικές γραμμές, 

ανεξάρτητα από τον τύπο του μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να χρησιμοποιούν μια 

μαθητοκεντρική προσέγγιση. Αυτό έχει επιπτώσεις για το ρόλο του δασκάλου και μαθητών. Σε μια 

μαθητοκεντρική προσέγγιση, οι μαθητές να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, για 

παράδειγμα επιτρέποντας τους μαθητές να επιλέξουν τι θα μάθουν, πώς θα μάθουν, και πώς θα 

αξιολογήσουν τη δική τους μάθηση. Με αυτή την έννοια, η μαθητοκεντρική μάθηση τονίζει τα 

συμφέροντα, τις ικανότητες, και στυλ μάθησης του κάθε μαθητή, τοποθετώντας το δάσκαλο ως 

διαμεσολαβητή της μάθησης για τα άτομα αντί για την τάξη στο σύνολό της. Για το λόγο αυτό, πολλές 

ασκήσεις αφήνουν περιθώρια για τους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν τη δική τους άποψη, να 

αναφερθούν σε εμπειρίες του παρελθόντος τους, να συγκρίνουν μια κατάσταση ή ένα θέμα στις χώρες 

καταγωγής τους ή τον πολιτισμό τους. 
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Ελλάδα 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, η παραδοσιακή άποψη της διδασκαλίας και της μάθησης που 

βλέπει τη διδασκαλία στην τάξη ως τη μετακύλιση των πληροφοριών από το καταρτισμένο δάσκαλο 

στον παθητικό εκπαιδευόμενο έχει αντικατασταθεί από μια πιο σύγχρονη συμπεριφορά στην τάξη που 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως μαθητοκεντρική. Η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία γλωσσών 

έχει δοθεί προτεραιότητα σε γλωσσικές γνώσεις για την πραγματική ζωή, προωθώντας έτσι την 

ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων των μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, η εκμάθηση γλωσσών και 

τις στρατηγικές επικοινωνίας παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη το είδος της μάθησης που 

οδηγεί το μαθητή σε αυτονομία. 

Οι παλαιότερες γενιές εκπαιδευτικών σε γενικές γραμμές, είναι απρόθυμοι να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, 

είτε στην τάξη ή εκτός τάξης στην καθημερινή τους ζωή. Αν και η κατάσταση βελτιώνεται όσο 

περισσότερο οι καθηγητές χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ. Οι καθηγητές ξένων γλωσσών χρησιμοποιούν τις 

ΤΠΕ εντός και εκτός τάξης, και γενικά θεωρούντια ότι είναι πιο «προοδευτικοί» από τους καθηγητές 

άλλων θεμάτων. 

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την προέλευση της γλώσσας Ελληνικά. Μια θεωρία προτείνει ότι 

προήλθε με τη μετανάστευση των πρώτων Ελλήνων στη Ελληνική χερσόνησο, η οποία χρονολογείται 

στην περίοδο μεταξύ 2500 π.Χ. και 1700 π.Χ.. Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι η μετανάστευση 

προς την Ελλάδα έλαβε χώρα σε ένα πριν και οι χαρακτηριστικές αλλαγές σημειώθηκαν αργότερα. 

Η αρχή της "σύγχρονης" περίοδου της γλώσσας συχνά συμβολικά αποδίδεται στην πτώση της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1453, ακόμη και αν η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί κάποιο σαφής 

γλωσσικό όριο και πολλά σύγχρονα χαρακτηριστικά της γλώσσας ήταν ήδη παρόντα αιώνες νωρίτερα. 

Μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας το 1829, η καθαρεύουσα ήταν η επίσημη γλώσσα του κράτους 

και η μόνη αποδεκτή μορφή Ελληνικών στην Ελλάδα. Αυτό οδήγησε σε ένα γλωσσικό πόλεμο και τη 

δημιουργία της λογοτεχνικής παρατάξεις:  Δημοτικιστές, οι οποίοι υποστήριζαν την κοινή (δημοτική) 

διάλεκτο, και οι Λόγιοι οι Καθαρευουσιάνοι, οι οποίοι υποστήριζαν  την "καθαρισμένη διάλεκτο". 

Μέχρι εκείνο το σημείο, η χρήση της δημοτικη σε κρατικές υποθέσεις γενικά αποδοκιμαζόταν. Η 

χρήση της δημοτικής διάλεκτου στην επίσημη ομιλίας ήταν απαγορευμένη.  

Σήμερα, τα σύγχρονα Ελληνικά, με βάση την δημοτική, είναι η επίσημη γλώσσα της τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στην Κύπρος. Τα ελληνικά ομιλούνται σήμερα από περίπου 12-15 εκατομμύρια 

ανθρώπους, κυρίως στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και από μειονοτικές και μεταναστευτικές 

κοινότητες σε πολλές άλλες χώρες. 
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Τα Ελληνικά θεωρούνται μια μάλλον δύσκολη γλώσσα. Αυτό εξηγεί την έκφραση «Είναι όλα 

Ελληνικά για μένα!". Ωστόσο, τη στιγμή που θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά, αγαπητοί 

αγγλώφονοι, θα δείτε ότι ήδη μιλάτε Ελληνικά - αλλά απλά δεν το γνωρίζετε! Είστε σίγουρα 

εξοικειωμένοι με λέξεις όπως "στρατηγική" "θέατρο", "δημοκρατία", "μουσική", "λογική", "ενέργεια", 

"διάγνωση", "Γαστρονομία", "φιλοσοφία", "οικολογία", "σύμβολο", "τραγωδία", "ψυχή" ή ακόμα και 

... "κρίση" (!). 

Η γαλλίδα ακαδημαϊκός Jacqueline de Romilly έχει δηλώσει ότι «[...] ο καθένας πρέπει να μάθει 

Ελληνικά, επειδή μέσω των Ελληνικών μπορεί κανείς να κατανοήσει κανείς τη γλώσσα". Για να 

πάρετε μια βαθύτερη κατανόηση είναι μια γλώσσα που αδιαλείπτως μιλιέται για πάνω από 4.000 

χρόνια και αποτελεί ένα θεμελιώδες μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, μια ποικιλία 

πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα προσφέρουν σεμινάρια  ελληνικής 

γλώσσας και πολιτισμού (με διάρκεια ένα μήνα μέχρι ένα έτος) 

Τα μεγαλύτερα και πιο φημισμένα πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα έχουν τμήματα Ελληνικά 

γλώσσας και σεμινάρια πολιτισμού διάρκειας από ένα μήνα έως ένα έτος. Εκτός από τη διδασκαλία 

Ελληνικών, τα μαθήματα δίνουν έμφαση σε μεγάλο βαθμό από τον πολιτισμό, την παράδοση, τα έθιμα 

και τον τρόπο ζωής Ελληνικά. 

Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσφέρει 

μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς και ομογενείς από το 1970 και λειτουργεί υπό την 

εποπτεία της Φιλοσοφικής Σχολής. (http://smg.web.auth.gr/) 

Το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από τη δεκαετία του 1950, με μικρό αριθμό σπουδαστών αρχικά, 

που στις δεκαετίες που ακολούθησαν αυξήθηκε εντυπωσιακά. Το Διδασκαλείο είναι το μεγαλύτερο 

κέντρο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον κόσμο. (http://www.greekcourses.uoa.gr) 

Κάθε χρόνο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί 60 υποτροφίες σε αλλοδαπούς που 

επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα πεντάμηνο πρόγραμμα Σύγχρονης Ελληνικής Γλώσσας και 

Πολιτισμού. 

Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα  προγραμμάτων ειδικά 

για τους πρόσφυγες που σήμερα φεύγουν χώρες τους και αναζητούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη, 

έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικών που απευθύνεται ειδικά σε αυτούς. Το 

πρόγραμμα είναι χωρίς κόστος και μπορεί να παρακολουθείται από απόσταση μέσω μιας ειδικά 

σχεδιασμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 
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Πολλές ΜΚΟ που προσφέρουν δωρεάν μαθήματα γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες κυρίως σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα εν λόγω μαθήματα διαφέρουν από τις συνήθεις μεθόδους διδασκαλίας 

ξένων γλωσσών, δεδομένου ότι η έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες της ομάδας στόχου. Τα 

μαθήματα είναι εντατικά και να προσαρμόζεται στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες / ικανότητες των 

συμμετεχόντων, καθώς στην κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών τους.  

 

 

Πολωνία 

Η πολωνική γλώσσα ομιλείται στην Πολωνία (98,6% των κατοίκων της Πολωνίας χρησιμοποιούν 

πολωνικά ως πρώτη γλώσσα τους). Ωστόσο, η πολωνική γλώσσας μιλιέται επίσης και σε άλλες χώρες 

όπως η Λευκορωσία, Λιθουανία, ΗΠΑ, Βρετανία! Σύμφωνα με την πρόσφατη είδηση (The Guardian, 

Άνοιξη 2015) η πολωνική γλώσσα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομιλούμενη γλώσσα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης εισροής μεταναστών. Η Πολωνική είναι μια σλαβική 

γλώσσα, που ανήκει στην υποομάδα των δυτικών σλαβικών γλωσσών και συνδέεται στενά με την 

τσεχική ή σλοβακική γλώσσα. 

Η πολωνική γλώσσα θεωρείται ότι είναι μια από τις πιο δύσκολες στην προφορά της, έχει πολύπλοκο 

σύστημα των δύο φύλων, επτά περιπτώσεις για ουσιαστικά και επίθετα και αρκετά περίπλοκο 

σύστημα σύζευξης (λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, πρόσωπο, διάθεση, χρόνο - υπάρχουν περίπου 25 

μορφές για κάθε ρήμα). Ακόμα κι έτσι, όλο και περισσότεροι ξένοι είναι πρόθυμοι να αναλάβουν αυτή 

την πρόκληση και να αρχίζουν να μαθαίνουν πολωνικά. 

Από την είσοδο της Πολωνίας στην ΕΕ το 2004, η πολωνική έχει γίνει μία από τις επίσημες γλώσσες 

της Ένωσης και τώρα είναι η έκτη πιο ομιλούμενη γλώσσα στην Ευρώπη και η πιο ομιλούμενη 

σλαβική γλώσσα. Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, ότι η εκμάθηση της πολωνικής ως ξένης γλώσσας 

γίνεται όλο και πιο δημοφιλής μεταξύ των πολιτών της ΕE, καθώς και μεταξύ ανθρώπων από άλλες 

χώρες. Υπάρχουν πολλά εγχειρίδια για τους αλλοδαπούς, οι οποίοι θέλουν να μάθουν πολωνικά από  

Α1 έως το Γ2 επίπεδο. Στηρίζουν κυρίως στην επικοινωνιακή μέθοδο. Υπάρχουν εγχειρίδια για 

Γραμματική, Λεξιλόγιο, οδηγοί για τα πιστοποιητικά γλώσσας ή εγχειρίδια με βάση τις ιδιαίτερες 

γλωσσικές δεξιότητες. Τα περισσότερα έχουν μια ενδιαφέρουσα δομή, ασκήσεις και συμπληρώνονται 

από CD ή e-books. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται ότι οι διαθέσιμες 

ασκήσεις για την εκμάθηση της πολωνικής έχουν εριγραφές που είναι επίσης στην πολωνική - πράγμα 

που καθιστά αδύνατο για τους μαθητές να ασκήσουν ή να ολοκληρώσουν εργασίες χωρίς βοήθεια. 

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, πολλοί εκπαιδευτικοί επιλέγουν να αναπτύξουν τα δικά τους 



     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

137 

προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών τους, αλλά αυτό είναι χρονοβόρο - 

ειδικά για μια μη αμειβόμενη εθελοντική εργασία - και μπορεί να μην είναι πρακτικό για όλους τους 

φοιτητές. 

Μετά τη μετατροπή, το 1989, η Πολωνία έχει προσελκύσει πολλούς  μετανάστες, που κυμαίνονται 

από πρόσφυγες, ανειδίκευτους εργάτες, και παρανόμως διαμένοντες έως  άτομα με υψηλά προσόντα 

ειδικούς, διευθυντές  πολυεθνικών εταιρειών ή οργανισμών, εμπόρων και επιχειρηματιών. Η Πολωνία 

αναγνωρίζει τους μετανάστες σε τρεις διαφορετικές νομικές κατηγορίες – μετανάστες και πρόσφυγες 

λόγω πολέμων, οικονομικοί μετανάστες (υπηκόους της ΕΕ και υπηκόων τρίτων χωρών), και 

παλιννοστούντες. Παρά το γεγονός ότι οι οικονομικοί μετανάστες και παλιννοστούντες έχουν 

δικαιώματα, οι πολιτκές ένταξης στοχεύουν μόνο στους πρόσφυγες, και για τα οποία είναι υπεύθυνο 

το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι παράνομοι μετανάστες, από την άλλη πλευρά, δεν 

αναγνωρίζονται από την κυβέρνηση και δεν έχουν ειδικά δικαιώματα ή προγράμματα και πρέπει να 

εργαστούν ατομικά ή με τη βοήθεια  φιλανθρωπικών οργανώσεων για να ενταχθούν στην πολωνική 

κοινωνία. 

Μετανάστες στην Πολωνία, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους, έχουν πολλές επιλογές για την 

εκμάθηση της πολωνικής. Ο αριθμός των κέντρων και τα δωρεάν προγράμματα που διδάσκουν 

πολωνική αυξάνονται συνεχώς. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι για τους μετανάστες για να να 

αποκτήσουν δεξιότητες στην πολωνική γλώσσα: στις τάξεις στρατόπεδο προσφύγων μέσω του 

κυβερνητικού προγράμματος ένταξης (πρόσφυγες μόνο), με συμμετοχή σε προγράμματα μη-

κερδοσκοπικών οργανώσεων. Τα παιδιά έχουν την πρόσθετη δυνατότητα μάθουν πολωνικα μέσω της 

υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά τη διδασκαλία γλώσσας στην Πολωνία, είναι ακόμα δημοφιλής η δασκαλοκεντρική 

προσέγγιση, μετά από ένα τυπικό PPP (Παρουσίαση-πρακτική-παραγωγή) μοτίβο. Η Πολωνία 

ακολουθεί την ευρωπαϊκή τάση της εισαγωγής μιας ξένης γλώσσας σε όσο πιο πρώιμο στάδιο είναι 

δυνατόν. Τώρα οι εκπαιδευτικοί έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν τη σημασία των νέων διδακτικών 

προσεγγίσεων και μεθόδων, όπως για παράδειγμα πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner ή τη μέθοδο 

project. Η ανάπτυξη πολλών εργαλείων ΤΠΕ είχε επίσης αντίκτυπο στους πολωνικούς 

εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα σε καθηγητές ξένων γλωσσών. Είναι πια πιθανό να χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο, διαδραστικούς πίνακες ή εφαρμογές για κινητά για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία τους. 

Εκτός από το Υπουργείο Παιδείας, υπάρχουν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις που υποστηρίζουν 

τις καινοτομίες στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα το ORE, και τα σχολεία που έχουν 

πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να 

αποκτήσουν νέες δεξιότητες για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων. 
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Ηνωμένο Βασίλειο 

Η ιστορία της αγγλικής γλώσσας ξεκίνησε με την άφιξη των τριών γερμανικών φυλών που εισέβαλαν 

στη Βρετανία κατά τη διάρκεια του 5ου αι. Μ.Χ. Αυτές οι φυλές, οι Γωνίες, οι Σάξονες και η Γέπιδες, 

διέσχισαν τη Βόρεια Θάλασσα από το σημείο που  είναι σήμερα η Δανία και τη βόρεια Γερμανία. 

Εκείνη την εποχή οι κάτοικοι της Βρετανίας μιλούσαν μια κελτική γλώσσα. Αλλά οι περισσότεροι από 

αυτούς που μιλούσαν κέλτικα ωθήθηκαν δυτικά και βόρεια από τους εισβολείς - κυρίως στην περιοχή 

που είναι τώρα η Ουαλία, η Σκωτία και η Ιρλανδία. Οι Άγγλοι ήρθαν από "Englaland" και τη γλώσσα 

τους ονομαζόταν "Englisc" - από την οποία προέρχονται οι λέξεις "Αγγλία" και "Αγγλικά". 

Μέσα Αγγλικά (1100-1500) 

Το 1066 ο Γουλιέλμος ο Κατακτητής, ο δούκας της Νορμανδίας (μέρος της σύγχρονης Γαλλίας), 

εισέβαλε και κατέκτησε την Αγγλία. Οι νέοι κατακτητές (Νορμανδοί) έφεραν μαζί τους ένα είδος 

γαλλικών, τα οποία έγιναν η γλώσσα της βασιλικής αυλής, αλλά και των κυβερνώντων και των 

επιχειρηματιών. Για ένα διάστημα υπήρξε ένα είδος διαίρεσης γλωσσικής τάξης, όπου οι κατώτερες 

τάξεις μιλούσαν Αγγλικά και οι ανώτερες τάξεις μιλούσαν γαλλικά. Τον 14ο αιώνα τα Αγγλικά έγιναν 

κυρίαρχα στη Βρετανία και πάλι, αλλά με την προσθήκη πολλών γαλλικών λέξεων. Η γλώσσα αυτή 

ονομάζεται Μέσα Αγγλικά. 

Πρώιμα Σύγχρονα Αγγλικά (1500-1800) 

Προς το τέλος της περιόδου των μέσων Αγγλικών, μια ξαφνική και σαφή αλλαγή στην προφορά (η 

μεγάλη μετατόπιση φωνήεντος) ξεκίνησε, με φωνήεντα που προφέρονται όλο και πιο συντομα. Από 

τον 16ο αιώνα οι Βρετανοί είχαν επαφή με πολλούς λαούς από όλο τον κόσμο. 

Αυτό σήμαινε ότι πολλές νέες λέξεις και φράσεις έχουν εισαχθεί τη γλώσσα. Η εφεύρεση της 

τυπογραφίας, επίσης σήμαινε ότι υπήρχε τώρα μια κοινή γλώσσα σε έντυπη μορφή. Τα βιβλία έγιναν 

φθηνότερα και περισσότεροι άνθρωποι έμαθαν να διαβάζουν. Η εκτύπωση έφερε επίσης την 

τυποποίηση στα Αγγλικά. Ορθογραφία και Γραμματική έγινε σταθερές και η διάλεκτος του Λονδίνου, 

όπου ήταν οι περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι, έγινε το πρότυπο. Στο 1604 το πρώτο λεξικό Αγγλικών 

δημοσιεύτηκε. 
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Σύγχρονη Αγγλικά (1800-σήμερα) 

Η κύρια διαφορά μεταξύ Πρώιμων Σύγχρονων και Σύγχρονων Αγγλικών είναι το λεξιλόγιο. Τα 

σύγχρονα αγγλικά έχουν πολλές περισσότερες λέξεις, που προκύπτουν από δύο κύριους παράγοντες: 

πρώτον, τη Βιομηχανική Επανάσταση και την τεχνολογία που δημιούργησε την ανάγκη για νέες λέξεις 

και  δεύτερον, η Βρετανική Αυτοκρατορία είχε φτάσει να καλύπτει το ένα τέταρτο της επιφάνειας της 

γης, τα Αγγλικά υιοθέτησαν ξένες λέξεις από πολλές χώρες. 

Περίπου 375 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν Αγγλικά σε όλο τον κόσμο και υπάρχουν περισσότερα 

από 50 χώρες που μιλούν Αγγλικά, και που είναι η κύρια γλώσσα. Είναι η τρίτη πιο συχνή κύρια 

γλώσσα στον κόσμο (πίσω από τα κινεζικα και τα ισπανικά). Η Βρετανική Αυτοκρατορία του 19ου 

και αρχές του 20ου αιώνα, καθώς και η δημοτικότητα της αμερικανικής κουλτούρας από τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο έφερε τη γλώσσα σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Είναι σπάνιο ένα σημείο όπου ο 

κάποιοι δεν κατανόυν τα βασικά της γλώσσας.. 

Όταν θα αρχίσουμε να αναλύουμε το πώς ο γλώσσες διδάσκονται σε όλη την υδρόγειο θα 

συναντήσουμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Όλα εξαρτώνται από το τι πόρους διαθέτει αυτός 

που θα πρέπει να διδάξει τη γλώσσα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν δύο προσεγγίσεις προς όφελος 

του μαθητή. Τα επίπεδα αξιολογούνται για κάθε επιμέρους μαθητή πριν από οποιδήποτε μάθημα. 

Μπορούμε επίσης να δούμε ποια κατηγορία επίπεδο θα τους ταιριάζει καλύτερα. Τα επίπεδα ξεκινούν 

από elementary, intermediate, adcanced intermediate και ούτω καθεξής. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κουλτούρα έχει αρχίσει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη μάθηση, γιατί 

υπάρχει τόσο μεγάλη ποικιλομορφία στον κόσμο που πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να τους 

φιλοξενήσουμε όλους όσο καλύτερα μπορούμε. Πιστεύουμε ότι αν έχουμε γνώση του πολιτισμό των 

μαθητών τότε θα είμαστε σε καλύτερη θέση για να βοηθήσουμε τον μαθητή. Μερικές φορές οι χρόνοι 

και τα ρήματα που χρησιμοποιούνται σε άλλη γλώσσα μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην 

εκμάθηση. Το περίεργο όταν θα αρχίσουμε να διδάσκουμε γλώσσα είναι ότι μπορεί να συναντήσουμε 

παρόμοιες λέξεις σε άλλες γλώσσες, αλλά να έχουν διαφορετική σημασία σε κάθε χώρα. Πρέπει 

επίσης να ενθαρρύνουν τους μαθητές να κάνουν χρήση της γλώσσας στις καταστάσεις που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά.  
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