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Εισαγωγή 
 

Το προϊόν αυτό είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για την καθοδήγηση και την υποστήριξη 

εκπαιδευτών στις μελλοντικές εξελίξεις των εφαρμογών MALL στις τάξεις τους. 

Με βάση τις εκθέσεις των O2 και O3 και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσω Ο4 και Ο5 οι 

εταίροι επέλεξαν 5 καταστάσεις μάθησης / διδασκαλίας και ανέπτυξαν 5 εργαλεία για την 

ανάπτυξη  συγκεκριμένων δεξιοτήτων ξένων γλωσσών που καλύπτουν το λεξιλόγιο, τη 

γραμματικής, τον γραπτό λόγο, την κατανόηση προφορικού λόγου, και την ομιλία. 

 

Σχετικά με το έργο  

 

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. 
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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. 

 

Εταιρικό σχήμα                 

 

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. 
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Ανάπτυξη 5 νέων διδακτικών εργαλείων 

Μεθοδολογία 

Οι εταίροι συμφώνησαν ότι τα νέα εργαλεία διδασκαλίας θα πρέπει να βασίζονται στα κοινά 

online εργαλεία που έχουν αναλυθεί στη μεθοδολογική ανάλυση (IO2). Κύριος λόγος για την 

απόφαση αυτή ήταν το γεγονός ότι τα κοινά online εργαλεία είναι γνωστά και 

χρησιμοποιούνται ευρέως και αυτό τα κάνει μια τέλεια βάση για την ανάπτυξη νέων 

εργαλείων. Όλοι οι εταίροι έχουν εμπειρία στη  χρήση όλων ή μερικών από τα εργαλεία και 

με βάση αυτό έχει αποφασιστεί ποιος θα αναπτύξει τι. Παράλληλα, έχει αποφασιστεί ποιο 

εργαλείο θα επικεντρωθεί σε κάθε μία από τις βασικές γλωσσικές ικανότητες, το λεξιλόγιο, 

τη γραμματικής, τον γραπτό λόγο, την κατανόηση προφορικού λόγου, την ομιλίας και την 

προφορά. 

Τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα :  

Εργαλείο Δεξιότητα Εταίρος 

Moodle Γραμματική Iberika 

Google Drive Κατανόηση προφορικού λόγου Dacorum CVS 

Wordpress Λεξιλόγιο Danmar Computers 

Wiki Ανάγνωση RUNI Center 

Youtube Κατανόηση προφορικού λόγου Active Citizens Partnership 

  

Η ανάπτυξη του κάθε εργαλείου περιλαμβάνει :  

• Το καθορισμό της ομάδας στόχο (επίπεδο εκπαιδευμένων)  

• Μια σύντομη περιγραφή του εργαλείουA Σύντομη περιγραφή of the tool 

• Την ιδέα και τον λόγο που επιλέχθηκε η ανάπτυξη αυτού του εργαλείου 

• Περιγραφή των εργαλείων και της μεθολογίας που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη 

του εργαλείου 

• Πόροι (άνθρωποι και εξοπλισμός) που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάπτυξη του 

εργαλείου 

• Ζητήματα που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη  

• Διδακτική ανάλυση του εργαλείου (όπως στο IO2) 
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• Τεχνική ανάλυση του εργαλείου (όπως στο IO3) 

• Ένα σχέδιο μαθήματος που να παρουσιάζει τη χρήση του εργαλείου σε μια τάξη 

εκμάθησης γλωσσών. 

Τα συνηθέστερα διαδικτυακά εργαλεία 
Η επόμενη ενότητα παρουσιάζει τα συνηθέστερα διαδικτυακά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την ανάπτυξη νέων εργαλείων.  

 

Wiki 

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 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. 
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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. 

 

WordPress 

Το 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 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://computers.tutsplus.com/tutorials/what-are-wikis-and-why-should-you-use-them--cms-19540
http://computers.tutsplus.com/tutorials/what-are-wikis-and-why-should-you-use-them--cms-19540
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έως πολύπλοκους 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   

https://wordpress.org/about/
https://wordpress.com/classrooms/
https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress
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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. 

 

Google Drive  

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.  
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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/   

 

Moodle  

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. 

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

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. 

 

 

YouTube 

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 

https://moodle.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
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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 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://www.youtube.com/yt/about/en-GB/
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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://en.wikipedia.org/wiki/YouTube#Community_policy
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Νέα εργαλεία  
 

Moodle  

Γενικές Πληροφορίες 

Γλώσσα: Γερμανικά 

Δεξιότητα: Γραμματική  

Ομάδα στόχος : όλοι οι μαθητές  

 

Σύντομη περιγραφή  

Το εργαλείο αποτελείται από ένα σύνολο από ασκήσεις για εξάσκηση του Konjunktiv II Οι 

ασκήσεις μπορούν να γίνουν η μία μετά την άλλη ή ξεχωριστά. 

Οι ασκήσεις απευθύνονται σε όλους τους μαθητές σε επίπεδο Β1. Οι ασκήσεις αντιστοιχούν 

στο υλικό που καλύπτεται στο βιβλίο Schritte plus 5, αλλά θα μπορούσαν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν από μαθητές ή εκπαιδευτικούς που εργάζονται με άλλα βιβλία.  

 

Ανάπτυξη του εργαλείου  

Ιδέα / Σύλληψη / ο λόγος για την ανάπτυξη αυτού του εργαλείου 

Οι μαθητές στο σχολείο δεν παρακολουθούν μόνο τα παραδοσιακά μαθήματα γλώσσας στην 

τάξη. Μέρος του μαθήματος γίνεται online μέσω Moodle. Η πλατφόρμα Moodle προσφέρει 

επιπλέον υλικό για τα κεφάλαια που καλύπτονται από το Schritte καθώς και τα σχολικά 

βιβλία. Τα υλικά που παρέχονται μέσω του Moodle περιλαμβάνουν ασκήσεις για θέματα 

γραμματικής, ασκήσεις ακουστικής κατανόησης με ενσωματωμένα βίντεο, ασκήσεις 

ανάγνωσης που συνδέονται με κείμενα, φόρουμ συζητήσεων, καθώς και συνδέσεις με 

ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες που σχετίζονται με καλλιτέχνες, πολιτιστικά ή ιστορικά θέματα 

από τη Γερμανία. 

Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα Moodle. Επιπλέον, το Moodle είναι μια 

ιδανική λύση για την εξάσκηση της γραμματικής και προσφέροντας επιπλέον ασκήσεις. 

Αυτός είναι ο λόγος που αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ασκήσεις γραμματικής για το 

Moodle. 
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Εργαλεία και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη 

Κατ 'αρχάς, εξετάσαμε τα θέματα γραμματικής που καλύπτονται στο βιβλίο και 

προσδιορίσαμε ποιες από αυτά προκαλούν περισσότερα προβλήματα στους μαθητές και ως 

εκ τούτου απαιτούν περισσότερη εξάσκηση από άλλα.  Είδαμε το υλικό που είχαμε ήδη στην 

πλατφόρμα μας Moodle και συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό που χρειάζεται περισσότερο ήταν 

ασκήσεις για εξάσκηση στο Konjunktiv II. 

Στο επόμενο βήμα, αναπτύξαμε τις ίδιες τις ασκήσεις. Ταυτόχρονα  φροντίσαμε να 

σχεδιάσουμε διάφορους τύπους ασκήσεων, από κλειστές έως ημι-ανοικτές και ανοικτές 

ασκήσεις. Επιπλέον οι ασκήσεις έχει επιλεγεί για να καλύπτουν διάφορους τύπους 

εκπαιδευομένων. 

Στο τελευταίο βήμα, έχουμε προσθέσει σχόλια για κάθε άσκηση. Η εμπειρία μας δείχνει ότι 

οι μαθητές έχουν περισσότερα κίνητρα όταν λαμβάνουν σχόλια για τις απαντήσεις τους, 

πέρα από τις αυτόματες απαντήσεις του υπολογιστή. Για το λόγο αυτό, φροντίσαμε να 

δίνεται ανατροφοδότηση στο μαθητή  τόσο για τα θετικά αποτελέσματα, αλλά ακόμα πιο 

σημαντικό τα αρνητικά αποτελέσματα ώστε να ενθαρρύνονται οι μαθητές να συνεχίσουν την 

προσπάθεια. 

Πόροι που εμπλέκονται στην ανάπτυξη (άνθρωποι, εξοπλισμός κλπ) 

Το θέμα της γραμματικής επιλέχθηκε από έναν Γερμανό καθηγητή ο οποίος έφτιαξε και τις 

ασκήσεις. Ένας άλλος εκπαιδευτής που ήταν πιο εξοικειωμένος με την πλατφόρμα Moodle 

βοήθησε να ενσωματωθούν οι ασκήσεις στο Moodle. 

Για να χρησιμοποιήσετε το Moodle, πρέπει να εγκατασταθεί σε κάποιο server. Μόλις 

εγκατασταθεί το λογισμικό, τα μαθήματα μπορούν να δημιουργηθούν και τα υλικά μπορούν 

να μεταφορτωθούν. 

Από πλευράς εξοπλισμού, ένας υπολογιστής και πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι απαραίτητος 

για την πρόσβαση στην πλατφόρμα Moodle και να αναρτηθεί υλικό. Χρησιμοποιείται  

επίσης το YouTube για να βρείτε βίντεο ως βάση γιατις ασκήσεις. Τα βίντεο μπορούν να 

προβληθούν δωρεάν και μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στο Moodle. 

 

Προβλήματα που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη 

Το Moodle είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την παροχή υλικού για τους εκπαιδευόμενους 

και για να τους δοθεί μια ευκαιρία για πρόσθετη πρακτική ή για την παροχή πρόσθετων 
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πληροφοριών που δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά κάποιοι μαθητές ίσως ενδιαφέρονται για 

αυτές. Ωστόσο, για τους εκπαιδευτές δεν είναι τόσο εύκολο να ανεβάσουν όλο το υλικό στην 

πλατφόρμα. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης που να εξηγεί τους διάφορους τύπους 

δραστηριοτήτων και τον τρόπο δημιουργίας τους. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία 

δημιουργίας των ασκήσεων διαρκεί πολύ και αποτελεί διαδικασία δοκιμής και διόρθωσης. 

Χρειάζεται πολύ χρόνο και προσπάθεια για τη δημιουργία μαθημάτων και ασκήσεων. Αυτό 

μπορεί να είναι πολύ απογοητευτικό και μπορεί να μην είναι η ιδανική λύση για κάθε 

δάσκαλο. 

 

Χρήση του εργαλείου 

 

Διδακτική ανάλυση του εργαλείου 

Εισαγωγή: Το εργαλείο αποτελείται από έξι ασκήσεις για την άσκηση του Konjunktiv II. Οι 

ασκήσεις μπορούν να γίνουν η μία μετά την άλλη ή ξεχωριστά. 

Οι ασκήσεις απευθύνονται σε όλους τους μαθητές σε επίπεδο Β1. Οι ασκήσεις αντιστοιχούν 

στο υλικό που καλύπτεται στο βιβλίο Schritte plus 5, αλλά μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευόμενους ή εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με άλλα εγχειρίδια. 

Οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν στην τάξη ως μέρος του μαθήματος γραμματικής. Θα 

μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για αυτοδιδασκαλία ή εργασία στο σπίτι. 

Για να ολοκληρώσουν τις ασκήσεις, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίσουν την έννοια του 

Konjunktiv II, τη μορφή και τη χρήση του για να εκφράσουν εξωπραγματικές συνθήκες και 

επιθυμίες στο παρόν.  

 

Περιγραφή πιθανών καταστάσεων εφαρμογής στην τάξη: 

Το εργαλείο καλύπτει ένα σημαντικό θέμα γραμματικής, το οποίο οι μαθητές πρέπει να 

εξοικειωθούν, προκειμένου να εκφράσουν εξωπραγματικούς όρους ή επιθυμίες στο παρόν. 

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με το βιβλίο Schritte plus 5 μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

τις ασκήσεις αμέσως μετά την εισαγωγή του θέματος και να εξηγήσουν τη μορφή και τη 

χρήση του Konjunktiv II (μονάδα 4). Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ασκήσεις που 

παρέχονται στο Moodle πριν ή πέρα από τις ασκήσεις που παρέχονται από το εγχειρίδιο. Οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται με ένα διαφορετικό εγχειρίδιο ή με δωρεάν υλικά θα πρέπει 
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επίσης να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ασκήσεις αμέσως μετά την εισαγωγή του 

θέματος. 

Οι ασκήσεις που παρέχονται στο Moodle αποτελούνται από 6 διαφορετικές ασκήσεις που 

αρχίζουν με ασκήσεις ακρόασης και γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Στην πρώτη άσκηση, οι 

μαθητές πρέπει να ακούσουν ένα τραγούδι και να συμπληρώσουν κενά ή να επιλέξουν τη 

λέξη που λείπει από μια ποικιλία επιλογών. Στις επόμενες ασκήσεις, πρέπει να σχηματίσουν 

σωστές προτάσεις, να επιλέξουν το σωστό ρήμα στο Konjunktiv II ανάμεσα σε τρεις 

διαφορετικές επιλογές, να συμπληρώσουν τα κενά και να συμπληρώσουν τις προτάσεις. 

Οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν στην τάξη αν όλοι οι μαθητές έχουν δικό τους υπολογιστή 

για να κάνουν τις ασκήσεις με το δικό τους ρυθμό. Αν ναι, οι μαθητές χρειάζονται επίσης 

ακουστικά για να ακούσουν το βίντεο YouTube στην πρώτη άσκηση. 

Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν επίσης να κάνουν τις ασκήσεις ως κατ 'οίκον εργασία εάν 

έχουν υπολογιστή, σύνδεση στο ιντερνετ και ηχεία / ακουστικά στο σπίτι. 

Οι χρήστες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα Moodle της Iberika μπορούν 

να συνδεθούν ως επισκέπτες. Κάντε κλικ στο "Als Gast anmelden" και πληκτρολογήστε τον 

κωδικό πρόσβασης: gast1 για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις ασκήσεις που ανήκουν στο 

Schritte plus 5, μονάδα 4. 

 

Υπέρ και κατά: 

Οι ασκήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ευελιξία ως κατάλληλες για κάθε ομάδα 

μαθητών - είτε στην τάξη είτε ως κατ ' οίκον εργασία. Οι μαθητές είναι ελεύθεροι να 

επιλέξουν αν κάνουν όλες τις ασκήσεις ή μόνο μερικούς και με ποιο ρυθμό θέλουν να 

εργαστούν. Μπορούν επίσης να επαναλάβουν τις ασκήσεις όσο συχνά θέλουν. 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο πρέπει να λάβουν 

υπόψη ότι πρέπει να εισαγάγουν το θέμα και να εξηγήσουν τη μορφή και τη χρήση του πριν 

προχωρήσουν στις ασκήσεις. Οι μαθητές με ελάχιστες ή καθόλου δεξιότητες ΤΠΕ ή οι 

μαθητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα του Moodle μπορεί να χρειαστούν 

βοήθεια για την πρόσβαση στις ασκήσεις. 

 

Συμπέρασμα: 
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Οι ασκήσεις καλύπτουν ένα σημαντικό θέμα στη γερμανική γραμματική. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε στην τάξη είτε ως κατ 'οίκον εργασία με πολύ λίγη προσπάθεια από 

την πλευρά του δασκάλου. Καθώς όλες οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν ξεχωριστά και 

πολλές φορές, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να τις κάνουν με το δικό τους ρυθμό και όσο 

συχνά επιθυμούν. Ωστόσο, οι εκπαιδευόμενοι με λίγες δεξιότητες ΤΠΕ ίσως χρειαστούν 

βοήθεια όταν εργάζονται σε μια πλατφόρμα Moodle για να έχουν πρόσβαση στις ασκήσεις. 

 

Τεχνική ανάλυση του εργαλείου 

Το Moodle είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα μάθησης που χρησιμοποιείται από πολλά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, πολλοί μαθητές θα είναι εξοικειωμένοι με 

την πλατφόρμα και θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν χωρίς μεγάλες δυσκολίες. Οι μαθητές 

με ελάχιστες ή καθόλου δεξιότητες ΤΠΕ ή μαθητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με το 

Moodle ίσως χρειαστούν κάποια βοήθεια στην αρχή για να έχουν πρόσβαση στην 

πλατφόρμα και να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα. 

Για να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να εγγραφούν. 

Όσον αφορά το υλικό, απαιτείται υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής, σύνδεση στο 

διαδίκτυο και ηχεία ή ακουστικά. Η χρήση της πλατφόρμας Moodle δεν απαιτεί ειδικό 

λογισμικό για τους εκπαιδευόμενους. Ωστόσο, για να μπορέσει ένας δάσκαλος να 

συνεργαστεί με το Moodle, το λογισμικό πρέπει να εγκατασταθεί πρώτα και η δημιουργία 

μαθημάτων και δραστηριοτήτων απαιτεί λίγο χρόνο. 

Μόλις εγκατασταθεί το λογισμικό και οι εκπαιδευτικοί εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά 

της πλατφόρμας, το Moodle είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την παροχή ασκήσεων και 

υλικών. Υπάρχει επίσης ένα φόρουμ μέσω του οποίου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους ή με τον δάσκαλο. Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στα μαθήματα έτσι ώστε όλο το περιεχόμενο που ανεβάζει ή δημοσιεύεται 

στην πλατφόρμα να παραμένει εμπιστευτικό. 

 

 

 

 



                                                    IO6  Νέα εργαλεία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 

 

 

“THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS” 
2015-1-DE02-KA204-002384 

 

20 

Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος  

 

Ονομα του εργαλείου: Moodle  

Link: http://iberika-online.de/moodle/ 

Level: B1  

 

Skill to be practiced: Grammar (Konjunktiv II – unreal conditions/wishes in the present)  

Διάρκεια 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

15 min.  

 

 

 

 

 

 

 

Konjunktiv II για 

εξωπραγματικές 

επιθυμίες, όνειρα 

κ.λπ. Ρήματα στο 

Konjunktiv II 

- Ο Δάσκαλος (Δ.) Εισάγει 

λανθασμένες ρήτρες υπό 

όρους, όπως προτείνεται από 

τον οδηγό εκπαιδευτή 

Schritte plus 5 

 

 

 

 

 

 

 

- Οι μαθητές (Μ.) 

ολοκληρώνουν την άσκηση Α1 

- Μ. Συνειδητοποιούν ότι οι 

προτάσεις αναφέρονται σε 

καταστάσεις που δεν είναι 

πραγματικές 

Schritte plus 5, p. 

46/A1; Schritte plus 

5 Lehrer-handbuch 

p. 52/A1 

 

Πίνακας, στυλό 

 

Schritte plus 5, p. 

46/A2  

Τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το σχέδιο μαθήματος 

προσαρμόστηκε σε μαθήματα που 

συνεργάζονται με το Schritte plus 

5. Εάν εργάζεστε με αυτό το 

εγχειρίδιο, ανατρέξτε στον οδηγό 

του Δασκάλου σελ. 52 για 

λεπτομερείς οδηγίες. 

 

Οι δάσκαλοι που εργάζονται με 

άλλα εγχειρίδια μπορούν να 

προχωρήσουν διαφορετικά σε 

http://iberika-online.de/moodle/
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Διάρκεια 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

 

 

 

 

 

5 min.  

 

 

 

15 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ο Δ. Ζητά από τους Μ. να 

συμπληρώσουν τις προτάσεις 

στην άσκηση Α2 

 

 

- Ο Δ. Ζητά από τους Μ. να 

ολοκληρώσουν τις ασκήσεις 2 

- 4 στο βιβλίο εργασίας 

 

- Ο Δ. Διορθώνει τις 

προτάσεις μαζί με τους Μ. αν 

 

 

 

 

 

 

 

- Μ. Κάνουν την άσκηση  A2  

 

 

 

- Μ. Κάνουν τις ασκήσεις 2 – 4  

- Μ. Παρουσιάζουν τις 

απαντήσεις τους στην τάξη 

 

 

Schritte plus 5, p. 

132/2 – 4 

 

 

 

Schritte plus 5, P. 

46/A3  

 

Schritte plus 5, p. 

133/5 – 7  

 

 

 

 

Πίνακας  

 

 

 

 

 

Ατομικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

αυτό το πρώτο στάδιο.  

 

Το Konjunktiv II για 

εξωπραγματικές επιθυμίες, όνειρα 

κ.λπ. παρουσιάστηκε στο Schritte 

plus 4 / μονάδα 8. Σε αυτό το 

σημείο, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει 

να θυμούνται τι έχουν μάθει για το 

Konjunktiv II μέχρι στιγμής.  

 

Οι δάσκαλοι που εργάζονται με 

άλλα εγχειρίδια ίσως χρειαστεί να 

παρουσιάσουν το Konjunktiv II για 

εξωπραγματικές ευχές και σε αυτό 

το σημείο. 

Οι ασκήσεις 2 - 4 και 5 - 7 στο 

βιβλίο εργασίας μπορούν επίσης 

να δοθούν ως κατ 'οίκον εργασία. 

Ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο να έχουν 

οι εκπαιδευόμενοι την πρακτική 

χρήση και μορφές του Konjunktiv II 
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Διάρκεια 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

 

10 min.  

 

 

 

20 min.  

 

 

 

 

 

 

up to 20 

min. 

είναι απαραίτητο 

 

- Ο Δ. δίνε την άσκηση Α3 

στους Μ. 

 

 

 

- Ο Δ. Ζητά από τους Μ. να 

κάνουν τις ασκήσεις 5 - 7 στο 

βιβλίο εργασίας 

 

- Ο Δ. Διορθώνει τις 

προτάσεις μαζί με τους Μ. αν 

είναι απαραίτητο 

 

 

- Ο Τ. Ζητά από τους 

 

 

- Μ. Άσκηση Α3 σε ζευγάρια  

 

 

 

 

- Μ. ασκήσεις  5 – 7  

- Μ. Διαβάζουν τις απαντήσεις 

στην τάξη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζευγαρια 

 

 

 

Ατομικά  

 

 

 

 

 

Τάξη 

 

 

 

σε αυτό το πρώιμο στάδιο. 

Δώστε σε όσο το δυνατόν 

περισσότερους σπουδαστές την 

ευκαιρία να διαβάσουν τις 

απαντήσεις για να βεβαιωθούν ότι 

κατάλαβαν τη νέα γραμματική. 

Για ομάδες μαθητών που 

αγωνίζονται να προδώσουν τα 

γράμματα ö, ü και ä, συνιστάται να 

συμπεριλάβετε ασκήσεις 8 - 10 

(Schritte plus 5, σελ. 133 & CD 3 / 

Track 21, 22 και 23) ή να 

χρησιμοποιήσετε παρόμοιες 

ασκήσεις για να εστιάσετε Η 

σωστή προφορά αυτών των 

γραμμάτων. 

 

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με 

την άσκηση Α4, βλ. Schritte plus 5 

Lehrerhandbuch σ. 53. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να 

παραλείψουν αυτή την άσκηση και 
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Διάρκεια 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

εκπαιδευόμενους να 

κλείσουν τα βιβλία τους 

- Δ. γράφει  “Wenn Lehrer 

Schüler wären,…“  

- Δ. Ζητά να συμπληρώσουν 

την πρόταση 

 

 

- Ο Δ. Γράφει την προταση 

κάτω στον πίνακα 

- Ο Δ. Χρησιμοποιεί το τέλος 

της φράσης ως αρχή για την 

επόμενη πρόταση (για 

παράδειγμα: "Wenn sie 

Hausaufgaben machen 

müssten, ..." 

- Δ. ζητήστε από έναν άλλο Μ. 

να συμπληρώσει την πρόταση 

- Μ κλείνουν τα βιβλία τους 

 

 

 

 

- Μ. Συμπληρώνουν την 

προταση (π.χ: „… müssten sie 

Hausaufgaben machen.”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schritte plus 5, p. 

46/A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

να προχωρήσουν στις ασκήσεις 

Moodle. 

Οι δάσκαλοι μπορούν να δώσουν 

δείκτες και ένα μεγάλο φύλλο 

χαρτιού σε κάθε ομάδα έτσι ώστε 

οι μαθητές να μπορούν να 

δημιουργούν αφίσες με τις 

προτάσεις τους για προβολή στην 

τάξη. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

σχηματίσουν μεγαλύτερες ή 

μικρότερες ομάδες ανάλογα με τις 

ανάγκες. 
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Διάρκεια 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

 

 

- Δ. σχηματίζει ομάδες 

τεσσάρων μαθητών και τους 

ζητά να επιλέξουν για 

παράδειγμα από την άσκηση 

Α4 και να κάνουν προτάσεις 

μετά το προηγούμενο 

παράδειγμα 

 

- ένας Μ. συμπληρώνει την 

πρόταση (π.χ.: „… hätten sie 

weniger Freizeit.” 

 

 

 

 

 

- Οι Μ. ανοίγουν τα βιβλία τους 

στη σελίδα 46, εξετάζουν την 

άσκηση A4, επιλέγουν μια 

κατάσταση και κάνουν 

προτάσεις 

 

- Κάθε ομάδα παρουσιάζει τις 

προτάσεις της στην τάξη 

 

 

 

Ομαδικά (4 άτομα 

ανά ομάδα) 
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Διάρκεια 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

 

20 – 45 

min.  

  

 

- Ο Δ. ζητά από τους Μ. να 

συνδεθούν σ το Moodle και 

να μεταβούν στη ενότητα 4 

- Δ. δείχνει ποιες ασκήσεις 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την 
άσκηση της Konjunktiv 
II:exercise 1 (“Der König von 
Deutschland” – Musikdiktat) 
 

• άσκηση 2 ("Wenn, 
wenn, wenn ...") 

• άσκηση 3 ("Hätte, 
wäre, wenn ...") 

• άσκηση 4 ("Es ist aber 
anders!") 

• άσκηση 5 ("Der Traum 
vom Lottogewinn") 

• άσκηση 6 ("Was wäre, 
wenn ...?") 

 

 

 

 

 

 

- Μ. συνδέονται στο MOODLE 

και πηγαίνουν στην ενότητα 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπολογιστής / 

Laptop, wifi, 

προβολέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τάξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ακόλουθες online ασκήσεις 

μπορούν να γίνουν άμεσα μετά την 

εισαγωγή στο θέμα της 

γραμματικής και τις ασκήσεις που 

περιγράφονται παραπάνω. Οι 

ομάδες που συνεργάζονται με 

άλλα εγχειρίδια μπορούν επίσης 

να κάνουν τις ακόλουθες ασκήσεις. 

Επειδή υπάρχουν διάφορες 

δραστηριότητες για άλλα μέρη 

αυτής της μονάδας, συνιστάται να 

δείξετε στους εκπαιδευόμενους 

ποιες ασκήσεις αναφέρονται στο 

Konjunktiv II πριν αρχίσουν να 

εργάζονται στις ασκήσεις 

ξεχωριστά. Συνιστάται να 

χρησιμοποιήσετε έναν προβολέα 

σε αυτό το στάδιο. Διαφορετικά, 

κάποιοι μαθητευόμενοι ενδέχεται 

να μην έχουν συνδεθεί, έχουν ήδη 

κάνει κλικ σε ασκήσεις κλπ. και 

έτσι χάνουν την εξήγηση. 
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Διάρκεια 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

 

 

 

 

 

 

 

- L. Οι μαθητές επιλέγουν μια 

άσκηση, διαβάζουνε τις 

οδηγίες και κάνουν κλικ στον 

τίτλο της άσκησης για να 

ξεκινήσουν την άσκηση 

 

 

Υπολογιστές / 

φορητοί 

υπολογιστές, wifi, 

head-phones 

 

 

 

 

 

Ατομικά  

Αν οι μαθητές δεν έχουν 

λογαριασμό Moodle, πρέπει 

πρώτα να εγγραφούν στο μάθημα. 

Μπορεί επίσης να χρειαστούν μια 

λεπτομερέστερη εξήγηση των 

χαρακτηριστικών της πλατφόρμας. 

Αυτό απαιτεί επιπλέον χρόνο. 

 

Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι 

υπολογιστές στο χώρο του 

μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να δώσουν αυτές τις 

ασκήσεις για εργασία στο σπίτι. 

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή οι 

εκπαιδευόμενοι χρειάζονται 

υπολογιστή, πρόσβαση στο 

διαδίκτυο και ηχεία / ακουστικά 

στο σπίτι. Οι εκπαιδευόμενοι 

πρέπει επίσης να είναι 

εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα 

Moodle για να περιηγηθούν στην 

ιστοσελίδα και να ολοκληρώσουν 

τις ασκήσεις μόνοι τους. 
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Διάρκεια 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

Στην ιδανική περίπτωση, κάθε 

μαθητής έχει δικό του υπολογιστή 

/ φορητό υπολογιστή να κάνει τις 

ασκήσεις με δικό του ρυθμό. 

 

Σε ομάδες με διαφορετικά επίπεδα 

δεξιοτήτων ΤΠΕ, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να έχουν τους μαθητές 

να εργάζονται σε ζευγαρια ενός 

μαθητευόμενου με καλές 

δεξιότητες ΤΠΕ με έναν μαθητή με 

χαμηλές δεξιότητες ΤΠΕ να 

βοηθούν ο ένας τον άλλον. 

 

Οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν το 

ένα μετά το άλλο ή με διαφορετική 

σειρά όπως επιθυμούν οι μαθητές. 
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Google Drive (GD) 
 

Γενικές Πληροφορίες 

Γλώσσα : Αγγλικά 

Δεξιότητα : Προφορική κατανόηση 

Ομάδα στόχος : επίπεδο A2 

 

Σύντομη περιγραφή  

Μάθημα για το αγαπημένο φαγητό και τα χρήματα. Οι μαθητές να ακούσουν τα podcasts και να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις κουίζ και να παίξουν ρόλους γύρω από αυτό το θέμα. 

 

Ανάπτυξη του εργαλείου  

Ιδέα / Σύλληψη / ο λόγος για την ανάπτυξη αυτού του εργαλείου 

Βοηθήστε τους μαθητές να αναπτύξουν τις βασικές τους γλώσσες για να μιλήσουν για τα 

αγαπημένα γεύματα και τα τρόφιμα. Για να μπορέσετε να κατανοήσετε τις συζητήσεις σχετικά με 

τα τρόφιμα και τα χρήματα που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Βελτιώστε τις γνώσεις τους και το 

λεξιλόγιο και τη γραμματική όταν μιλάτε για το θέμα. 

Εργαλεία και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη 

Podcasts (αρχεία MP4) Τα podcasts είναι ένας καλός τρόπος για την εκτέλεση της ατομικής 

εργασίας. Είναι πολύ σύντομα αρχεία που επιτρέπουν στους μαθητές να τους ακούνε όσες φορές 

τους αρέσει και να εξασκούν τη γλώσσα ενώ ακούνε. Παρέχει πολύ σαφή προφορά που τους βοηθά 

να βελτιώσουν τις προφορικές τους ικανότητες. 

Ερωτηματολόγια σε φόρμες Google: Τα κουίζ Google είναι ένας καλός τρόπος μέτρησης της 

μάθησης. Βοηθά τον μαθητή να προβληματιστεί και να δοκιμάσει τις γνώσεις του. 

Ανατροφοδότηση: για να επιτευχθεί ανατροφοδότηση είναι καλό να κάνετε το μάθημα σε ομάδες 

ή να μάθηση μέσω άλλων μαθητών. Η μάθηση από άλλους μαθητές βοηθά να δουλέψουν σε 

ομάδα, να διερευνήσουν ιδέες και να βοηθήσουν στη βελτίωση της δουλειάς τους, διότι παίρνουν 

άμεσα τα σχόλια από τον συμμαθητή τους. Η μάθηση μέσω άλλων μαθητών είναι πολύ καλή, αλλά 

έχουμε κατά νου ότι μπορεί να λειτουργήσει θετικά για κάποιους και όχι τόσο καλά για άλλους.  

Παιχνίδι Ρόλων: Για να ασκήσετε το λεξιλόγιό σας και τις δεξιότητες ακρόασης, είναι καλό να 

διεξάγετε τα παιχνίδια ρόλων, επειδή βοηθά τους μαθητές στις δεξιότητες λόγου και ακρόασης. 

Τους δίνει την ευκαιρία να ακούσουν και άλλες προφορές. Τους βοηθά επίσης να μάθουν νέες 
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λέξεις και τι σημαίνουν. Το θέμα που επελέγη ήταν τα τρόφιμα και τα χρήματα. Το GD 

χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργήσει μια άσκηση χρησιμοποιώντας οδηγίες, Podcast, ερωτήσεις / 

απαντήσεις και μεταγραφή. Στο παιχνίδι ρόλων χρημάτων, οι οδηγίες και η ερώτηση / απάντηση 

χρησιμοποιήθηκαν για την άσκηση των δεξιοτήτων τους.  

 

Πόροι που εμπλέκονται στην ανάπτυξη (άνθρωποι, εξοπλισμός κλπ) 

Laptop: φορητοί υπολογιστές, tablet, smartphones παίζουν σημαντικό ρόλο με την ανάπτυξη των 

πόρων. Χωρίς αυτές τις συσκευές, κανένας από τους πόρους δεν είναι χρήσιμος. Η ύπαρξη 

διαδικτύου αποτελεί επίσης βασικό μέρος της χρήσης αυτών των στοιχείων. Η κατοχή φορητού 

υπολογιστή κατά τη διάρκεια του μαθήματος βοηθά το δάσκαλο να παρουσιάσει το έργο της μέσω 

του διαδικτύου και να προσφέρει άλλες ευκαιρίες μάθησης. 

Podcasts (αρχείο MP4) είναι ένα ψηφιακό αρχείο ή ηχογράφηση ήχου ή βίντεο. Το σενάριο 

μπορεί να καταγραφεί και να ακουστεί ξανά και ξανά. Η ίδια άσκηση μπορεί να γίνει αρκετές 

φορές έως ότου ο εκπαιδευόμενος αισθάνεται σίγουρος ότι θα προχωρήσει στην επόμενη φάση. Η 

χρήση της podcast είναι πολύ μεγάλη σε όλες τις πλατφόρμες. 

Το SoundCloud είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα online διανομής ήχου, που επιτρέπει στους 

χρήστες του να φορτώνουν, να καταγράφουν, να προωθούν και να μοιράζονται τους ήχους τους 

που δημιουργήθηκαν αρχικά.  

Τα κουίζ Google είναι ένας καλός τρόπος μέτρησης της μάθησης. Βοηθά τον μαθητή να 

προβληματιστεί και να δοκιμάσει τις γνώσεις του. Ο εκπαιδευτής ή ο δάσκαλος μπορούν να 

δημιουργήσουν κουίζ στο Google για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να ελέγξουν την 

πρόοδό τους. 

Έγγραφα Google: Δημιουργήστε και μοιραστείτε την εργασία σας online και αποκτήστε 

πρόσβαση στα έγγραφά σας από οπουδήποτε. Διαχειριστείτε έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, 

παρουσιάσεις και έρευνες. Οι Οδηγίες και το αντίγραφο της άσκησης θα μπορούσαν να 

μεταφορτωθούν για να έχουν πρόσβαση και οι εκπαιδευόμενοι. Τα έγγραφα θα μπορούσαν να 

επεξεργαστούν και ο δάσκαλος θα μπορούσε να προσθέσει Σχόλια για τους εκπαιδευόμενους για να 

δουν πόσο καλά το έκαναν. Η παρουσίαση σε μορφή PDF μπορεί επίσης να μεταφορτωθεί για τους 

εκπαιδευόμενους ώστε να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με τα 

θέματα του μαθήματος. 

 

Προβλήματα που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη 

Διασφαλίστε ότι το μάθημα είχε ροή και οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι είχαν πρόσβαση στις 

πληροφορίες. 

 



                                                    IO6  Νέα εργαλεία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 

 

 

“THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS” 
2015-1-DE02-KA204-002384 

 

30 

Χρήση του εργαλείου 

Διδακτική ανάλυση του εργαλείου 

Το Google Drive (GD) είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων και συγχρονισμού που 

δημιουργήθηκε από την Google. Επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν αρχεία, να μοιράζονται 

αρχεία και να επεξεργάζονται έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις με συνεργάτες. Το 

GD περιλαμβάνει τα Έγγραφα, τα Φύλλα, τις φόρμες και τις Παρουσιάσεις Google, μια σουίτα 

γραφείου που επιτρέπει τη συνεργατική επεξεργασία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων, 

παρουσιάσεων, σχεδίων, εντύπων και άλλων. 

Η GD προσφέρει δωρεάν αποθηκευτικό χώρο στο διαδίκτυο 15GB. Όλα τα αρχεία στο GD 

μπορούν να προσπεραστούν από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή υπολογιστή από οπουδήποτε 

και το μόνο που χρειάζεται είναι η σύνδεση στο Internet. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο στην 

εκπαίδευση επειδή μπορείτε γρήγορα να προσκαλέσετε άλλους χρήστες να προβάλλουν, να λάβουν 

και να συνεργάζονται σε όλα τα αρχεία που θέλετε. 

Όλοι οι μαθητές και οι μαθητές θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα αρχεία είτε από το σπίτι 

είτε από το σχολείο. 

Στο μάθημα το GD χρησιμοποιήθηκε πολύ ως εργαλείο για την κοινή χρήση αρχείων και ενός 

χώρου συνεργασίας με τη μορφή κουίζ που δημιουργήθηκε στις φόρμες Google. Οι εκπαιδευόμενοι 

θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα αρχεία ανά πάσα στιγμή. Ο δάσκαλος θα μπορούσε να 

ελέγξει τη μάθηση αναλύοντας τις απαντήσεις στα κουίζ Google. 

 

Τεχνική ανάλυση του εργαλείου 

Τα αρχεία πρέπει να ρυθμιστούν για προβολή μόνο αν δεν θέλετε να επεξεργαστούν. Δεν 

δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας, επομένως είναι σκόπιμο να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο 

κάπου αλλού σε περίπτωση απώλειας όλων των δεδομένων στο GD. 

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο GD και να γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιούν. 
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Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος  

 

Ονομα του εργαλείου: CAD Favorite food and Money 

Συνδεσμος : https://drive.google.com/drive/folders/0B8yFT0m_7LeDOGVzNzFlSHZ1Nkk?usp=sharing 

Επίπεδο: A2 

Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: επέκταση λεξιλογίου, στην κατανόηση προφορικού λόγου, ανάγνωση 

Διάρκει

α 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή Απαιτούμενο υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

3 min Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνους 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

βασικές φράσεις 

και λεξιλόγιο  

Ο καθηγητής εισάγει την τάξη στο 

θέμα Αγαπημένα τρόφιμα και 

χρήματα. Ο δάσκαλος διεγείρει το 

ενδιαφέρον των μαθητών για το 

θέμα κάνοντας μια περιστασιακή 

συζήτηση για τα αγαπημένα 

τρόφιμα των ατόμων. 

Συμμετοχή στη συζήτηση. 

Εξάσκηση ομιλίας 

 Ατομικά Δραστηριότητα 

προθέρμανσης 

5 min.  Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνους 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

βασικές φράσεις 

Αγαπημένα τρόφιμα Άσκηση 1 - 

Ακρόαση: 

 

Ο δάσκαλος εισάγει τους στόχους 

και τους μαθησιακούς στόχους της 

Οι μαθητές θα ακούσουν 

προσεκτικά. 

Πίνακας / στυλό / Σύνδεση με 

την άσκηση αγαπημένων 

τροφίμων 1 Εισαγωγή στο 

Google Drive (GD) 

Ατομικά Αυτή η 

δραστηριότητα 

βοηθά τους 

μαθητές να 

προσδιοριστούν 

με τους 

μαθησιακούς 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8yFT0m_7LeDOGVzNzFlSHZ1Nkk?usp=sharing
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Διάρκει

α 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή Απαιτούμενο υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

και λεξιλόγιο ενότητας. Ο δάσκαλος εξηγεί ότι οι 

μαθητές θα ακούσουν το podcast 

και αυτή η δραστηριότητα θα 

ακολουθηθεί από ένα κουίζ. 

 

Είναι σημαντικό για τον δάσκαλο 

να τονίσει τη σπουδαιότητα των 

μαθητών να ακούν για την ουσία 

των συνομιλιών στο πρώτο 

παιχνίδι του podcast. Αυτό θα τους 

επιτρέψει να αποκτήσουν μια 

αίσθηση για το τι είναι η συζήτηση. 

 

Τη δεύτερη φορά που παίζεται η 

ηχογράφηση, είναι για να 

αναπτύξουν μια κατανόηση των 

λεπτομερειών της συνομιλίας. 

στόχους 

2 mins Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνους 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

βασικές φράσεις 

Ασκηση ακρόασης: 

Ο δάσκαλος θα παίξει το podcast 

δύο φορές. 

 

Οι μαθητές θα ακούσουν 

προσεκτικά το podcast. Πρώτη 

φορά να κατανοήσουν την 

ουσία της συζήτησης και τη 

δεύτερη φορά να 

επικεντρωθούν  τις 

Υπολογιστής / Εγκατάσταση 

podcast / Ηχεία / Σύνδεση με 

την άσκηση αγαπημένων 

τροφίμων της μονάδας 

δίσκου GD 1 και το Podcast 

Ατομικά  
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Διάρκει

α 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή Απαιτούμενο υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

και λεξιλόγιο  λεπτομέρειες. 

 

10 min.  Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνους 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

βασικές φράσεις 

και λεξιλόγιο 

Κουίζ: Ο δάσκαλος θα διαβάσει τις 

ερωτήσεις από τη σελίδα κουίζ 

στην ιστοσελίδα. 

Οι μαθητές θα ακούσουν τις 

ερωτήσεις και θα γράψουν τις 

απαντήσεις τους. 

Σύνδεση με το GD και το 

ερωτηματολόγιο αγαπημένων 

τροφίμων  

Ατομικά Δοκιμάζοντας 

τις δεξιότητες 

ακρόασης και 

κατανόησης 

των μαθητών. 

 10 min.  Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνους 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

βασικές φράσεις 

και λεξιλόγιο 

Ο δάσκαλος συντονίζει τη 

συζήτηση για να συγκρίνει τις 

απαντήσεις του κουίζ. 

Οι μαθητές ακούν προσεκτικά 

τις απαντήσεις των άλλων και 

συγκρίνετε τις δικές τους 

απαντήσεις. 

Σύνδεση με το GD που 

περιέχει σύνοψη των 

απαντήσεων.  

Τάξη  

5mins Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνους 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

Αγαπημένα Τρόφιμα, Άσκηση 2 - 

Ανάγνωση και Ομιλία 

 

Ο δάσκαλος εισάγει την εργασία 

ανάγνωσης και ομιλίας. Ο 

Ο μαθητής ακούει προσεκτικά 

και επιλέγει έναν συμαθητή για 

να συνεργαστεί. 

Πίνακας / στυλό / Σύνδεση με 

την άσκηση αγαπημένων 

τροφίμων 2 στο Google Drive 

(GD) 

Ατομικά  
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Διάρκει

α 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή Απαιτούμενο υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

βασικές φράσεις 

και λεξιλόγιο 

δάσκαλος εξηγεί ότι η τάξη θα 

εργάζεται σε ζεύγη και θα εκτελεί 

τα ακόλουθα καθήκοντα: 

• μελετήστε το μενού. 

• Κάθε ένας από αυτούς θα 

παίξει το ρόλο του 

σερβιτόρου και του 

πελάτη. 

• Ο πελάτης παραγγέλνει 

γεύματα από το μενού. 

30 mins 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνουν 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

βασικές φράσεις 

και λεξιλόγιο 

Ο καθηγητής εξασφαλίζει  οι 

μαθητές χωρίζονται σε ζεύγη. 

Σενάριο: Ο δάσκαλος ζητά από 

τους εκπαιδευόμενους να 

παραγγείλουν ένα «γεύμα για 

έναν», όπως ορεκτικό, κύρια 

πιάτα, επιδόρπιο και ποτό. 

 

Ο καθηγητής αναγνωρίζει τους 

ισχυρότερους μαθητές και τους 

δίνει πιο περίπλοκα σενάρια για να 

επεκτείνουν τη μάθησή τους. Για 

παράδειγμα: 

Οι μαθητές παίζουν το ρόλο 

του σερβιτόρου ή του πελάτη 

εναλάξ. Μελετούν το μενού και 

πραγματοποιούν το σενάριο 

σύμφωνα με τις οδηγίες του 

διδάσκοντος που είναι 

ανάλογες  με το επίπεδο. 

Χαρτί και στυλό / Σύνδεση με 

τη σελίδα μενού GD. 

Ζευγάρια  
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Διάρκει

α 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή Απαιτούμενο υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

 

• να παραγγείλετε ένα 

γεύμα για μια οικογένεια 

με παιδιά 

• Ζητώντας από τον 
σερβιτόρο να περιγράψει 
ένα πιάτο από ένα ινδικό 
μενού, π.χ. Τι είναι το 
Bhuna Gosht; 

15mins Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνουν 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

βασικές φράσεις 

και λεξιλόγιο 

Ο δάσκαλος θα επιλέξει ένα 

ζευγάρι για να παίξει το ρόλο του 

ρόλου. Αυτό θα ακολουθήσει μια 

συζήτηση με επικεφαλής τον 

δάσκαλο για την κριτική της 

ανταλλαγής. 

 

Οι εκπαιδευόμενοι θα 

ακούσουν προσεκτικά το 

παιχνίδι ρόλων και θα 

επισημάνουν και θα 

σημειώσουν οποιουσδήποτε 

τομείς διόρθωσης. Θα τους 

δοθεί η ευκαιρία να 

προσφέρουν μια εναλλακτική 

πρόταση π.χ. "Μπορώ να έχω 

δύο μπουκάλια νερό, 

παρακαλώ;" ή "Παρακαλώ, 

μπορείτε να μου δώσετε δύο 

μπουκάλια νερό;" 

Χαρτί και στυλό / Σύνδεση με 

τη σελίδα μενού GD 

Ατομικά Αυτό δίνει στον 

καθηγητή την 

ευκαιρία να 

αξιολογήσει την 

ποιότητα της 

μάθησης που 

λαμβάνει χώρα. 

5min Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνουν 

Άσκηση χρημάτων 1- Ακρόαση. 

Ο δάσκαλος εισάγει τους στόχους 

και τους μαθησιακούς στόχους της 

Οι μαθητές θα ακούσουν 

προσεκτικά. 

Πίνακας / στυλό / Σύνδεση με 

την άσκηση Money intro 

exercise 1 στο Google Drive 

Ατομικά Αυτή η 

δραστηριότητα 

βοηθά τους 

μαθητές να 
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Διάρκει

α 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή Απαιτούμενο υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

βασικές φράσεις 

και λεξιλόγιο 

ενότητας. Ο δάσκαλος εξηγεί ότι οι 

μαθητές θα ακούσουν το podcast 

και αυτή η δραστηριότητα θα 

ακολουθηθεί από ένα κουίζ. 

 

Είναι σημαντικό για τον δάσκαλο 

να τονίσει τη σπουδαιότητα των 

μαθητών να ακούν για την ουσία 

των συνομιλιών στο πρώτο 

παιχνίδι του podcast. Αυτό θα τους 

επιτρέψει να αποκτήσουν μια 

αίσθηση για το τι είναι η συζήτηση. 

 

Τη δεύτερη φορά που παίζεται η 

ηχογράφηση, είναι για να 

αναπτύξουν μια κατανόηση των 

λεπτομερειών της συνομιλίας. 

(GD) προσδιοριστούν 

με τους 

μαθησιακούς 

στόχους 

5 mins  Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνουν 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

βασικές φράσεις 

Ασκηση ακρόασης: 

Ο δάσκαλος θα παίξει το podcast 

δύο φορές. 

 

Οι μαθητές θα ακούσουν 

προσεκτικά το podcast. Πρώτη 

φορά να κατανοήσουν την 

ουσία της συζήτησης και τη 

δεύτερη φορά να 

επικεντρωθούν  τις 

Υπολογιστής / Εγκατάσταση 

podcast / Ηχεία / Σύνδεση με 

την άσκηση χρημάτων 1 της 

μονάδας δίσκου GD 1 και το 

Podcast 

Ατομικά  
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Διάρκει

α 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή Απαιτούμενο υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

και λεξιλόγιο  λεπτομέρειες. 

 

10mins Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνουν 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

βασικές φράσεις 

και λεξιλόγιο 

Κουίζ: Ο δάσκαλος θα διαβάσει τις 

ερωτήσεις από τη σελίδα κουίζ 

στην ιστοσελίδα. 

Οι μαθητές θα ακούσουν τις 

ερωτήσεις και θα γράψουν τις 

απαντήσεις τους. 

Σύνδεση με το GD και το 

ερωτηματολόγιο χρημάτων 

Ατομικά Δοκιμάζοντας 

τις δεξιότητες 

ακρόασης και 

κατανόησης 

των μαθητών. 

 10 min.  Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνουν 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

βασικές φράσεις 

και λεξιλόγιο 

Ο δάσκαλος συντονίζει τη 

συζήτηση για να συγκρίνει τις 

απαντήσεις του κουίζ. 

Οι μαθητές ακούν προσεκτικά 

τις απαντήσεις των άλλων και 

συγκρίνετε τις δικές τους 

απαντήσεις. 

Σύνδεση με το GD που 

περιέχει σύνοψη των 

απαντήσεων.  

Τάξη  

5 mins Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνουν 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

Ασκηση 2, Ανάγνωση και ομιλία. 

 

Ο δάσκαλος εισάγει την εργασία 

ανάγνωσης και ομιλίας. Ο 

δάσκαλος εξηγεί ότι η μαθητές θα 

Οι μαθητές ακούν προσεκτικά 

τις οδηγίες 

Πίνακας / στυλό / Σύνδεση με 

την άσκηση χρημάτων  2 στο 

Google Drive (GD) 

Ατομικά  
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Διάρκει

α 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή Απαιτούμενο υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

βασικές φράσεις 

και λεξιλόγιο 

παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων 2 

φορές. Μετά θα ακολουθήσει ένα 

κουίζ ερωτήσεων και απαντήσεων. 

 

10mins Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνουν 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

βασικές φράσεις 

και λεξιλόγιο 

Ο δάσκαλος συντονίζει τη 

συζήτηση για να συγκρίνει τις 

απαντήσεις του κουίζ. 

Οι μαθητές ακούν προσεκτικά 

τις απαντήσεις των άλλων και 

συγκρίνετε τις δικές τους 

απαντήσεις. 

Πίνακας / στυλό / Σύνδεση με 

το Google Drive (GD) 

2 μαθητές 

διαβάζουν το 

κείμενο, η 

υπόλοιπη ομάδα 

ακούει. 

Αυτή είναι μια 

ευκαιρία για 

τον 

εκπαιδευτικό να 

αξιολογήσει το 

επίπεδο 

μάθησης και 

τομείς 

βελτίωσης. 

5mins Οι μαθητές 

πρέπει να 

γνωρίζουν 

χρόνουν 

παρόντος και 

παρελθόντος, 

βασικές φράσεις 

και λεξιλόγιο 

Ο δάσκαλος δίνει τα έντυπα 

ανατροφοδότησης 

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την 

ευκαιρία να αξιολογήσουν το 

μάθημα και να μοιραστούν τις 

απόψεις τους για το πώς 

μπορούν να γίνουν βελτιώσεις 

Φόρμες ανατροφοδότησης 

και στυλό 

Ατομικά Ανατροφοδότησ

η 
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Test on Technology – vocabulary practice 

Γενικές Πληροφορίες 

 

Γλώσσα : Αγγλικά 

Δεξιότητα : Λεξιλόγιο 

Ομάδα στόχος : εκπαιδευτές 

 

Σύντομη περιγραφή  

Το Τεστ Τεχνολογίας  είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους καθηγητές τόσο 

για την εξάσκηση λεξιλογίου που σχετίζεται με την τεχνολογία στην τάξη, είτε ως παράδειγμα για 

το πώς να αναπτύξουν τις δικές τους διαδραστικές ασκήσεις για να εξασκήσουν λεξιλόγιο για 

οποιοδήποτε θέμα. 

 

Ανάπτυξη του εργαλείου  

 

Ιδέα / Σύλληψη / ο λόγος για την ανάπτυξη αυτού του εργαλείου 

Η ιδέα της παρουσίασης λεξιλογίου σε μια μορφή διαδραστικών ασκήσεων βασίζεται στην 

αυξανόμενη χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης και των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Η διαδικασία 

απόκτησης νέου λεξιλογίου βασίζεται πολύ συχνά στην εκμάθηση όρων, επομένως ξεχνιέται 

γρήγορα. Μία από τις λύσεις για να γίνει η μάθηση πιο αποτελεσματική, ουσιαστική και ανθεκτική 

είναι να χρησιμοποιήσει περισσότερες αισθήσεις στη διαδικασία (κείμενο, εικόνα, ήχος) και να 

γίνει πιο διαδραστική (οι μαθητές τείνουν να είναι πιο εστιασμένοι όταν αντιμετωπίζουν μια 

διαδραστική Εργασία ή παιχνίδι). 

 

Εργαλεία και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη 

In the development of this example tool, we use WordPress, that is reportedly the easiest and most 

popular website management or blogging system in use on the Web, supporting more than 60 

million websites [Wikipedia], and H5P - a free and open-source content collaboration framework 

based on JavaScript, which enables creating, sharing and reusing interactive HTML5 content. It can 

be used as an independent tool or as a plugin to platforms like Moodle, Drupal or WordPress. 

As for the process of development accounts on both H5P and WordPress have to created. After 

logging in on H5P you can edit your profile and start creating new content. To do this you have to 

select content type. Good example of a vocabulary exercise are Dialog Cards, which can be used as 



                                                    IO6  Νέα εργαλεία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 

 

 

“THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS” 
2015-1-DE02-KA204-002384 

 

40 

a drill to help learners memorize words, expressions or sentences. Dialog cards provide a prompt on 

one side of a card, and a corresponding answer on the other side. After selecting Dialog Cards from 

the box “Select content type” you can start editing your task. At the top part of the editor you can 

write a Title, that will be displayed to the learner throughout the set of cards, and in the field Task 

description give instructions to the learner. Having done that press the Add dialog button to add the 

first card. In the Text field you write a word in your language and below in the Answer field you 

provide target language translation. Then you can insert your image under Image field. Following 

the same procedure you will add more cards. When you are satisfied with the task, save it and you 

can now view it on your H5P account. When you open this task in H5P, at the web browsers 

address bar you will find a link, that might be later used in the process of composing WordPress 

content pages. The easiest way to create your own WordPress site is to create an account at 

wordpress.com. The site name that you used in the registration process will be later used as a link to 

your WordPress site, e.g. my-site.wordpress.com. After accessing your WordPress site at the first 

place the website basic layout has to be chosen. After that, you can create your website pages and 

add interactive content made in H5P in painless way. 

Στην ανάπτυξη αυτού του εργαλείου παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το WordPress, το οποίο είναι 

σύμφωνα με πληροφορίες το πιο εύκολο και δημοφιλέστερο σύστημα διαχείρισης ιστολογίων, 

υποστηρίζοντας πάνω από 60 εκατομμύρια ιστότοπους [Wikipedia] και το H5P - ελεύθερο 

λογισμικό που βασίζεται στο JavaScript, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία, την κοινή χρήση και 

την επαναχρησιμοποίηση διαδραστικού περιεχομένου HTML5. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

ανεξάρτητο εργαλείο ή ως plugin για πλατφόρμες όπως το Moodle, το Drupal ή το WordPress. 

Πρέπει να δημιουργηθούν λογαριασμό τόσο στο H5P όσο και στο WordPress. Αφού συνδεθείτε 

στο H5P, μπορείτε να επεξεργαστείτε το προφίλ σας και να ξεκινήσετε να δημιουργείτε νέο 

περιεχόμενο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να επιλέξετε τύπο περιεχομένου. Ένα καλό παράδειγμα 

άσκησης λεξιλογίου είναι οι κάρτες διαλόγου, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασκήσεις 

για να βοηθήσουν τους μαθητές να απομνημονεύσουν λέξεις, εκφράσεις ή προτάσεις. Οι κάρτες 

διαλόγου παρέχουν μια προτροπή στη μία πλευρά μιας κάρτας και μια αντίστοιχη απάντηση στην 

άλλη πλευρά. Μετά την επιλογή των καρτών διαλόγου από το πλαίσιο "Επιλογή τύπου 

περιεχομένου" μπορείτε να ξεκινήσετε την επεξεργασία της εργασίας σας. Στο επάνω μέρος του 

προγράμματος επεξεργασίας μπορείτε να γράψετε έναν Τίτλο, ο οποίος θα εμφανιστεί στον 

εκπαιδευόμενο σε ολόκληρο το σύνολο των καρτών και στο πεδίο Περιγραφή εργασιών δώστε 

οδηγίες στον εκπαιδευόμενο. Αφού το κάνετε, πατήστε το κουμπί διαλόγου Προσθήκη για να 

προσθέσετε την πρώτη κάρτα. Στο πεδίο Κείμενο γράφετε μια λέξη στη γλώσσα σας και κάτω από 

το πεδίο Απάντηση που παρέχετε στη μετάφραση της γλώσσας στόχου. Στη συνέχεια, μπορείτε να 

εισαγάγετε την εικόνα σας στο πεδίο Εικόνα. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία θα προσθέσετε 

περισσότερες κάρτες. Όταν είστε ικανοποιημένοι με την εργασία, αποθηκεύστε την και μπορείτε 

τώρα να την δείτε στο λογαριασμό σας H5P. Όταν ανοίγετε αυτή την εργασία στο H5P, στη 

γραμμή διευθύνσεων του φυλλομετρητή θα βρείτε έναν σύνδεσμο, ο οποίος μπορεί αργότερα να 

χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία σύνθεσης σελίδων περιεχομένου του WordPress. Ο ευκολότερος 

τρόπος για να δημιουργήσετε τον δικό σας ιστότοπο WordPress είναι να δημιουργήσετε έναν 

λογαριασμό στο wordpress.com. Το όνομα του ιστότοπου που χρησιμοποιήσατε στη διαδικασία 
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εγγραφής θα χρησιμοποιηθεί αργότερα ως σύνδεσμος προς τον ιστότοπό σας WordPress, π.χ. My-

site.wordpress.com. Μετά την πρόσβαση στον ιστότοπό σας WordPress πρέπει να επιλέξετε τη 

βασική διάταξη του ιστότοπου. Μετά από αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε τις σελίδες του 

ιστοτόπου σας και να προσθέσετε διαδραστικό περιεχόμενο που γίνεται στο H5P με εύκολο τρόπο. 

Πόροι που εμπλέκονται στην ανάπτυξη (άνθρωποι, εξοπλισμός κλπ) 

Πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του εργαλείου περιελάμβαναν έναν υπολογιστή με 

πρόσβαση στο Διαδίκτυο,  δύο εργαζόμενοι, ο ένας από τους οποίους προετοίμασε μια ιδέα του 

εργαλείου και παρείχε περιεχόμενο, ο άλλος βοήθησε σε τεχνικό επίπεδο (δημιουργώντας ασκήσεις 

στο H5P και τοποθετώντας τους στο WordPress). Για τις εικόνες χρησιμοποιήθηκε το Pixabay ή το 

Freeimages. Ένας άλλος πόρος που μπορεί να είναι χρήσιμος στη δημιουργία ασκήσεων μπορεί να 

είναι ηλεκτρονικά λεξικά όπως για παράδειγμα Oxford Online Dictionary. Η ανάπτυξη παρόμοιου 

εργαλείου για κάποιον που το κάνει για πρώτη φορά δεν πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από 4-6 

ώρες ανάλογα με τις γενικές δεξιότητες πληροφορικής. 

 

Προβλήματα που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη 

Το κύριο ζήτημα ήταν η εξεύρεση κατάλληλου περιεχομένου και της σωστής εικόνας όταν 

χρειάζεται. Η ενότητα "Εργαλεία και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη" 

περιγράφει τη διαδικασία εγκατάστασης του ιστότοπου WordPress χρησιμοποιώντας την υπηρεσία 

wordpress.com. Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος για τους απλούς χρήστες, ωστόσο, το WordPress 

μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε έναν διακομιστή ιστού που ανήκει στο σχολείο ή στο χρήστη. Η 

προσέγγιση αυτή συνιστάται μόνο για έμπειρους χρήστες και διαχειριστές συστημάτων, αλλά 

εξασφαλίζει περισσότερες δυνατότητες διαμόρφωσης και προσαρμογής κατά τη διαδικασία 

δημιουργίας ιστότοπου WordPress. 

 

Χρήση του εργαλείου 

 

Διδακτική ανάλυση του εργαλείου 

Εισαγωγή 

Το Test on Technology είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία / 

εκμάθηση λεξιλογίου. Το εργαλείο απευθύνεται σε μαθητές στα επίπεδα Α2-Β1 και παρουσιάζει / 

δοκιμάζει κάποιο βασικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με την πληροφορική. Ως διδακτικό εργαλείο 

μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματικό, ειδικά σε περίπτωση νεότερων μαθητών λόγω της χρήσης 

εικόνων και διαδραστικών ασκήσεων. Τα παραδείγματα των ασκήσεων που χρησιμοποιούνται είναι 

οι κάρτες διαλόγου, οι κάρτες Flash, η μεταφορά κειμένου και η απλή επιλογή. 
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Πιθανές εφαρμογές στην τάξη 

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά στα βιβλία των μαθητών στα θέματα που 

σχετίζονται με την τεχνολογία της πληροφορίας, στην τάξη ή ως εργασία στο σπίτι, ή ως 

ανεξάρτητο μάθημα βασισμένο αποκλειστικά σε αυτό το εργαλείο. Μπορεί να εφαρμοστεί απλά 

κάνοντας τις ασκήσεις και εξετάζοντας τις απαντήσεις των μαθητών (χρησιμοποιώντας 

διαδραστικό πίνακα) ή μπορεί να αξιολογηθεί από τους συμμαθητές (χρησιμοποιώντας υπολογιστές 

ή κινητές συσκευές) και στη συνέχεια να ελεγχθεί από εκπαιδευτικό με κλασικό τρόπο. Μπορεί 

επίσης να επεκταθεί εισάγοντας υλικό από βίντεο ή πιο παραδοσιακά παιχνίδια λεξιλογίου. 

 

Υπέρ και κατά 

Μπορεί πραγματικά να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εξάσκηση λεξιλογίου επειδή 

συνδέει το κείμενο, την εικόνα και τον ήχο, που σημαίνει ότι εμπλέκει διαφορετικές αισθήσεις και 

επομένως καθιστά ευκολότεη την απομνημόνευση. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα αυτών των 

εργαλείων είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κινητές συσκευές. 

Ένα αδύναμο σημείο αυτού του εργαλείου είναι ότι δεν προσφέρει τη δυνατότητα υπολογισμού του 

σκορ. 

 

Συμπεράσματα 

Το εργαλείο αυτό έχει αναπτυχθεί ως παράδειγμα και ο κύριος στόχος του είναι να αποτελέσει 

δείγμα για τους καθηγητές ξένων γλωσσών που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν παρόμοια 

εργαλεία στη τάξη τους. Η διαδικασία που περιγράφεται εδώ είναι απλά ένας από τους πολλούς 

δυνατούς τύπους εργασιών που διατίθενται στην H5P. Για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται 

να μάθουν περισσότερα για το H5P και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, υπάρχουν πολλές 

πληροφορίες και περιεκτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας κάθε είδους εργασίας 

στον ιστότοπο του.  

 

Τεχνική ανάλυση του εργαλείου 

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δωρεάν υπηρεσία για μη τεχνικούς χρήστες χάρη στο 

wordpress.com ή με την αυτόνομη εγκατάσταση. Το εργαλείο διαθέτει εύκολο στη χρήση 

περιβάλλον χρήστη, πολλές επιλογές διαμόρφωσης (πολύ περισσότερο σε αυτόνομη έκδοση), 

πολλά θέματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν και να κάνουν το site σας πολύ ελκυστικό 

για τους επισκέπτες. 
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Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος  

 

Ονομα του εργαλείου: Test on Technology – vocabulary practice 

Link: https://wordpress.com/stats/insights/mallguidetool.wordpress.com  

Level: B1 

Skill to be practiced: vocabulary extension 

Απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες to follow the lesson: basic understanding of IT terms 

 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Duration 

oft he 

activity 

Σχόλια 

- Ο δάσκαλοςς γράφει το θέμα 

 

 

- Δάσκαλος ρωτά τους σπουδαστές 

με ποιους όρους της πληροφορικής 

στα αγγλικά είναι εξοικειωμένοι  - 

 

 

 

- Οι μαθητές γράφουν στον 

πίνακα τους όρους 

πληροφορικής που γνωρίζουν 

Όλοι πίνακας 5 – 6 min.  Αυτή η δραστηριότητα χρησιμεύει ως 

άσκηση προθέρμανσης.  

- Δ. Ξεκινάει μια συζήτηση για το 

θέμα της τεχνολογίας 

- Οι μαθητές μιλούν για ποια 

τεχνολογία χρησιμοποιούν, 

πόσο συχνά και για ποιο 

Όλοι Φύλλα χαρτιού, 

στυλό 

5 – 10 min.  Σε περίπτωση περιορισμένου αριθμού 

σπουδαστών μπορούν επίσης να 

εργάζονται σε ζευγάρια 

https://wordpress.com/stats/insights/mallguidetool.wordpress.com
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Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Duration 

oft he 

activity 

Σχόλια 

 

 

 

- Δ. Ζητάει από τους μαθητές να 

εργαστούν σε ομάδες και να 

προετοιμάσους μια λίστα των πιο 

κοινών λέξεων που σχετίζονται με 

αυτό το θέμα 

σκοπό 

 

- Οι μαθητές εργάζονται σε 

ομάδες και κάνουν μια λίστα 

 

- Ένας εκπρόσωπος κάθε 

ομάδας / ζεύγους συνοψίζει 

τη συζήτηση και παρουσιάζει 

τα κύρια σημεία 

 

 

- Δ. Εμφανίζει την πρώτη εργασία 

(υποθέστε τις λέξεις) στον πίνακα 

και ζητά από τους μαθητές να δουν 

τις εικόνες και να επαναλάβουν τις 

λέξεις 

 

 

- Οι μαθητές εξετάζουν τις 

λέξεις, τις εικόνες και 

επαναλαμβάνουν 

 

Όλοι 

 

Διαδραστικός 

πίνακας 

 

2 – 5 min.  

 

το πλεονέκτημα είναι ότι οι μαθητές εκτός 

από τις λέξεις βλέπουν επίσης εικόνες 

- Δ. Ζητά από τους μαθητές να 

ολοκληρώσουν την εργασία 2 

(γράψτε τις λέξεις) 

- Οι μαθητές γράφουν τις 

λέξεις και το ελέγχουν για την 

ορθότητα 

 

Ατομικά Διαδραστικός 

πίνακας, 

υπολογιστής, 

κινητή συσκευή 

 3- 5 min.  Ανάλογα με τον εξοπλισμό που διατίθεται 

στην τάξη, αυτό μπορεί να γίνει ως 

μεμονωμένα έργα (εργασίες σε 

υπολογιστές ή κινητές συσκευές), εργασία 

σε ζευγάρια ή ομαδική εργασία. 
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Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Duration 

oft he 

activity 

Σχόλια 

 

 

- Δ. Ζητά από τους μαθητές να 

ολοκληρώσουν την εργασία 3 

(Συνδέστε τις λέξεις με τους 

ορισμούς) 

- Οι μαθητές κάνουν την 

άσκηση και ελέγχουν το σκορ 

τους με τους άλλους 

συμμαθητές 

Ομάδες Υπολογιστής, 

κινητή συσκευή 

5 – 10 min.  Σε αυτή την εργασία οι μαθητές μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν λεξικά 

- Δ. Καλεί τους μαθητές να 

ολοκληρώσουν την εργασία 3 

(επιλέξτε τη σωστή απάντηση) 

- Μ. Ολοκληρώνει την τελική 

άσκηση και ελέγχει το σκορ με 

τους άλλους συμμαθητές. 

Ομάδες Υπολογιστής, 

κινητή συσκευή 

Approx. 5 

– 10 min.  

 

- Δ. Δίνει στους μαθητές ένα 

σύντομο τεστ (σε χαρτί) για να 

ελέγξει πόσα θυμούνται 

- Μ. Κάνει το τεστ Όλοι Χαρτί, στυλό Approx. 5 

min. 

Το τεστ πρέπει να προετοιμαστεί πριν από 

το μάθημα 

- Δ. Συνοψίζει το μάθημα και ρωτά 

τους μαθητές για τα συναισθήματά 

τους σχετικά με τη Χρήση του 

εργαλείου και για το τι έμαθαν. 

 Όλοι  2 - 5 min.  

 



                                                    IO6  Νέα εργαλεία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 

 

 

“THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS” 
2015-1-DE02-KA204-002384 

 

46 

History of pizza – Reading comprehension  
 

Γενικές Πληροφορίες 

 

Γλωσσα :  English 

Δεξιότητα: Ανάγνωση 

Ομάδα στόχος : μαθητές (14-16 χρονων.), εκπαιδευτές 

 

Σύντομη περιγραφή  

Αυτή η άσκηση ανάγνωσης και το αναπτυγμένο μάθημα είναι κατάλληλα για τους μαθητές με 

ενδιάμεσο επίπεδο αγγλικής γλώσσας (Β1). Θα μπορούσε επίσης να προσαρμοστεί σε στοιχειώδη 

επίπεδα, με μικρές αλλαγές στο κείμενο (γραμματική και λεξιλόγιο) και απλοποίηση των 

ασκήσεων. Το θέμα του κειμένου είναι το φαγητό (ιστορία της πίτσας) και καλύπτει 

παρελθοντικούς χρόνους. 

 

Ανάπτυξη του εργαλείου  

 

Ιδέα / Σύλληψη / ο λόγος για την ανάπτυξη αυτού του εργαλείου 

Αυτό το εργαλείο θα είναι πολύ χρήσιμο για εκπαιδευτές που διδάσκουν μαθητές σε μέσο επίπεδο  

- ατομικά ή σε ομάδες. Το εργαλείο είναι κατάλληλο για μαθητές που έχουν ήδη καλή γνώση της 

αγγλικής γλώσσας. Αυτοί οι τύποι ασκήσεων βοηθούν όχι μόνο την ανάγνωση, αλλά και τις 

δεξιότητες γραμματικής και λεξιλογίου. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν 

τις γνώσεις που έχουν ήδη και να μάθουν νέο λεξιλόγιο. Αν το εργαλείο εφαρμοστεί σε μια ομάδα 

υπάρχει η δυνατότητα συζητήσεων μεταξύ των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή που θα 

βελτιώσουν περαιτέρω τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν. 

Επιλέξαμε αυτόν τον τύπο εργαλείου επειδή αυτές οι ασκήσεις είναι πολύ περίπλοκες και 

εξαιρετικά χρήσιμες. Από τη μια πλευρά, οι εκπαιδευόμενοι δοκιμάζουν όλες τις γλωσσικές 

δεξιότητες και τις γνώσεις τους στην πράξη και από την άλλη ο εκπαιδευτής επιλέγοντας επαρκείς 

ασκήσεις θα μπορούσε να τους βοηθήσει να αξιολογήσουν διαφορετικές πτυχές των γνώσεων τους 

και να ανιχνεύσουν τα ισχυρά και αδύνατα σημεία τους. 
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Εργαλεία και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη  

Στην ανάπτυξη αυτού του εργαλείου χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα Wikispaces.com η οποία 

θεωρούμε ότι είναι η πιο κατάλληλη και εύκολη στη χρήση πλατφόρμα για τέτοιου είδους ασκήσεις 

και λειτουργεί τέλεια σε tablets, smartphones και υπολογιστές. 

Αρχικά δημιουργήσαμε ένα λογαριασμό του Centre RUNI στην πλατφόρμα ως δάσκαλος. Αφού 

συμπληρώσαμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό (χώρα, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, 

όνομα οργανισμού, γλώσσα στόχου και ομάδα στόχου) ξεκινήσαμε να δημιουργούμε την τάξη μας. 

Στην επάνω δεξιά γωνία του Πίνακα ελέγχου, κάναμε κλικ στο μπλε κουμπί Δημιουργία Wiki. 

Πρέπει να περιγραφεί η τάξη και το εργαλείο που πρόκειται να δημιουργηθεί - ο τομέας στον οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

επιχειρήσεις, κυβέρνηση, μη κερδοσκοπικό κτλ.). Μετά από αυτό πρέπει να δοθούν ορισμένες 

πληροφορίες σχετικά με το θέμα του μαθήματος και το επίπεδο των μαθητών που διδάσκονται με 

το νέο εργαλείο. 

Μετά τη δημιουργία του νέου Wiki, ο ιστότοπος ανακατευθύνεται στην εικονική αίθουσα 

διδασκαλίας. Εκεί έχουμε θέσει ένα σύντομο εισαγωγικό μήνυμα και μήνυμα καλωσορίσματος για 

τους μελλοντικούς χρήστες του εργαλείου. 

Το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε μια σελίδα στην εικονική τάξη και να μεταφορτώσετε το 

υλικό για τη νέα άσκηση. Αυτό γίνεται δημιουργώντας μια νέα σελίδα (επιλεγμένη από το επάνω 

μενού). Η νέα σελίδα δημιουργήθηκε παρόμοια με τη δημιουργία ενός κανονικού εγγράφου 

WORD. Εκεί προσθέσαμε το κείμενο  ανάγνωσης καθώς και ορισμένες εικόνες που περιλαμβάνει  

το κείμενο. 

Μετά τη δημιουργία μιας σελίδας που περιέχει το κείμενο για την ανάγνωση,  δημιουργήσαμε 

ξεχωριστές σελίδες όπου μεταφορτώσαμε τις διάφορες ασκήσεις που σχετίζονται με το κείμενο (4 

διαφορετικές ασκήσεις σε 4 διαφορετικές σελίδες). Χρησιμοποιήσαμε τη λειτουργία για να 

κλειδώσουμε τις ασκήσεις. Θα τις ξεκλειδώσουμε λίγο πριν την φάση της δοκιμής. 

 

Πόροι που εμπλέκονται στην ανάπτυξη (άνθρωποι, εξοπλισμός κλπ) 

Αυτό το εργαλείο  ανάγνωσης αναπτύχθηκε από δύο έμπειρους εκπαιδευτές γλωσσών. Ο στόχος 

της άσκησης είναι να αξιολογήσει την ικανότητα του εκπαιδευόμενου να διαβάζει και να κατανοεί 

ένα κείμενο. Τέτοιες ασκήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε μαθήματος γλώσσας. 

Το εργαλείο αναπτύσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ομάδων 

στόχων. Πρώτα οι εκπαιδευτές δημιούργησαν το εργαλείο χρησιμοποιώντας κάποιες πληροφορίες 

από το Διαδίκτυο, αναλύοντάς το και μεταγλωττίζοντας σε ένα νέο ομοιογενές κείμενο. Το υλικό 

σχετίζεται με το λεξιλόγιο και τη γραμματική που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών για 

την αντίστοιχη ομάδα-στόχο. 
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Όσον αφορά τον εξοπλισμό, οι εκπαιδευτές χρησιμοποίησαν υπολογιστές με πρόσβαση στο 

Internet, εκπαιδευτικό υλικό και μερικά ηλεκτρονικά λεξικά. 

 

Προβλήματα που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη 

Η διαδικασία ανάπτυξης ξεκίνησε πολύ ομαλά και δεν υπήρχαν προβλήματα κατά τη διάρκεια 

αυτής. 

 

Χρήση του εργαλείου 

Διδακτική ανάλυση του εργαλείου 

Εισαγωγή 

Το Wikispaces είναι μια ανοικτή πλατφόρμα διαχείρισης τάξεων όπου οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. Είναι κατάλληλο τόσο για τους 

εκπαιδευτές όσο και για τους εκπαιδευόμενους. Υπάρχει μια δυνατότητα δημιουργίας χώρου 

εργασίας στην τάξη, όπου ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και να 

εργάζονται ένας προς ένας ή σε ομάδες. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης εργαλεία αξιολόγησης που 

θα βοηθούσαν τον εκπαιδευτή να μετρήσει τη συμβολή και τη συμμετοχή των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτές μπορούν εύκολα να μεταφορτώσουν υλικό, να 

δημιουργήσουν συζητήσεις και ασκήσεις και το πιο σημαντικό μπορούν να βοηθήσουν τους 

μαθητές που το χρειάζονται περισσότερο. 

Η πλατφόρμα προσφέρει δυνατότητες και εργαλεία για τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία 

ασκήσεων, την ανταλλαγή πόρων, την δημιουργία και την προώθηση συζητήσεων μεταξύ των 

εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτή. 

Το εργαλείο κατανόησης της ανάγνωσης που δημιουργείται στην τάξη wiki του Center Runi 

απευθύνεται σε ενδιάμεσους μαθητές (επίπεδο B1 Αγγλικής γλώσσας). 

Το εργαλείο θα βοηθήσει στην πρακτική όχι μόνο της κατανόησης της ανάγνωσης, αλλά και των 

δεξιοτήτων γραμματικής και λεξιλογίου. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να 

εξασκήσουν τις γνώσεις που έχουν ήδη και να μάθουν νέο λεξιλόγιο. 

 

Περιγραφή της πιθανής εφαρμογής στην τάξη 

Το εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εξάσκηση των μαθητών πάνω σε θέματα 

όπως η ιστορία των τροφίμων. Από γραμματική άποψη, θα μπορούσαν να εξασκηθούν παρελθόντες 

χρόνοι καθώς και μερικές προθέσεις. 

Το εργαλείο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην τάξη (μεμονωμένα ή σε ομάδες). Ωστόσο, η Wiki 

Classroom είναι μια τέλεια πηγή για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διδασκαλία. 
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Το κείμενο κατανόησης ανάγνωσης και οι αντίστοιχες ασκήσεις με οδηγίες έχουν ήδη 

μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα. Ο εκπαιδευτής καλεί τους εκπαιδευόμενους (χρησιμοποιώντας 

πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) να συμμετάσχουν στην τάξη και να ξεκινήσουν την 

άσκηση. Οι ασκήσεις θα κλειδώνονται και ο εκπαιδευτής θα τους ξεκλειδώσει πριν από την 

εκκίνηση. Οι μαθητές πρέπει να κατεβάσουν τα αρχεία με τις ασκήσεις, να τα συμπληρώσουν και 

να τα ανεβάσουν ξανά στο χώρο της τάξης όταν τελειώσουν. Το επίπεδο γλώσσας είναι B1. Το 

κύριο καθήκον των εκπαιδευομένων είναι να διαβάζουν και να αναλύουν το κείμενο. Μετά την 

ανάγνωση του κειμένου οι μαθητές πρέπει να κάνουν 4 τύπους ασκήσεων - αλήθεια ή ψέμα (10 

ερωτήσεις), 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 5 ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης και 1 άσκηση 

λεξιλογίου (να βρείτε μερικά συνώνυμα στο κείμενο). 

Πριν ξεκινήσει ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τους κανόνες και θα ορίσει χρονικό όριο για την 

πραγματοποίηση κάθε άσκησης. Μετά το τέλος του χρόνου δεν επιτρέπεται η αποστολή 

απαντήσεων. Ο εκπαιδευτής πρέπει να το ακολουθήσει αυστηρά κατά τη διάρκεια άσκησης, ο 

εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι μπορούσαν να συζητήσουν ορισμένα θέματα που 

αντιμετωπίζουν στη διαδικασία. Μετά το πέρας της άσκησης, ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να συζητήσουν την εμπειρία τους. 

Με μικρές αλλαγές, το εργαλείο θα μπορούσε να προσαρμόζεται ελεύθερα και να χρησιμοποιείται 

στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο, το οποίο εξηγείται λεπτομερώς στο  σχέδιο μαθήματος 

παρακάτω. 

 

Υπέρ και κατά 

Το εργαλείο είναι αποτελεσματικό για εκπαιδευόμενους σε μέσο επίπεδο και κάνει την 

εκπαιδευτική διαδικασία πολύ εύκολη. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι προσφέρει όλα τα 

χαρακτηριστικά που προσφέρει μια κλασική τάξη, αλλά όλα μπορούν να γίνουν στο διαδίκτυο. 

Είναι ιδανικό για μαθητές οι οποίοι για ορισμένους λόγους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν 

πρόσωπο με πρόσωπο μαθήματα και για εκπαιδευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες 

τους. Ως αρνητική πλευρά του εργαλείου θα μπορούσε να επισημανθεί το γεγονός ότι προκειμένου 

να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν 

ορισμένες δεξιότητες πληροφορικής πάνω από το μέσο επίπεδο. 

Συμπέρασμα 

Η τάξη Wikispaces είναι σε μια online αίθουσα διδασκαλίας τέλεια για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Είναι εύκολo στη χρήση από τους εκπαιδευτές γλωσσών και από τους 

εκπαιδευόμενους. Επιτρέπει στον εκπαιδευτή να δημιουργεί εύκολα δραστηριότητες και 

συζητήσεις καθώς και να παρακολουθεί την πρόοδο των εκπαιδευομένων. Το εργαλείο κατανόησης 

ανάγνωσης απευθύνεται σε μαθητές με επίπεδο αγγλικής γλώσσας B1. Το εργαλείο μπορεί να 

προσαρμοστεί για να ταιριάζει στο επίπεδο Α1-Α2 ή Β2. Το θέμα του εργαλείου είναι το φαγητό. 
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Τεχνική ανάλυση του εργαλείου 

Ένα wiki είναι ένας ιστότοπος που επιτρέπει τη συνεργατική τροποποίηση του περιεχομένου και 

της δομής του απευθείας από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Το Wiki υποστηρίζει 

υπερσυνδέσμους και έχει μια απλή σύνταξη κειμένου για τη δημιουργία νέων σελίδων και 

διασυνδέσεων μεταξύ εσωτερικών σελίδων. Είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο 

από τη φύση του, αλλά η αρχική εγκατάσταση της πλατφόρμας πρέπει να γίνει από έμπειρο άτομο 

σε περίπτωση που προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε τη δική σας τοπική εγκατάσταση.
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Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος (face to face class) 

 

Διάρκει

α 

(approx) 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

10 

minutes  

Main tenses 

Ability to describe 

facts  

Good vocabulary 

 

T distributes the reading text  S read the text Computer  

and data projector/ 

mobile devices 

(smartphones; 

tablets; computers) 

First Individually 

than in small 

groups  

If the students  

don’t understand the text, the 

teacher can let them use 

dictionaries and mobiles phones 

(as some use online dictionaries). 

40 

minutes 

 T  gives the sheet with 4 

exercises to each student 

S make the 4 exercises Paper; pens Individual work  

10 

minutes  

 T listens to the answers and 

moderate the discussions 

S share their answers with the 

whole group then make a 

discussion 

N/a  Whole group The teacher makes sure the 

discussions to run smoothly.  

10 

minutes  

 T distributes a sheet with the 

correct answers   

S peer review each other  N/a Work in pairs 

 

 

10 

minutes  

 T summarizes the lesson S give the feedback to the 

teacher and share what part of 

the lesson they liked/disliked 

N/A Whole group  
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Διάρκει

α 

(approx) 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

the most 

 

Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος (distance learning) 

 

Διάρκει

α 

(approx) 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

Sometim

e before 

the 

lesson  

Main tenses 

Ability to describe 

facts  

Good vocabulary 

 

T invites the learners to join the 

Wiki Classroom (by email/code) 

and makes sure that each 

student is successfully logged in 

and ready to start working.  

 

S make accounts in the 

classroom 

Computer; 

Mobile devices 

(smartphones; 

tablets; 

computers); 

Internet 

 

Individual work  

 

 

50 

minutes 

  

T invites the learners to go to 

page “Reading comprehension 

text” and start reading the text 

and go to page “Reading 

comprehension tasks” and 

make the 4 exercises 

During the whole time the T 

 

S read the text and answer the 

questions 

 

 

Computer; 

Mobile devices 

(smartphones; 

tablets; 

computers); 

Internet 

 

Individual work 

 

If the students  

don’t understand the text, the 

teacher can let them use some 

online dictionaries. 
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Διάρκει

α 

(approx) 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

monitors the actions of the 

students and is ready to answer 

the raised questions in the 

discussions bar  

5 - 10 

minutes  

  

T waits for the students to 

upload their files into the 

classroom  

 

S upload the filled in files in the 

classroom 

Computer; 

Mobile devices 

(smartphones; 

tablets; 

computers); 

Internet 

 

Individual work 

 

 

15 

minutes  

  

T summarizes the lesson in the 

discussions bar and ask the 

students to express their 

thoughts and reflections about 

the lesson 

 

S give the feedback to the 

teacher and share what part of 

the lesson they liked/disliked 

the most  

Computer; 

Mobile devices 

(smartphones; 

tablets; 

computers); 

Internet 

 

Whole group 
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YouTube  
 

Γενικές Πληροφορίες 

Γλωσσα: Οποιοδήποτε (σχέδιο μαθήματος είναι για το μάθημα Αγγλικών) 

Δεξιότητα: Ακουστική κατανόηση 

Ομάδα στόχος: όλοι οι εκπαιδευόμενοι 

 

Σύντομη περιγραφή  

Παρά τη σπουδαιότητα της ακρόασης στη διαδικασία διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών, 

αυτή η ικανότητα δεν λαμβάνει την ίδια προσοχή με τις άλλες. Κατά συνέπεια, οι μαθητές έχουν 

λιγότερα κίνητρα να εξασκήσουν την ακουστική κατανόηση στη διαδικασία εκμάθησης γλωσσών. 

Το εργαλείο αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων που δείχνουν την ικανότητα του YouTube 

να εξελίσσει την ακουστική κατανόηση των εκπαιδευόμενων. 

Οι δραστηριότητες στοχεύουν σε οποιοδήποτε επίπεδο και εξαρτώνται από τη δημιουργικότητα 

των εκπαιδευτικών και το επίπεδο δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων στις ΤΠΕ. 

 

Ανάπτυξη του εργαλείου  

Ιδέα / Σύλληψη / ο λόγος για την ανάπτυξη αυτού του εργαλείου 

Η ακουστική κατανόηση είναι μια δεξιότητα που πρέπει να αναπτυχθεί και να προωθηθεί από τον 

δάσκαλο, διότι οι μαθητές σπάνια το παρατηρούν ή ακόμη και δίνουν προσοχή σε αυτό στη 

διαδικασία εκμάθησης. Η ακουστική κατανόηση στην πραγματικότητα, είναι μια πιο περίπλοκη 

ικανότητα που περιλαμβάνει, εκτός από την ακρόαση, τα συναισθήματα και τα συναισθήματα ενώ 

επικοινωνούμε με άλλους και την ερμηνεία τα μηνύματα που μεταφέρονται είτε είναι λεκτικά ή μη 

λεκτικά. Οι μαθητές πρέπει να είναι ενεργοί ακροατές κάνοντας τη σύνδεση ανάμεσα στις λέξεις 

και τις έννοιές τους. "Η ενεργή ακρόαση απαιτεί από τον ακροατή να ακούει τις λέξεις και να 

προσδιορίζει τα συναισθήματα που σχετίζονται με τις λέξεις. Η ακρόαση είναι ο καλύτερος τρόπος 

για να κατανοήσετε αλλά και ένας καλός τρόπος για να κάνετε τους άλλους να νιώθουν ενδιαφέρον 

να είναι μαζί σας. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν βίντεο ενώ προσπαθούν να αναπτύξουν τις 

ικανότητες ακρόασης και ομιλίας των μαθητών. Η παροχή στους μαθητές πραγματικών συνομιλίων 

μέσα από ρεαλιστικές καταστάσεις μαζί με το τυπωμένο κείμενο για να ενισχύσουν την κατανόησή 

τους και η σωστή προφορά τους θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμες. Η συμπλήρωση των 

(συχνά) γραπτών και ακανόνιστων ακροάσεων με αυθεντικές πραγματικές συνομιλίες που μπορείτε 
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να βρείτε σε πολλά podcast είναι μια ελκυστική επιλογή για τους καθηγητές ξένων γλωσσών και 

τους μαθητές τους.  

 

Εργαλεία και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη 

Έχουμε αναλύσει τις πιθανές χρήσεις του YouTube για ακουστική κατανόηση  στις τάξεις ξένων 

για διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικά επίπεδα. 

Αναπτύξαμε ορισμένες ασκήσεις για την κατανόηση της αγγλικής ακρόασης καθώς τα αγγλικά 

ομιλούνται ευρέως και θα ήταν εύκολο για τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν την έννοια και να 

την υιοθετήσουν στις γλώσσες τους. 

Δόθηκε προσοχή στην αυθεντικότητα των βίντεο που χρησιμοποιούνται στις ασκήσεις και τους 

περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση βίντεο 

από το YouTube.  

 

Πόροι που εμπλέκονται στην ανάπτυξη (άνθρωποι, εξοπλισμός κλπ) 

Οι ασκήσεις αναπτύχθηκαν από καθηγητή γλωσσών σε συνεργασία με εκπαιδευτικό σχεδιαστή. 

Το YouTube είναι εύκολα προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή, φορητό 

υπολογιστή, tablet ή smartphone) που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το βίντεο ροής από το 

YouTube χρειάζεται μεγάλο εύρος ζώνης και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν υπάρχει 

περιορισμός στο διαθέσιμο εύρος ζώνης, ειδικά σε smartphones που χρησιμοποιούν κινητά 

δεδομένα και όχι wifi. 

 

Προβλήματα που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη 

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στη χρήση του YouTube. Πρώτον, το YouTube περιορίζεται σε 

ό, τι επιτρέπουν οι περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν οι μαθητές πρέπει να δουλέψουν με  

ορισμένα βιντεο που δεν είναι διαθέσιμα στο YouTube λόγω νόμων περί παραβίασης πνευματικών 

δικαιωμάτων, τότε οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προμηθεύονται αυτά τα βίντεο από μόνοι τους. 

 

Χρήση του εργαλείου 

Διδακτική ανάλυση του εργαλείου 

Εισαγωγή: 

Δεδομένου ότι το YouTube και άλλα βίντεο στο διαδίκτυο είναι πιο άμεσα παρατηρημένα μέσω της 

όρασης και του ήχου, οι δημιουργικοί δάσκαλοι μπορούν εύκολα να βρουν νέους τρόπους για να τα 

χρησιμοποιήσουν σε μαθήματα ακουστικής κατανόησης. 
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Πιθανές χρήσεις του YouTube περιλαμβάνουν την ανάλυση συνομιλιών, τους στίχους τραγουδιών, 

το Vlogging, τη δημιουργία περίληψης ενός βίντεο, τις διαλέκτους. 

 

Περιγραφή πιθανών καταστάσεων εφαρμογής στην τάξη: 

Ανάλυση συνομιλίας: Αυτή η δραστηριότητα είναι κατάλληλη για ενδιάμεσους έως 

προχωρημένους μαθητές και μπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις αποτελεσματικές 

τεχνικές  συνομιλίας καθώς και κοινά προβλήματα που μπορούν να αποφευχθούν. Στη 

δραστηριότητα, οι μαθητές βλέπουν τα επιλεγμένα από τον δάσκαλο κλιπ (ή περιηγούνται στο 

YouTube και επιλέγουν κλιπ μόνοι τους) που αναδεικνύουν αποτελεσματικές ή αναποτελεσματικές 

τεχνικές συνομιλίας για την ενίσχυση του υλικού που διδάσκεται στην τάξη. Για παράδειγμα, οι 

μαθητές μπορούν να βρουν βίντεο ταινιών ή τηλεοπτικές εκπομπές με προβληματικές και ασαφείς 

συνομιλίες. Εναλλακτικά, οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν βίντεο στα οποία η συνομιλία είναι 

αποτελεσματική, επειδή τα μέλη υποστηρίζουν τη χρήση φράσεων για την απόκτηση περισσότερων 

πληροφοριών. Η προσπάθεια των σπουδαστών μπορεί να αξιολογηθεί από τον αριθμό των 

συνομιλιών που βρέθηκαν στο YouTube και από το πόσο καλά οι συζητήσεις καταδεικνύουν τις 

έννοιες που συζητήθηκαν στην τάξη. Επιπλέον, αυτή η δραστηριότητα μπορεί να τροποποιηθεί 

ώστε οι μαθητές μοιράζονται τα βίντεό τους με τους συμμαθητές τους. 

Εκφωνήσεις διαλόγων ταινιών: Στη δραστηριότητα, οι μαθητές επιλέγουν οποιαδήποτε 

προεπισκόπηση ταινιών δύο λεπτών από το YouTube. Στη συνέχεια, οι μαθητές γράφουν με 

λεπτομέρεια τους διαλόγους. Μετά από αυτό, το βίντεο μπορεί να μεταφορτωθεί από το YouTube 

και να διαγραφεί το ηχητικό κομμάτι του χρησιμοποιώντας ένα δωρεάν λογισμικό που ονομάζεται 

YouTube Downloader (http://youtubedownloader.com/). Οι μαθητές μπορούν στη συνέχεια να 

καταγράψουν τις δικές τους φωνές ενώ παράλληλα δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη μίμηση και 

συγχρονισμό. Διάφοροι μαθητές μπορούν να κάνουν τις φωνές για διαφορετικούς χαρακτήρες 

καθώς και να διηγηθούν το τρέιλερ. Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενη 

ακρόαση για να δημιουργηθεί ο λεπτομερής διάλογος και, στη συνέχεια, επαναλαμβανόμενες 

ηχογραφήσεις στις οποίες οι μαθητές επιχειρούν να αναδημιουργήσουν τη φυσική ροή, τον ύφος 

και την προφορά. Η αξιολόγηση βασίζεται τόσο στην ακρόαση όσο και στην ακρίβεια ομιλίας. 

Vlogging: είναι σύντομη για το "video blog", και το blog είναι σύντομο για το "web log." Στην 

ουσία, ένα vlog είναι ένα online ημερολόγιο σε μορφή βίντεο. Ένας αριθμός αξιοσημείωτων vlogs 

υπάρχει στο YouTube και οι μαθητές μπορούν να τα παρακολουθούν για εκτεταμένη ακουστική 

άσκηση ή για οποιοδήποτε άλλο μάθημα ακρόασης στο οποίο απαιτείται αυθεντική γλώσσα. 

Λήψη σημείωσεων και σύνοψη: Αν και αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

για μαθητές αρχικού και προ-ενδιάμεσου επιπέδου, λειτουργεί καλύτερα για μαθητές στο 

ενδιάμεσο επίπεδο ή παραπάνω. Η δραστηριότητα λήψης σημειώσεων και συνοψίσεων απαιτεί από 

τους μαθητές να χρησιμοποιούν το YouTube για να ακούν διαλέξεις σχετικά με διάφορα θέματα, 

να σημειώνουν τα κύρια σημεία και τις σημαντικές λεπτομέρειες, να ελέγχουν προφορικά και να 

επεκτείνουν τις σημειώσεις τους με έναν συμαθητή, να ακούν ξανά για να επεκτείνουν τις 

σημειώσεις τους και στη συνέχεια να γράφουν περιλήψεις από τις σημειώσεις τους. Μπορούν στη 
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συνέχεια να εξετάσουν το σενάριο του κλιπ και να συγκρίνουν τις περιλήψεις τους με αυτές των 

συμμαθητών και των εκπαιδευτικών τους. Εάν οι περιλήψεις των μαθητών διαφέρουν σημαντικά 

από το δάσκαλο, τότε ο δάσκαλος μπορεί να επισημάνει γιατί επέλεξε τις πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στην περίληψη. Για παράδειγμα, επισημαίνοντας συγκεκριμένους δείκτες λόγου 

που υποδεικνύουν μια σημαντική πληροφορία σε ένα κείμενο, οι καθηγητές μπορούν να 

επεξηγήσουν ποιοι μαθητές θα μπορούσαν να αναζητήσουν σε μελλοντικές συναντήσεις με 

παρόμοια κείμενα. Μια καλή πηγή ομιλιών σε διάφορα θέματα είναι οι ομιλίες του TED. Οι ομιλίες 

του TED περιορίζονται γενικά σε λιγότερο από 20 λεπτά και οι περισσότερες είναι διαθέσιμες στο 

TED (http://www.ted.com). Μια κανονική αξιολόγηση των σημειώσεων είναι χρονοβόρα εργασία 

για τον εκπαιδευτικό, καθώς περιλαμβάνει τον έλεγχο των σημείων που έχουν συμπεριληφθεί, 

κατανοηθεί και διατυπωθεί σωστά. Μια πιθανή εναλλακτική λύση για τον έλεγχο των σημειώσεων 

των φοιτητών θα είναι τα καθήκοντα που απαιτούν από τους μαθητές να επανεντάξουν τη γνώση 

από τις σημειώσεις τους, όπως η σύνταξη σύντομης εργασίας σχετικά με το θέμα ή η σύντομη 

προφορική έκθεση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση. 

 

Υπέρ και κατά: 

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ 

• Εύκολη πρόσβαση μέσω διαφόρων 

συσκευών 

• Μεγάλο διαθέσιμο περιεχόμενο 

• Αυθεντικά υλικά 

• Διαφορετικές δραστηριότητες 

• Το YouTube περιορίζεται σε ό, τι 

επιτρέπουν οι περιορισμοί πνευματικών 

δικαιωμάτων 

• Οι σπουδαστές από τις μη παραγωγικές 

ώρες που ταξιδεύουν στην περιοχή 

• Ορισμένες χώρες έχουν απαγορεύσει το 

YouTube και άλλους δικτυακούς 

τόπους ροής βίντεο 

 

Συμπερασμάτα:  

Αν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το YouTube μπορεί να 

αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τη διδασκαλία πολλαπλών δεξιοτήτων ξένων γλωσσών. Η χρήση 

του YouTube μέσα και έξω από την τάξη μπορεί να βελτιώσει τις δεξιότητες συνομιλίας, ακρόασης 

και προφοράς. Τα βίντεο YouTube μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση 

πολιτιστικών μαθημάτων και την ενίσχυση της έκθεσης σε αυθεντική γλώσσα 

Τεχνική ανάλυση του εργαλείου 

Το YouTube είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για 

την προβολή περιεχομένου και μπορεί να είναι προσβάσιμο από PC, Laptop, Tablet, Smartphone 

και ακόμα Smart TV. Χρειάζεται μόνο μια σύνδεση στο Internet που πρέπει να είναι αρκετά 

γρήγορη (ευρυζωνική), επειδή η παρακολούθηση βίντεο online καταναλώνει εύρος ζώνης. Αυτό 

σημαίνει ότι σε μια τάξη με πολλούς υπολογιστές που μοιράζονται την ίδια ευρυζωνική σύνδεση 

ίσως οι μαθητές θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις όταν παρακολουθούν ταυτόχρονα βίντεο. 
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Η μεταφόρτωση βίντεο στο YouTube είναι εύκολη και πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό Google 

που μπορείτε να λάβετε δωρεάν. Τα περισσότερα smartphones και tablet υποστηρίζουν τη 

μεταφόρτωση βίντεο στο YouTube απευθείας. Η επεξεργασία των βίντεο πριν από τη 

μεταφόρτωση δεν είναι εύκολη υπόθεση και χρειάζεται γνώσεις και μπορεί να είναι χρονοβόρα. 
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Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος 

 

Ονομα του εργαλείου: Youtube  

Link:  

Level: B1  

Skill to be practiced: Listening comprehension   

Διάρκει

α 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

10’ Περιήγηση στο 

διαδίκτυο 

Ζητάει από τους μαθητές να 

παρακολουθήσουν το τρέιλερ 

της ταινίας «My Big Greek Fat 

wedding» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=O2mecmDFE-Q 

 

Παρακολουθούν το βίντεο PC, φορητό 

υπολογιστή, 

smartphones ή 

tablet. 

Ζευγάρια ακουστικά για όλους, για να 

απομονώσετε τον ήχο 

15  Κάνει ερωτήσεις στους μαθητές 

με βάση το βίντεο 

  Ατομικά  

15 Περιήγηση στο 

διαδίκτυο 

Ζητάει από τους μαθητές να 

παρακολουθήσουν της NASA 

για διαστημικές στολές 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=G4pHXz0dUBE 

Παρακολουθούν το βίντεο   Ζευγάρια ακουστικά για όλους, για να 

απομονώσετε τον ήχο 

https://www.youtube.com/watch?v=O2mecmDFE-Q
https://www.youtube.com/watch?v=O2mecmDFE-Q
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Διάρκει

α 

Απαιτούμενες 

γνώσεις και 

δεξιότητες 

Δραστηριότητα εκπαιδευτή Μαθητή 
Απαιτούμενο 

υλικό/μέσα 

Διάρθωση της 

τάξης (ομαδες, 

ζεύγη, ατομικά)  

Σχόλια 

20  Ζητά από τους μαθητές να 

δημιουργήσουν μια περίληψη 

2 παραγράφων σχετικά με το 

βίντεο της NASA 

Οι μαθητές προετοιμάζουν 

μια περίληψη 2 παραγράφων 

Χαρτιά Ατομικά  

20  Δίνει το αντίγραφο της 

αφήγησης του βίντεο της NASA 

στους μαθητές 

Οι μαθητές εξετάζουν το 

αντίγραφο της αφήγησης του 

βίντεο και συγκρίνουν τις 

περιλήψεις τους με αυτές των 

συμμαθητών τους και εκείνη 

που πήραν για τον δάσκαλο 

 Ομάδες  

15  Ο δάσκαλος επισημαίνει γιατί 

επέλεξε τις πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στην 

περίληψη. Για παράδειγμα, 

επισημαίνοντας 

συγκεκριμένους δείκτες λόγου 

που υποδεικνύουν μια 

σημαντική πληροφορία σε ένα 

κείμενο, οι καθηγητές μπορούν 

να επεξηγήσουν στουςμαθητές 

τι θα μπορούσαν να 

αναζητήσουν σε μελλοντικές 

περιπτώσεις  με παρόμοια 

κείμενα. 

 Μαρκαδόροι, 

πίνακας 

Ομάδες  
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