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Η συγκεκριμένη άδεια απαγορεύει τη δημιουργία νέων έργων με βάση το πρωτότυπο, αλλά επιτρέπει την 
αναδιανομή του αρχικού έργου, ακόμη και για εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση να γίνεται 
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Εισαγώγή  

Τι είναι το MALL? 
 

To MALL (Mobile- assisted language learning) είναι η διαδικασία εκμάθησης μια ξένης γλώσσας που 

υποβοηθείται ή ενισχύεται με τη χρήση μιας φορητής κινητής συσκευή. Το MALL είναι ένα υποσύνολο 

της μάθηση μέσω κινητών συσκευών (m-learning) και τη μάθησης ξένων γλωσσών με τη βοήθεια 

υπολογιστή (CALL). Έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει τη εκμάθηση γλωσσών  λόγω της αυξημένης 

χρήσης των κινητών συσκευών, όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα  MP3 και MP4 players, καθώς και 

συσκευές όπως το iPhone ή το iPad. Μέσω του MALL, οι μαθητές είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση 

στο εκπαιδευτικό υλικό και να επικοινωνούν με τους καθηγητές και τους συμμαθητές οποιαδήποτε 

στιγμή, οπουδήποτε. 

Η εκμάθηση γλωσσών μέσω MALL παρέχει επιλογές που  δεν είναι διαθέσιμες μέσω του παραδοσιακού 

τρόπου διδασκαλίας στην τάξη. Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαθδευτική διαδικασία ανά 

πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος που ο χρήστης έχει επιλέξει. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να 

ανανεώσει τις γλωσσικές τους δεξιότητες λίγο πριν ή λίγο μετά από μια συνομιλία στη γλώσσα που 

μαθαίνουν. Οι συσκευές χειρός δίνουν επίσης μια νέα δυναμική για τη συνεργατική μάθηση, καθώς οι 

χρήστες μπορούν να μοιράζονται ταυτόχρονα τη μαθησιακή διαδικασία σε μικρές ομάδες. 

Οι εκπαιδευτές διερευνούν τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία για να κάνουν τόσο 

τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση πιο αποτελεσματικές, και διάφορες μορφές  υποβοηθούμενης από 

υπολογιστή διδασκαλίας έχουν προκύψει. Παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές προσομοίωσεις και παιχνίδια, 

διαδραστικές ασκήσεις, σε συνδυασμό με το Internet και σχεδόν απεριόριστους ανοιχτούν 

εκπαιδευτικούς πόρους (OER) κάνει τις ΤΠΕ ένα πραγματικά ισχυρό εργαλείο για τη διδασκαλία και 

τη μάθηση, αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται την πολυπλοκότητά τους κάτι που μπορεί να αποτελέσει 

πρόκληση για πολλούς δασκάλους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αρκετό να επιλέξετε ένα εργαλείο 

και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε στην τάξη, αλλά να επιλέξετε το σωστό, που καλύπτει με τις ανάγκες 

των μαθητών, σύμφωνα με τις το προγραμμα σπουδών και τις τάσεις της τεχνολογίας. Στην έκθεση αυτή 

πρόκειται να επικεντρωθούμε σε ορισμένες τεχνικές πτυχές, που μπορεί να είναι σημαντικές από την 

οπτική των δασκάλων / εκπαιδευτών. 
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Σχετικά με το πρόγραμμα. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

μεθόδους μάθησης. 

 

Τα προϊόντα του έργου περιλαμβάνουν: 

• Έναν online κατάλογο με τα πιο σχετικά ψηφιακά εργαλεία γλωσσικής κατάρτισης στις χώρες 

των εταίρων 

• Διδακτική ανάλυση και τεχνική έκθεση των εργαλείων στον online κατάλογο 

• 5 παραδείγματα για το πώς να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά τα εργαλεία για τη γλωσσική 

κατάρτιση 

• Πρώτο στάδιο της δοκιμής των εργαλείων 

• Με βάση τα αποτελέσματα των πρώτων δοκιμών θα αναπτυχθούν πέντε νέα εργαλεία για τη 

διδασκαλία ξένων γλωσσών 

• Δεύτερο στάδιο των δοκιμών 

• Ένας online οδηγός που αποτελείται από όλα τα πιο πάνω αποτελέσματα καθώς και μια νέα 

ενότητα με συνδέσμους σε ενδιαφέρουσες πρακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές. 

Παρά το γεγονός ότι το έργο απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές ξένης γλώσσας (SLA), τα αποτελέσματά 

του μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και από άλλους καθηγητές γλωσσών, μαθητές και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ενώ το έργο θα δημιουργήσει / μεταφέρει ειδικά εργαλεία γλωσσικής 

εκπαίδευσης, κύριος στόχος του είναι να πείσει τους εκπαιδευτές γλωσσών να χρησιμοποιούν νέες και 
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καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εκπαιδευομένων 

και τις διαφορετικές καταστάσεις διδασκαλίας. 

 

 
 

Κοινοπραξία 

 

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

κερδοσκοπικός φορέας παροχής εκπαίδευσης με μακρόχρονη εμπειρία στη διαδασκαλία γλωσσών και 

στη διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων. 

Danmar Computers LLC (Πολωνία) εταιρεία πληροφορικής που παρέχει προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες. 

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

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

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

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

κοινωνικών αναγκών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

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

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

αντιμετώπιση αναγκών της τοπικής κοινωνίας αλλα και μεμονωμένων ατόμων. 

 

 

Μεθοδολογία 

 

Τα κριτήρια βάσει των οποίων έγινε η ανάλυση των επιλεγμένων 100 online εργαλείων/πόρων 

εκμάθησης γλώσσας ήταν τα εξής: 

● Πολυπλοκότητα ανάπτυξης/υλοποίησης του περιεχομένου  

 Εδώ διερευνήσαμε τους διάφορους τύπους διαθέσιμου περιεχομένου και  των χαρακτηριστικών 

που είναι διαθέσιμα, ήχος / βίντεο, σε διαδραστικά παιχνίδια, chat rooms ή εργαλεία αυτο-

αξιολόγησης. 

● Ανοιχτού κώδικα/Πρόσβαση/εγγραφή  
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 Τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να ελεγχθεί αν προσφέρεται ελεύθερη πρόσβαση, με ή 

χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο ή και τα δύο καθώς και αν απαιτείται εγγραφή του χρήστη. 

● Ευκολία στη χρήση 

Αυτό είναι επίσης σημαντικός παράγοντας στη χρήση κάποιου εργαλείου διότι υπάρχουν 

εξαιρετικά εργαλία και πολλές δυνατότητες και πλούσιο περιεχόμενο τα οποία είναι πολύ 

δύσκολα στη χρήση τους κάτι που είναι αποτρεπρικό για τους χρήστες. 

● Απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες  

Ανάλογα με την πολυπλοκότητα ενός εργαλείου, αυτόμπορεί να είναι ακατάλληλο για 

ορισμένους μαθητές. Το να γνωρίζει το επίπεδο των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων 

κάνει πιο εύκολο στο δάσκαλο / εκπαιδευτή να επιλέξει το σωστό εργαλείο. 

● Χρησιμοποιούμενο υλικό και λογισμικό  

Όλα τα εργαλεία που αναλύθηκαν είναι web-based, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν υψηλές 

απαιτήσεις. Οι εκπαιδευτές είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι είδους 

εξοπλισμός απαιτείται για την πλήρη αξιοποίηση, καθώς και αν υπάρχουν ορισμένες φορές 

ειδικές απαιτήσεις λειτουργικού συστήματος ή plug-in που πρέπει να εγκατασταθούν. 

● Τεχνολογική τάση 

Το κριτήριο αυτό χρησιμοποιήθηκε για να περιγραφεί η δυνατότητά των εργαλείων να 

αναπτυχθούν και να υιοθετήσουν τις νέες απαιτήσεις και τεχνολογίες. Αναλύοντας αυτό έχουμε 

επίσης διερευνήσει την ελκυστικότητα τωνεπιλεγμένων εργαλείων και αριθμό των χρηστών 

τους. 
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Ανάλυση 

 

Ανάλυση των συνηθέστερων διαδικτυακών εργαλείων 
 

Το Διαδίκτυο δεν είναι μόνο το World Wide Web. Είναι ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να ενσωματώσουν πολλά διαφορετικά online εργαλεία στις τάξεις εκμάθησης γλώσσων. Μέσω 

του υπολογιστή  είναι πια εύκολο (και φθηνό) για να δημιουργήσει κάποιος ένα περιβάλλον για τους 

μαθητές ώστε να επικοινωνούν με γηγενείς ομιλητές της γλώσσας που μαθαίνουν. Επιπλέον, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν από ομάδες συζητήσεων, chat rooms, τα blogs, podcasts, και 

wikis. Υπάρχουν επίσης προγράμματα όπως το Skype, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα τηλεφωνίας στο 

διαδίκτυο που επιτρέπει σε συνομιλίες με οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο, και αποδείχθηκε πολύ 

αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμάθηση γλώσσων. ξη. Παραδείγματα άλλων εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται ευρέως και αποτελεσματικά είναι τα Webinars, Wiki, το Word Press και το  Moodle. 

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

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

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

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

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

ιδίως όσον αφορά τις συνδέσεις TCP / IP. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία 

από ένα χρήστη σε έναν άλλο καθώς και πολλαπλής επικοινωνίας από έναν αποστολέα σε έναν 

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

κείμενο, φωνή και video. 

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 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.     
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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 είναι προσαρμόσιμο και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σε πολλές περιπτώσεις δίνοντας έτσι στους εκπαιδευτές ένα ευρύ 

φάσμα επιλογών από τη δημιουργία απλών blogs έως πολύπλοκους δικτυακούς τόπους. Μέσα από 

διαφορετικά πρότυπα, η δημιουργία μιας ιστοσελίδα γίνεται εύκολη και μπορεί να προσαρμοστεί σε 

διαφορετικές ανάγκες. 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. 

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

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

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

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

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

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

ορατές στους μη εγγεγραμμένους χρήστες. 

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

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

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

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

δισεκατομμύρια επισκέπτες το μήνα. Το site επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν, να προβάλουν, να 

αξιολογούν, να μοιράζονται και να σχολιάσουν βίντεο, και θα κάνει χρήση του WebM, H.264 / MPEG-

4 AVC, και την τεχνολογία Adobe Flash Video για την προβολή μιας μεγάλης ποικιλία από το 

περιεχομένου που είχει αναπτυχθεί από χρήστεςη από επιχειρήσεις. Το διαθέσιμο περιεχόμενο 
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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 μεγαλύτερο 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. 

 

Ανάλυση των 100 εργαλείων/πηγών  

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η τεχνική ανάλυση των 100 εργαλείων / πόρων που έχουν επιλεγεί  

από τους εταίρους του έργου. Όλοι οι πόροι έχουν επιλεγεί προσεκτικά και θα αναλυθούν ανάλογα με 

τη σημασία ή η αποτελεσματικότητά στην εφαρμογή σε πρόσωπο με πρόσωπο μαθήματα γλώσσας. Τα 

κριτήρια που επιλέχθηκαν για ανάλυση περιλαμβάνουν την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης / υλοποίησης 

του περιεχομένου, την ευκολία της χρήσης, τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, το απαιτούμενο 

υλικό και λογισμικό, την τεχνολογική τάση, αν είναι ανοιχτού κώδικα, του είδους πρόσβασης καθώς 

και το αν είναι φιλικά για χρήση σε κινητές συσκευές. 

 
Νο 1 Γλώσσα Βουλγαρικά 

Όνομα Classroom.bg Online courses 

Περιγραφή Διαδικτυακό μάθημα αγγλικών που περιλαμβάνει 19 
βιντεομαθήματα 

Σύνδεσμος http://classroom.bg/online-video-lessons/2.htm 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Κάθε μάθημα περιέχει βίντεο που έχουν ανέβει στο YouTube, ώστε 
μπορούν να προβληθούν μέσα στην παραπάνω σελίδα ή απευθείας 
στο YouTube. Τα βίντεο μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε άλλες 
ιστοσελίδες. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

http://classroom.bg/online-video-lessons/2.htm
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Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, το υλικό μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε άλλες 
πλατφόρμες 

Ανοιχτού κώδικα Οχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Οχι 

 

Νο 2 Γλώσσα Βουλγαρικά 

Όνομα Video English tutorials 

Περιγραφή Βιντεομαθήματα αγγλικών στο Vimeo.com - 30 μαθήματα με 
επεξήγηση ορολογίας και παραδείγματα 

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

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

 
30 βιντεομαθήματα που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε 
άλλες ιστοσελίδες. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 
Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, το vimeo είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την δημοσίευση 
βίντεο. 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 3 Γλώσσα Βουλγαρικά 

Όνομα Learn language 

Περιγραφή Αυτοεκπαίδευση στα Ισπανικά, κείμενα, ασκήσεις, γραμματική και 
λεξιλόγιο, ενδιαφέροντα στοιχεία και γεγονότα από τον ισπανόφωνο 
κόσμο. 

Σύνδεσμος http://www.learnalanguage.com/ 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Web based πόρος για την εκμάθηση ξένων γλωσσών βασισμένα σε 
flash που βασίζονται δραστηριότητες. Ο σχεδιασμός διεπαφής 
χρήστη δεν είναι καλός, υπάρχει πάρα πολύ περιεχόμενο σε κάθε 
σελίδα και πολλές διαφημίσεις. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, usability is Χαμηλή but there are interactive parts and the 
amount of content is high.  

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 
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Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 4 Γλώσσα Βουλγαρικά 

Όνομα Learn Bulgarian for free 

Περιγραφή Η πλατφόρμα αυτή βοηθά ανθρώπους να μάθουν βουλγάρικες 
φράσεις μέσω της επιλογής τους από μια λίστα. Καλύπτει μια ευρεία 
ποικιλία  θεμάτων που περιλαμβάνουν τους αριθμούς, τις ημέρες, 
τους μήνες καθώς  και χαιρετισμούς στα βουλγάρικα. Οι φράσεις  
είναι ηχογραφημένες από ομιλητή που έχει μητρική γλώσσα τα 
βουλγάρικα. 

Σύνδεσμος http://www.surfaceΓλώσσαs.com/Γλώσσα/Βουλγαρικά.html 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Web based πόρος για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με επιλογές 
ήχου και διαδραστικά παιχνίδια. Η διεπαφή χρήστη είναι καλά 
σχεδιασμένη, αλλά τα παιχνίδια είναι λίγο ξεπερασμένα στο 
σχεδιασμό. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, well-structured content and interactions 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 5 Γλώσσα Βουλγαρικά 

Όνομα Innovative Language Com 

Περιγραφή Κάθε μάθημα εστιάζει σε ένα διάλογο που παρουσιάζει ένα κύριο 
σημείο γραμματικής, λεξιλόγιο και  σωστή προφορά κάθε λέξης με 
γηγενείς ομιλητές! Για αναβαθμισμένους χρήστες, κάθε μάθημα 
συνοδεύεται με σημειώσεις σε μορφή PDF για περαιτέρω 
διερεύνηση της γραμματικής και το λεξιλογίου που παρουσιάζονται 
στο μάθημα. 

Σύνδεσμος http://www.innovativelanguage.com/learn-bulgarian/online-course 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Καλά δομημένο web-based μαθήματα με κείμενο και ήχο. Πολύ 
σύγχρονο περιβάλλον χρήστη με πολλές διαδραστικές λειτουργίες. 
Μπορείτε να κατεβάσετε το περιεχόμενο του μαθήματος, σε μορφή 
PDF. Υπάρχει επίσης μια διαδραστική λειτουργία για να ελέγξετε τις 
δεξιότητες ομιλίας σας, όπου θα καταγράψετε τη φωνή σας και να 
συγκρίνεται με τη φωνή ενός φυσικού ομιλητή. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά, μικρόφωνο 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Υψηλή, μοντέρνος σχεδιασμός, πολλές διαδραστικές λειτουργίες και 
αξιολόγηση δεξιοτήτων ομιλίας. 
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Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 6 Γλώσσα Βουλγαρικά 

Όνομα Easybulgarian 

Περιγραφή Περιλαμβάνει θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους 
αλλοδαπούς, όπως φράσεις στα βουλγάρικα σχετικά με την 
ιδιοκτησία / αγορά ακινήτων, όλο το υλικό έχει ηχογραφηθεί από 
γηγενείς ομιλητές μιλώντας σύγχρονα βουλγάρικα. 

Σύνδεσμος http://www.easybulgarian.com/ 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μόνο η δοκιμαστική έκδοση είναι δωρεάν. Τα μαθήματα είναι 
διαδραστικά βασισμένα σε flash με ξεπερασμένη σχεδίαση. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, ξεπερασμένη σχεδίαση με μέση έως χαμηλή χρηστικότητα. 
Ελεύθερη πρόσβαση σε μερικές μόνο λειτουργίες, για πλήρη 
πρόσβαση απαιτείται πληρωμή. 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι για τη 
δοκιμαστική 
λειτουργία 

 

Νο 7 Γλώσσα Βουλγαρικά 

Όνομα What does that mean? 

Περιγραφή Ιδιώματισμοί, εκφράσεις, τσιτάτα και αργκό στα Αγγλικά. Είναι σαν 
λεξικό, αλλά προσφέρει επίσης συνδυασμούς λέξεων και 
συνηθισμένων φράσεων. 

Σύνδεσμος http://www.whatdoesthatmean.com/ 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Σύστημα ερωταπαντήσεων με ωραία διεπαφή χρήστη. Θα πρέπει να 
είστε εγγεγραμμένος για να δημοσιεύσετε μια ερώτηση. Οι χρήστες 
μπορούν να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά για τις απαντήσεις σε μια 
ερώτηση. Υπάρχει επίσης ένα σύστημα σήμανσης για την εύκολη 
εύρεση ερωτήσεων. Υπάρχουν πολλά spam στις απαντήσεις ως 
αποτέλεσμα της ανυπαρξίας ελέγχου των απαντήσεων. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 
Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, μοντέρνος σχεδιασμός, εμπλοκή του χρήστη αλλά έλλειψη 
μετριασμού απαντήσεων 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 
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Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι (για την 
υποβολή 
ερωτήσεων) 

 

 

Νο 8 Γλώσσα Βουλγαρικά 

Όνομα Free language 

Περιγραφή Ολοκληρωμένο σύστημα μάθησης με ήχο, βίντεο και εφαρμογή για 
κινητές συσκευές.  Υποστηρίζει από εισαγωγικό μέχρι προχωρημένο 
επίπεδο. Μεγάλο σύνολο υλικού εκπαιδευτικού υλικού ποα 
αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για να μάθει κάποιος βουλγάρικα 
είτε διαδικτυακά είτε μέσω κινητών συσκευών.  Μπορεί κάποιος να 
μάθει βουλγάρικα τόσο για τουριστικούς όσο και για 
επιχειρηματικούς σκοπούς. 
 

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

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μοντέρνα σχεδιασμένη πύλη με διαφορετικούς πόρους για την 
εκμάθηση Βουλγαρικών. Η διεπαφή χρήστη είναι μοντέρνα, η 
πλοήγηση είναι εύκολη, τα γραφικά και οι εικόνες είναι καλά 
επιλεγμένα για να παρακινήσουν τους επισκέπτες να κάνουν κλικ. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, μοντέρνος σχεδιασμός, εμπλοκή του χρήστη, καλή 
κατηγοριοποίηση 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 9 Γλώσσα Βουλγαρικά 

Όνομα Open Culture 

Περιγραφή Περιλαμβάνει μια πλούσια βάση δεδομένων με βιβλία, ταινίες, 
άρθρα, περιοδικά και εφημερίδες σε διάφοες γλώσσες καθώς και 
μαθήματα με ήχο και βίντεο.  

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

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια σχεδιασμένη πύλη με διαφορετικούς πόρους. Υπάρχουν 
πάρα πολλές πληροφορίες στην πρώτη σελίδα και είναι δύσκολο να 
βρείτε αυτό που ψάχνετε. Η πύλη περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά 
δωρεάν μαθήματα για τους διάφορα θέματα. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέση, μέτριος σχεδιασμός με χαμηλό επίπεδο χρηστικότητας, αλλά 
υπάρχουν συνδέσεις με πολλά δωρεάν μαθήματα. 
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Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 10 Γλώσσα Βουλγαρικά 

Όνομα BulgarianPod101.com 

Περιγραφή Περιλαμβάνει : Προφορά, Αλφάβητο, Λεξιλόγιο, Εφαρμογές για 
κινητές συσκευές 
 

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

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Καλά σχεδιασμένη πλατφόρμα με πόρους σε διαφορετικές 
κατηγορίες. Η διεπαφή χρήστη είναι σύγχρονη και οι κατηγορίες 
παρουσιάζονται στο σαφή και αποτελεσματικό τρόπο. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, μοντέρνος σχεδιασμός, εμπλοκή του χρήστη, καλή 
κατηγοριοποίηση 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 
Νο 11 Γλώσσα  

Όνομα Learn with Oliver 

Περιγραφή 20 γλωσσικοί συνδιασμοί με περίπου 150.000 flashcards και 40.000 
παραδείγματα προτάσεων. Τα ηχητικά flashcards είναι καινοτόμος 
μέθοδος για την εκμάθηση και εξάσκηση σε λεξιλόγιο.  

Σύνδεσμος https://www.learnwitholiver.com  
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή. Προσφέρει flashcards με ήχο για την εξάσκηση και τον 
έλεγχο του λεξιλογίου καθώς και διάφορες διαδραστικές ασκήσεις 
και παιχνίδια. Υπάρχει επίσης ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που 
ονομάζεται Text Analyzer, που δίνει τη δυνατότητα να χωριστεί ένα 
κείμενο σε συγκεκριμένες λέξεις και να εξηγηθεί. 

Ευκολία στη χρήση Καλά δομημένη και οργανωμένη ιστοσελίδα με εύκολη πλοήγηση. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

https://www.learnwitholiver.com/
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Νο 12 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Englishpage.com 

Περιγραφή Ανοιχτά σε βάθος μαθήμα αγγλικών και υλικό για ESL / EFL με 
αρκετές διαδραστικές ασκήσεις. 
 

Σύνδεσμος http://www.englishpage.com  

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια – Η ιστοσελίδα περιέχει κυρίως λεξιλόγιο και γραμματική σε 
μορφή κειμένων και απλές διαδραστικές ασκήσεις / παιχνίδια. Το 
περιεχόμενο είναι περιορισμένο. Υπάρχουν συνδέσεις με 
εξωτερικούς ανοιχτούς πόρους για την πρόσθετη εξάσκηση στην 
ανάγνωση  και ακρόαση. 

Ευκολία στη χρήση Δύσκολη. Η ιστοσελίδα φαίνεται πολύ συγκεχυμένη. Η διάταξη δεν 
είναι οπτικά ελκυστική και η πλοήγηση είναι περίπλοκη. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 
 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή. Αυτό το είδος των εργαλείων γίνεται όλο και λιγότερο 
δημοφιλές, καθώς έχει περιορισμένες δυνατότητες δεν προσφέρει 
έλεγχο της προόδου ή πιστοποιητικά και είναι δεν οπτικά ελκυστικό. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 13 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα English Exam 

Περιγραφή Αυτή η ιστοσελίδα είναι για άτομα που προετοιμάζονται για 
εξετάσεις στα αγγλικά. 
Περιλαμβάνει δωρεάν τεστ για τις σημαντικότερες διεθνείς 
εξετάσεις ESL: IELTS, το TOEFL® και TOEIC®, καθώς και για εξετάσεις  
Αγγλικών του Cambridge, όπως (CAE), (FCE), (KET) και (PET ). 

Σύνδεσμος http://www.examenglish.com  

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή 

Ευκολία στη χρήση Μέτρια 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 
 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό. 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

http://www.englishpage.com/
http://www.examenglish.com/
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Νο 14 Γλώσσα Ισπανικά 

Όνομα Business Spanish 

Περιγραφή Μια διαδικτυακή πλατφόρμα διδασκαλίας ισπανικών (γραφή και 
ομιλία) σε επιχειρηματικό και καθημερινό επίπεδο ακούγοντας και 
επαναλαμβάνοντας τα παραδείγματα και απλοποιημένη 
γραμματική. 

Σύνδεσμος http://www.businessspanish.com/  
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια. Αρκετά παλιά ιστοσελίδα, φτωχή τόσο από την άποψη της 
διάταξης όσο και τις λειτουργίες. Περιέχει κείμενα και ηχητικά μόνο. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 
 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό. 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή. Παλιά ιστοσελίδα που δεν είναι πολύ ελκυστική στους 
μαθητές. 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 15 Γλώσσα Γαλλικά 

Όνομα Daily French Pod 

Περιγραφή Πλατφόρμα με ηχογραφημένα αρχεία 
 

Σύνδεσμος http://www.dailyfrenchpod.com/ 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια. Η ιστοσελίδα περιέχει ηχητικά, βίντεο και pdf αρχεία για 
εκμάθηση. Συνδυάζει καθημερινά podcasts, ποικιλία εργαλείων 
μάθησης και μια διαδικτυακή κοινότητα φοιτητών / εκπαιδευτών για 
πρακτική εξάσκηση. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone. 

Απαιτούμενο λογισμικό Απαιτείται Flash Player 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια. Χρησιμοποιεί podcast και φόρουμ/Skype κοινότητα. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online/Offline 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

 

 

 

http://www.businessspanish.com/
http://www.dailyfrenchpod.com/
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Νο 16 Γλώσσα EN, FR, IT, SP, GR 

Όνομα Conjugation 

Περιγραφή Ένας δωρεάν διαδικτυακός κατάλογος σύζευξης ρημάτων  με πάνω 
από 35.000 καταχωρήσεις σε πίνακες σύζευξης στα ισπανικά, 
αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά. 
 

Σύνδεσμος http://conjugation.io/ 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλη. Το εργαλείο αυτό περιορίζεται αυστηρά στην κλίση των 
ρημάτων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την προφορά όλων των 
ρημάτων, αλλά μόνο μετά την εγγραφή σας. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 17 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα TOEFL Practice 

Περιγραφή Πρακτική εξάσκηση και εκπαιδευτικές πηγές για TOEFL  
 

Σύνδεσμος http://i-courses.org/  
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια. Είναι ένα web based εργαλείο που έχει το ίδιο interface και 
λειτουργικότητα με εκείνη που χρησιμοποιείται σε πραγματικές 
εξετάσεις TOEFL iBT. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Προχωρημένες 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό εκτός από Flash Player 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

 

 

http://conjugation.io/
http://i-courses.org/
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Νο 18 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Thesaurus 

Περιγραφή Διαδικτυακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει λέξεις που 
ομαδοποιούνται ανάλογα με την έννοιά τους (περιέχει συνώνυμα 
και αντίθετα) 
 

Σύνδεσμος http://www.thesaurus.com/  
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή. Αυτό το εργαλείο είναι ένα μέρος του dictionary.com. Εκτός 
από το λεξικό και θησαυρό, προσφέρει τη λέξη της ημέρας, 
μετάφραση, παιχνίδια και ιστολόγιο. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό  

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι (εφαρμογή για 
κινητά) 

Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 19 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Splendid Speaking 
Περιγραφή Podcasts (διαδικτυακές ραδιοφωνικές μεταδόσεις) για 

προχωρημένους στην Αγγλική γλώσσα που θέλουν να βελτιώσουν τις 
δεξιότητες ομιλίας τους και τις στρατηγικές επικοινωνίας. Θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν για την προετοιμασία για την εξέταση 
IELTS. 
 

Σύνδεσμος http://splendidspeaking.podomatic.com/  
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια. Το εργαλείο αυτό εξυπηρετεί  την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ομιλίας με τη χρήση των podcasts που παρέχονται από μη γηγενείς 
ομιλητές της αγγλικής γλώσσας. Κάθε ηχογράφηση περιέχει σχόλια 
εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις επιδόσεις 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Προχωρημένες 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, ακουστικά, μικρόφωνο. 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό  

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

http://www.thesaurus.com/
http://splendidspeaking.podomatic.com/
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Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 20 Γλώσσα English 

Όνομα Spanish Learning Resources 

Περιγραφή Εκπαιδευτικό υλικό και πηγές για καθηγητές ισπανικής γλώσσας - 
βασικές λίστες λεξιλογίου, διασκεδαστικά κουίζ, ενδιαφέροντα 
άρθρα, σχέδια μαθήματος και διάφορες άλλες πληροφορίες για τον 
εμπλουτισμό μαθημάτων. 
 

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

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια. Το περιεχόμενο χωρίζεται σε οδηγό γραμματικής, λίστες 
λεξιλογίου, άρθρα, παιχνίδια και χρήσιμους συνδέσμους. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, ακουστικά, μικρόφωνο. 

Απαιτούμενο λογισμικό Adobe Flash Player  

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 21 Γλώσσα DE 

Όνομα Unsere Straße - Morgens im Bad  

Περιγραφή Διαδικτυακά μαθήματα γερμανικών από το Ινστιτούτο Γκαίτε 
βασισμένα σε σύντομα βίντεο. Για κάθε βίντεο υπάρχουν εργασίες 
με στόχο τον έλεγχο κατανόησης προφορικού λόγου και τον 
εμπλουτισμό του λεξιλογίου. 
 

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

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μοντέρνα σχεδιασμένη διαδραστική εφαρμογή με χαρακτηριστικά 
προσομοίωσης. Μια σειρά από στατικές εικόνες που 
χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση των διαλόγων. Η 
αλληλεπίδραση με διαλόγους είναι πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό. 
Περιλαμβάνει επίσης διαδραστικές λειτουργίες αξιολόγησης. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Υψηλή, μοντέρνος σχεδιασμός, εμπλοκή των χρηστών, υψηλό 
επίπεδο της αλληλεπίδρασης 

http://www.pimsleurapproach.com/resources/spanish/
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Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 22 Γλώσσα DE 

Όνομα Deutsch am Arbeitsplatz - Deutsch für soziale Berufe  

Περιγραφή Διαδικτυακό μάθημα γερμανικών από το Ινστιτούτο Γκαίτε. Το 
μάθημα απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν τις 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο. Στο 
μάθημα παρουσιάζεται ένα κείμενο με σκοπό τη βελτίωση και τον 
εμπλουτισμό λεξιλογίου, ελέγχεται η κατανόηση γραπτού λόγου και 
παρέχεται εξάσκηση στις προθέσεις και τον πλάγιο λόγο. 
 

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

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέση. Σχεδίαση με διαδραστικά χαρακτηριστικά. Η πλοήγηση δεν 
είναι πολύ σαφής και το μέγεθος των γραμμάτων είναι πολύ μικρό. 
Υπάρχουν ενδιαφέρουσες διαδραστικές λειτουργίες, αλλά υπάρχει 
έλλειψη πολυμέσων. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, Χωρίς πολύ σύγχρονη σχεδίαση, μέτριο επίπεδο 
χρηστικότητας με διαδραστικά χαρακτηριστικά.  

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 23 Γλώσσα DE 

Όνομα Jojo sucht das Glück  

Περιγραφή Μια τηλενουβέλα για μαθητές γερμανικών από τη Deutsche Welle. 
Κάθε σεζόν αποτελείται από 33 επεισόδια. Ο κύριος χαρακτήρας Jojo 
στα διάφορα επεισόδια παρουσιάζει διαφορετικά θέματα 
γραμματικής. Επιπρόσθετα, οι θεατές μπορούν να κατεβάσουν από 
το διαδίκτυο ένα βιβλίο με πρόσθετες ασκήσεις για να εμπλουτίσουν 
το λεξιλόγιό τους και να εξασκηθούν στη ακρόαση και ομιλία. 
 

Σύνδεσμος http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/teleΌχιvela/s-13121 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Καλά σχεδιασμένη διεπαφή χρήστη με βίντεο. Το βίντεο έχουν 
υπότιτλους, που είναι πολύ χρήσιμο. Το περιεχόμενο 
κατηγοριοποιείται σε διαλέξεις και κάθε διάλεξη έχει διαφορετικές 
δραστηριότητες αξιολόγησης. Οι πολυμεσικές δυνατότητες και ο 
σχεδιασμός υποκινούν τους χρήστες. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 
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Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέση, μοντέρνος σχεδιασμός, καλό επίπεδο χρηστικότητας με 
πολυμεσικά και διαδραστικά χαρακτηριστικά. 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 24 Γλώσσα DE 

Όνομα DW.DE interactive German Course 

Περιγραφή Διαδικτυακό μάθημα αυτοεκπαίδευσης από την Deutsche Welle. Το 
μάθημα  είναι κατάλληλο για μαθητές από το επίπεδο Α1 έως Β1. 
Στο μάθημα διδάσκεται λεξιλόγιο και γραμματική μέσα από 
αυθεντικά βίντεο, παρουσιάσεις και ηχογραφήσεις. 
 

Σύνδεσμος http://deutschkurse.dw.com/KursPlattform/WebObjects/KursPlattfor
m.woa/wo/2.1 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτριος σχεδιασμός βασισμένος σε flash. Υπάρχουν διαδραστικές 
λειτουργίες, αλλά ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι 
πληροφορίες είναι ξεπερασμένος και υπάρχει κυρίως κείμενο και 
λιγότερες εικόνες, ηχητικά και βίντεο. Η διεπαφή χρήστη έχει 
μεταφραστεί στα γερμανικά, αγγλικά και ρωσικά. Η διαδραστική 
αξιολόγηση δεν είναι εύκολη στη χρήση. 

Ευκολία στη χρήση Μέτρια 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, ξεπερασμένος σχεδιασμό και χαμηλή χρηστικότητα. Το 
μάθημα είναι πολύ καλά οργανωμένο σε θέματα και παρουσιάζεται 
η πρόοδος. Είναι ανοιχτή για τους επισκέπτες, αλλά είναι καλύτερο 
να εγγραφείτε για να αποθευτεί η  πρόοδό σας. 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 25 Γλώσσα DE 

Όνομα Audiotrainer 

Περιγραφή Ηχογραφημένο μάθημα Γερμανικών από τη Deutsche Welle σε 
συνεργασία με το Goethe-Verlag. Το μάθημα είναι διαθέσιμα σε 
κινέζικα, αγγλικά, γαλλικά, πορτογαλικά, ρωσικά και ισπανικά. Κάθε 
μάθημα αποτελείται από 100 ενότητες και διδάσκεται βασική 
γραμματική και λεξιλόγιο ενώ ταυτόχρονα βοηθά στη βελτίωση της 
προφοράς. 
 

Σύνδεσμος http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/audiotrainer-lektionen/s-
9609 
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Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Καλά σχεδιασμένες και κατηγοριοποιημένες ηχογραφημένες 
διαλέξεις. Υψηλό επίπεδο χρηστικότητας, οι πληροφορίες 
παρουσιάζονται όμορφα και είναι εύκολο να βρεθούν.  Μπορείτε να 
κατεβάσετε την ηχογράφηση/ απομαγνητοφώνηση σε μορφή pdf και 
mp3 αντίστοιχα για κάθε ένα από τα 100 μαθήματα σε 20 θέματα. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 
Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, το υλικό μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες 
πλατφόρμες ή στη τάξη. 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online/offline 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 26 Γλώσσα DE 

Όνομα Deutsch - warum nicht?  

Περιγραφή Ηχογραφημένα μαθήματα Γερμανικών από τη Deutsche Welle σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε. Κάθε σειρά αποτελείται από 26 
μαθήματα που περιλαμβάνουν διαλόγους, επεξηγήσεις σχετικά με 
τη γραμματική, ασκήσεις και αρχεία ήχου. 
 

Σύνδεσμος http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-nicht/s-
2163 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Καλά σχεδιασμένες και κατηγοριοποιημένες διαλέξεις. Υψηλό 
επίπεδο χρηστηκότητας, οι πληροφορίες παρουσιάζονται όμορφα 
και είναι εύκολο να βρεθούν.  Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό της 
διάλεξης με ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης σε μορφή PDF ενώ τα 
ηχητικά σε μορφή mp3 μπορεί να ακουσετε online η να τα 
κατεβάσετε. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, το υλικό μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες 
πλατφόρμες ή στη τάξη 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online/offline 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 27 Γλώσσα DE 

Όνομα Radio D 

Περιγραφή Ηχογραφημένα μαθήματα Γερμανικών από τη Deutsche Welle σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε. Στο κάθε μάθημα διδάσκονται  
βασικά Γερμανικά και γραμματική μέσα από αρχεία ηχογραφήσεων. 
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Ένα βιβλίο με  επεξηγήσεις γραμματικής, ασκήσεις καθώς και την 
περιγραφή του κάθε μαθήματος είναι διαθέσιμα για κατέβασμα. 
 

Σύνδεσμος http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/radio-d-teil-1/s-9604 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Καλά σχεδιασμένες και κατηγοριοποιημένες διαλέξεις βασισμένες σε 
ραδιοφωνικές εκπομπές. Υψηλό επίπεδο χρηστηκότητας, οι 
πληροφορίες παρουσιάζονται όμορφα και είναι εύκολο να βρεθούν.  
Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό της διάλεξης με ασκήσεις αυτο-
αξιολόγησης σε μορφή PDF ενώ τα ηχητικά σε μορφή mp3 μπορεί να 
ακουσετε online η να τα κατεβάσετε. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, το υλικό μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες 
πλατφόρμες ή στη τάξη 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online/offline 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 28 Γλώσσα DE 

Όνομα Deutsch im Alltag - Alltagsdeutsch  

Περιγραφή Ηχογραφήσεις από τη Deutsche Welle που καλύπτουν ένα φάσμα 
διαφορετικών θεμάτων. Για κάθε επεισόδιο υπάρχουν διαφορετικές 
ασκήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης του προφορικού 
λόγου. 
 

Σύνδεσμος http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/alltagsdeutsch/s-9214 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Καλά σχεδιασμένες και κατηγοριοποιημένες διαλέξεις. Υψηλό 
επίπεδο χρηστηκότητας, οι πληροφορίες παρουσιάζονται όμορφα 
και είναι εύκολο να βρεθούν.  Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό της 
διάλεξης με ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης σε μορφή PDF ενώ τα 
ηχητικά σε μορφή mp3 μπορεί να ακουσετε online η να τα 
κατεβάσετε. Κάθε διάλεξη περιλαμβάνει διαδραστική αξιολόγηση. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, το υλικό μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες 
πλατφόρμες ή στη τάξη 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online/offline 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 
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Νο 29 Γλώσσα DE 

Όνομα Sprachbar 

Περιγραφή Ηχογραφήσεις από τη Deutsche Welle που εξηγούν γραμματική και 
ιδιωματισμούς, καθώς και ασκήσεις για τον έλεγχο κατανόησης 
προφορικού λόγου. 
 

Σύνδεσμος http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/sprachbar/s-9011 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μαθημα σε στυλ ιστολογίου, όπου κάθε ανάρτηση αντιπροσωπεύει 
ένα θέμα. Κάθε θέμα έχει ένα ηχητικό, κείμενο με επεξηγήσεις και 
γλωσσάριο. Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό διάλεξης σε μορφή 
PDF ενώ τα ηχητικά σε μορφή mp3 μπορεί να ακουσετε online η να 
τα κατεβάσετε. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 
Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, το υλικό μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες 
πλατφόρμες ή στη τάξη 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online/offline 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 30 Γλώσσα DE 

Όνομα Deutsch am Arbeitsplatz - Geschäftskorrespondenz 

Περιγραφή Διαδικτυακό μάθημα που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Γκαίτε. Το 
μάθημα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να βελτιώσουν τις 
δεξιότητες γραφής τους σε επαγγελματικό πλαίσιο. 
 

Σύνδεσμος https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/all/gk0/gk1.html 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια σχεδίαση με διαδραστικά χαρακτηριστικά. Η πλοήγηση δεν 
είναι πολύ σαφής και το μέγεθος των γραμμάτων είναι πολύ μικρό. 
Υπάρχουν ενδιαφέρουσες διαδραστικές λειτουργίες, αλλά υπάρχει 
έλλειψη πολυμέσων. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέση, μοντέρνος σχεδιασμός, καλό επίπεδο χρηστικότητας με 
πολυμεσικά και διαδραστικά χαρακτηριστικά. 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 
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Νο 31 Γλώσσα Γερμανικά 

Όνομα Ticket nach Berlin 

Περιγραφή Διαδικτυακό μάθημα που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Γκαίτε. 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο μαθητής συνοδεύει 6 
υποψήφιους σε ένα ταξίδι στη Γερμανία. Κάθε επεισόδιο 
περιλαμβάνει διαδραστικές ασκήσεις για εξάσκηση της ανάγνωσης 
και κατανόησης προφορικού λόγου, τη γραμματική και το λεξιλόγιο. 
 

Σύνδεσμος http://www.goethe.de/lrn/prj/tnb/deindex.htm 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή. - Το μάθημα είναι καλά δομημένο και σχεδιασμένο από 
ειδικούς. Το online μάθημα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, βίντεο, ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, ασκήσεις 
ταιριάσματος, εικόνες και κείμενα. Για όλες τις ασκήσεις, οι χρήστες 
παίρνουν μια αυτόματη αξιολόγηση. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο. Παρόλο που υπάρχει πολύ περιεχόμενο το μάθημα είναι 
καλά δομημένπ και εύκολο στη χρήση. Οι ασκήσεις μπορούν να 
γίνουν η μία μετά την άλλη ή να επιλεγεί συγκεκριμένη άσκηση από 
το μενού. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet or Smartphone, headphones 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Υψηλή. - Η ιστοσελίδα και τα μαθήματα είναι υπό συνεχή ανάπτυξη. 
Νέα online μαθήματα αναπτύσσονται συνεχώς. Το περιεχόμενο του 
μαθήματος έχει αναπτυχθεί σωστά και είναι εύκολο ακόμη και για 
χρήστες με ελάχιστη γνώση χρήση Η/Υ και  internet. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 32 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Deutsch im Blick 

Περιγραφή Διαδικτυακό μάθημα για αρχάριους και λίγο πιο προχωρημένους. Το 
μάθημα αποτελείται από εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο σε βίντεο, 
καθώς και στοιχεία γραμματικής. Το μάθημα απευθύνεται σε 
αγγλόφωνους μαθητές. 
 

Σύνδεσμος http://coerll.utexas.edu/dib/index.php 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή. - Το μάθημα χωρίζεται σε 10 κεφάλαια και περιλαμβάνει 307 
βίντεο, ηχογραφημένο λεξιλόγιο, φωνητικά μαθήματα, online 
μαθήματα γραμματικής (600 σελίδες) με την  ασκήσεις αυτο-
αξιολόγησης, online εργαλεία γραμματικής και διαγνωστικά τεστ 
γραμματικής. Ένα βιβλίο και ένας οδηγός γραμματικής είναι επίσης 
διαθέσιμο για κατέβασμα. Η μεγάλη ποσότητα του υλικού μπορεί να 
οδηγήσει σε σύγχυση και απώλεια ενδιαφέροντος για τους μαθητές 
με λιγότερες γνώσεις Η/Υ και  internet. 

Ευκολία στη χρήση Μέτρια. - Κάθε ενότητα έχει πίνακα με το περιεχόμενο της σελίδας 
και εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα για τη συγκεκριμένη ενότητα υλικά. 
Αυτό θα είναι εύκολο για έμπειρους μαθητές και  μαθητές με καλές 

http://www.goethe.de/lrn/prj/tnb/deindex.htm
http://coerll.utexas.edu/dib/index.php
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γνώσεις Η/Υ και internet αλλά μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους 
μαθητές με λιγότερες γνώσεις Η/Υ και  internet. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Προχωρημένες 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet or Smartphone, headphones 

Απαιτούμενο λογισμικό Adobe reader 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Medium. - Δεν υπάρχει καμία περαιτέρω ανάπτυξη του μαθήματος. 
Σε μακροπρόθεσμη βάση, υπάρχει ο κίνδυνος ότι οι συνδέσεις που 
περιλαμβάνονται σε ορισμένα τμήματα του μαθήματος μπορεί να 
σταματήσουν να λειτουργούν, εάν το περιεχόμενο δεν είναι πλέον 
διαθέσιμο. Αυτό απαιτεί από τον εκπαιδευτή να ελέγξει όλες τις 
συνδέσεις πριν από τη χρήση του υλικού στην τάξη. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 33 Γλώσσα Αγγλικά, 
Γερμανικά 

Όνομα Wikibooks - German 

Περιγραφή Ένα δωρεάν βιβλίο για την εκμάθηση γερμανικών. Το βιβλίο είναι 
στο στάδιο της ανάπτυξης και αποτελείται από διάφορα μαθήματα 
που σχεδιάστηκαν με συγκεκριμένη σειρά. Κάθε μάθημα εισάγει 
διάφορα θέματα. Κάθε θέμα ξεκινάει από ένα διάλογο που 
συνοδεύεται από λεξιλόγιο.  Η ενότητα με τίτλο "προβλήματα"  
παρουσιάζει διάφορες ασκήσεις καθώς και τις αντίστοιχες 
απαντήσεις και ένα τεστ στο τέλος. 
 

Σύνδεσμος https://en.wikibooks.org/wiki/German 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια. Το YouTube είναι ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο και τα 
βίντεο είναι κατάλληλα προετοιμασμένα και ελκυστικά και  μπορεί 
να είναι χρήσιμα τόσο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτές. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

 

 

 

https://en.wikibooks.org/wiki/German
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Νο 34 Γλώσσα Γερμανικά 

Όνομα Deutsch global 

Περιγραφή Κανάλι στο youtube για τους μαθητές γερμανικών. Τα βίντεο είναι 
διάρκειας 2 έως 15 λεπτών και τα θέματα που καλύπτονται 
περιλαμβάνουν γραμματική και λεξιλόγιο της γερμανικής 
κουλτούρας. 
 

Σύνδεσμος https://www.youtube.com/user/deutschglobal 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια. Το YouTube είναι ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο και τα 
βίντεο είναι κατάλληλα προετοιμασμένα και ελκυστικά και  μπορεί 
να είναι χρήσιμα τόσο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτές. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 35 Γλώσσα Γερμανικά 

Όνομα Deutsch lernen / Learn Geman mit Deutschlernerblog 

Περιγραφή Κανάλι στο youtube για τους μαθητές γερμανικών. Τα σύντομα 
βίντεο καλύπτουν θέματα γραμματικής, λεξιλόγιο και κουλτούρα. 
 

Σύνδεσμος https://www.youtube.com/user/deutschlernerblog/featured 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια. Το YouTube είναι ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο και τα 
βίντεο είναι κατάλληλα προετοιμασμένα και ελκυστικά και  μπορεί 
να είναι χρήσιμα τόσο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτές. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

https://www.youtube.com/user/deutschglobal
https://www.youtube.com/user/deutschlernerblog/featured
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Νο 36 Γλώσσα Γερμανικά 

Όνομα MOOCit - Brief 

Περιγραφή Ένα MOOC που αναπτύχθηκε από τη Fair-Image, μια εταιρεία που 
ιδρύθηκε από φοιτητές, με στόχο να βοηθήσει τους πρόσφυγες και 
τους αιτούντες άσυλο. Το μάθημα καλύπτει θέματα που σχετίζονται 
με την καθημερινή ζωή στη Γερμανία και περιλαμβάνει βίντεο και 
ασκήσεις. 
 

Σύνδεσμος http://mooc.moocit.de/index.php?title=Brief 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια. - Η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη όπως η Wikipedia, με την 
οποία πολλοί μαθητές είναι εξοικειωμένοι. Εκτός από το βίντεο, 
υπάρχουν πολλές ασκήσεις επιλογής, που  ασκήσεις ταιριάσματος, 
σταυρόλεξα, ασκήσεις αναζήτησης λέξης και σύνδεσμοι σε άλλους 
δικτυακούς τόπους. Για κάθε άσκηση, οι χρήστες παίρνουν άμεση 
απάντηση για το αποτελέσμά της. Υπάρχει, επίσης, η διεύθυνση 
επικοινωνίας για τεχνικά προβλήματα και προτάσεις. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο. - πολλοί μαθητές είναι εξοικειωμένοι  με τη Wikipedia και 
είναι εύκολο να περιηγηθούν. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet or smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια. - Το wiki είναι πολύ δημοφιλές και εύκολο στη χρήση και η 
Wikipedia δεν φαίνεται να χάσει την κορυφαία θέση της ως πάροχος 
γνώσης. Περιεχόμενο μπορεί πάντα να προστεθεί και να 
προσαρμοστεί από τους εγγεγραμμένους χρήστες. Έτσι, η ιστοσελίδα 
μπορεί να συνεχίσει να επεκτείνεται. Ωστόσο, η ιστοσελίδα 
συντηρείται από εθελοντές που καθιστά δύσκολο να προβλέψουμε 
τη συχνότητα και την ποιότητα των μελλοντικών ενημερώσεων. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 37 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Conversational German - from time of day to eating out 

Περιγραφή Ένα MOOC που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Το 
μάθημα απευθύνεται σε όσους θέλουν να μάθουν να μιλούν βασικά 
Γερμανικά. 
 

Σύνδεσμος https://alison.com/courses/conversational-german-from-time-of-
day-to-eating-out/content 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή. Το μάθημα είναι περιορισμένο και δεν έχει δυνατότητα 
περαιτέρω ανάπτυξης.  

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

http://mooc.moocit.de/index.php?title=Brief
https://alison.com/courses/conversational-german-from-time-of-day-to-eating-out/content
https://alison.com/courses/conversational-german-from-time-of-day-to-eating-out/content
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Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Adobe Flash Player 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι (εφαρμογή για 
κινητά) 

Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 38 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Duolingo 
Περιγραφή Διαδικτυακή πλατφόρμα για άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν 

γερμανικά. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες. Το 
μάθημα παρουσιάζει γραμματική καθώς και λεξιλόγιο για διάφορα 
θέματα. 
 

Σύνδεσμος https://www.duolingo.com/ 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή. Στην πλατφόρμα υπάρχουν σήμερα 40 μαθήματα γλώσσας, 
συμπεριλαμβανομένης της Εσπεράντο. Προσφέρει διεπαφή σε στυλ 
παιχνιδιού και άμεση ανατροφοδότηση. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Υψηλή.  Με 100 εκατομμύρια χρήστες είναι μια από τις πιο 
δημοφιλείς πλατφόρμες εκμάθησης γλωσσών  
 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι (εφαρμογή για 
κινητά) 

Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 39 Γλώσσα Αγγλικά, 
Ισπανικά, 
Γερμανικά 

Όνομα Adventure German - A Mysterious Mission 

Περιγραφή Ένα παιχνίδι περιπέτειας για προχωρημένους στα γερμανικά 
(επίπεδο Β1) που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Γκαίτε. 
Τοποθετημένο σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, οι παίκτες 
καλούνται να βρουν τον ένοχο σε ένα συναρπαστικό έγκλημα. 
Οδηγίες και βοήθεια είναι διαθέσιμες στα γερμανικά, αγγλικά και 
ισπανικά. 

Σύνδεσμος https://www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html 

https://www.duolingo.com/
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR ΓΛΏΣΣΑ TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

29 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή. Το παιχνίδι αναπτύχθηκε από το Goethe Institut, το οποίο 
εγγυάται για την υψηλή ποιότητα τόσο διδακτικά όσο και τεχνικά. 
Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, οι μαθητές πρέπει να το κατεβάσουν 
πρώτα σε smartphone, η το tablet τους. Μετά τη λήψη, οι μαθητές 
προχωρούν μέσα από την ιστορία με βάση τις επιλογές τουε. Μέχρι 
στιγμής, το παιχνίδι έχει κατεβάσει από 50,000 έως 100,000 χρήστες. 
Έχει αξιολογηθεί ως τον Απρίλιο του 2016 από 1.644 χρήστες και 
έλαβε 4.1 αστέρια από τα 5. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο έως δύσκολο. - Εξαρτάται από την ηλικία του μαθητή. 
Εύκολο - για τους νέους μαθητές που είναι εξοικειωμένοι με τα 
smartphones και τα παιχνίδια. Δύσκολο για τα μεγαλύτερους 
μαθητές οι οποίοι είναι γενικά λιγότερο εξοικειωμένοι με αυτού του 
είδους την τεχνολογία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι  πιο δύσκολο 
να περιηγηθούν στο παιχνίδι ή ακόμα και να κατεβάσουν ην 
εφαρμογή. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές- προχωρημένες. - Εξαρτάται από την ηλικία του μαθητή 

Απαιτούμενο υλικό Android smartphone, android tablet, iPhone or iPad 

Απαιτούμενο λογισμικό iOS 6.0 or later, Android 2.3.3 or later 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Υψηλή. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το Goethe Institut, το οποίο 
εγγυάται για την υψηλή ποιότητα. Η ανάπτυξη της εφαρμογής 
συνεχίζεται. Επί του παρόντος, έκδοση 1.2 είναι διαθέσιμη με νέα 
χαρακτηριστικά. Εάν η ανάπτυξη συνεχίζεται, οι χρήστες θα μπορούν 
να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή και τα 
πλεονεκτήματα των smartphones. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Offline 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 40 Γλώσσα Γερμανικά 

Όνομα Βασικές German Language Skills 

Περιγραφή Ένα MOOC που αναπτύχθηκε από την Julia Richter στο alison.com. Το 
μάθημα απευθύνεται σε αρχάριους που επιθυμούν να αποκτήσουν 
βασικές γνώσεις γερμανικών. Το μάθημα παρουσιάζει στους 
μαθητές το Βασικές λεξιλόγιο και τη γραμματική. Τα θέματα που 
καλύπτονται  περιλαμβάνουν: τις ώρες της ημέρας, τα χρώματα, 
τους αριθμούς, το αλφάβητο και σημαντικά ρήματα. 

Σύνδεσμος https://alison.com/courses/Introduction-to-Βασικές-German-
Γλώσσα-Skills 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-Language-Skills
https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-Language-Skills
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Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 41 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Learn the alphabet 

Περιγραφή Εφαρμογή για εξάσκηση στη σωστή γραφή και προφορά των 
γραμμάτων 

Σύνδεσμος http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

 
Απλή αυτόνομη εφαρμογή 
 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 
 

Απαιτούμενο λογισμικό Λειτουργεί μόνο με λειτουργικό windows 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή, ξεπερασμένη αυτόνομη εφαρμογή 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Offline 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 42 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Make the word 

Περιγραφή Πολυμεσική εφαρμογή στην οποία οι μαθητές βάζοντας τα 
γράμματα στη σωστή σειρά, φτιάχνουν τη λέξη και την ακούν. 

Σύνδεσμος http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/274 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

 
Απλή αυτόνομη εφαρμογή 
 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 
 

Απαιτούμενο λογισμικό Λειτουργεί μόνο με λειτουργικό windows 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή, ξεπερασμένη αυτόνομη εφαρμογή 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Offline 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 
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Νο 43 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Filoglosia 

Περιγραφή Η Φιλογλωσσία περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων για την 
εκμάθηση Ελληνικών σαν δεύτερη γλώσσα για αρχαρίους. 

Σύνδεσμος http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/ 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

 
Εύκολο, πολυμεσική εφαρμογή η οποία προσαρμόστηκε σε 
περιβάλον web 
 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 
 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή, ξεπερασμένος σχεδιασμός  

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 44 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Learn Greek 

Περιγραφή Το Μάθετε Ελληνικά on-line περιλαμβάνει 105 αρχεία ήχου (περίπου 
15 λεπτών το καθένα),  σημειώσεις για τους μαθητές, μια συλλογή 
συνεργατικών εργαλείων μάθησης και ένα ηλεκτρονικό λεξικό 
ελληνικών και ορθογραφικού ελέγχου. 

Σύνδεσμος http://www.kypros.org/LearnGreek/ 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

 
Μέτρια Τα μαθήματα έχουν αναπτυχθεί στο MOODLE 
 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 
 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, χρησιμοποιεί αρκετές διαδραστικές και συνεργατικές 
λειτουργίες του Moodle.  

Ανοιχτού κώδικα Η πλατφόρμα (Moodle 
είναι Ανοιχτού κώδικα, 
Το περιεχόμενο έχει 
δικαιώματα χρήσης   

Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 
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Νο 45 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Learn Greek fast and easily 

Περιγραφή Βασικές λέξεις και φράσεις που θα χρειαστείτε όταν ταξιδεύετε.  
 

Σύνδεσμος http://www.loecsen.com/travel/0-en-67-2-57-free-lessons-
greek.html 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

 
Εύκολο, Βασικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ήχο και κουίζ. 
 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 
 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, ωραία διεπαφή χρήστη, διαδραστικές λειτουργίες, είναι 
μέρος ενός μεγάλου site που προσφέρει παρόμοια προγράμματα σε 
άλλες γλώσσες 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 46 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Greek for foreigners 

Περιγραφή Ευρεία γκάμα υλικού και δραστηριοτήτων για την εκμάθηση 
ελληνικής γλώσσας  
 

Σύνδεσμος http://greek.pgeorgalas.gr/Default.asp 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

 
Εύκολο html περιεχόμενο με διαδραστικά κουίζ. 
 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές(user interface in English) 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, η διεπαφή δεν είναι επαγγελματικά σχεδιασμένη 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

 

 



     “THE MALL GUIDEBOOK FOR ΓΛΏΣΣΑ TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

33 

Νο 47 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Google Translate 

Περιγραφή Διαδικτυακό εργαλείο μετάφρασης που υποστηρίζει την προφορά 
και φωνητική ανάγνωση 
 

Σύνδεσμος https://translate.google.com 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

 
Online εργαλείο μετάφρασης που υποστηρίζει προφορά και 
φωνητική ανάγνωση 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Υψηλή, η μετάφραση βασίζεται σε αλγορίθμους deep learning για να 
είναι πιο ακριβής και να βελτιώνεται συνεχώς. Μετατροπή κειμένου 
σε ήχο για προφορά. 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 48 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα LEARN HOW TO WRITE A STORY 

Περιγραφή Μια διαδραστική εφαρμογή που οδηγεί τους μαθητές βήμα - βήμα 
στο γράψιμο μια ιστορίας για κάτι ενδιαφέρον, αστείο, περίεργο ή 
λυπητερό που τους συνέβη στο παρελθόν. 
 

Σύνδεσμος http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6796 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

 
Βασισμένη σε Flash διαδραστική εφαρμογή που εύκολα μπορεί να 
ενσωματωθεί σε άλλες σελίδες. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο (οδηγίες στα Ελληνικά) 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια ωραία διεπαφή με διαδραστικά χαρακτηριστικά 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 
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Νο 49 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Text Corpora  

Περιγραφή Τα σώματα κειμένων περιέχουν, σε ηλεκτρονική μορφή, εγχειρίδια 
(για μαθητές και εκπαιδευτικούς) από το Γυμνάσιο  και το Λύκειο. Το 
υλικό έχει ταξινομηθεί ανά είδος (αφήγηση, περιγραφή, οδηγίες, 
ανάλυση διεργασιών, επιχειρηματολογία). 
 

Σύνδεσμος http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/ 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Διαδικτυακή βάση δεδομένων σωμάτων κειμένων που περιέχει 
περίπου 5.000.000 λέξεις κλειδιά. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με τη 
λέξη-κλειδί, φράση, το θέμα ή το είδος του κειμένου. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, ισχυρές επιλογές αναζήτησης 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 50 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Modern Greek Dictionary 

Περιγραφή Το Λεξικό της κοινής νεοελληνικής είναι ένα σύγχρονο και πλήρες 
ερμηνευτικό, ορθογραφικό και ετυμολογικό λεξικό της νέας 
ελληνικής 
 

Σύνδεσμος http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ind
ex.html 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

 
Διαδικτυακό λεξικό ελληνικών με δυνατότητα αναζήτησης 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, ισχυρές επιλογές αναζήτησης 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 
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Νο 51 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Diagnostic Test 

Περιγραφή Σκοπός της διαδικτυακής διαγνωστικής δοκιμασίας είναι μια πρώτη 
εκτίμηση του βαθμού κατοχής της ελληνικής γλώσσας 
 

Σύνδεσμος http://www.greek-language.gr/certification/tests/index.html 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

 
Διαδικτυακά δοκιμαστικά τεστ με σύγχρονη διεπαφή που 
κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το επίπεδο και την ικανότητα 
(ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και κατανόηση) 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, καλοσχεδιασμένη διεπαφή και περιβάλλον εξέτασης.  

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 52 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Multimedia educational materials 

Περιγραφή Συλλογή κατάλληλου υλικού, ανά επίπεδο ελληνομάθειας, για τη 
χρήση αποσπασμάτων τους στην ανάπτυξη εξεταστικών θεμάτων. 
 

Σύνδεσμος http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/index.html 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Βάση δεδομένων υλικών πολυμέσων (ήχοι, βίντεο και κείμενα) που 
μπορούν να αναζητηθούν ανά επίπεδο ή κατηγορία δεξιοτήτων. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 
Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, ισχυρές επιλογές αναζήτησης 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 53 Γλώσσα Γερμανικά 

Όνομα German course for Greek 

Περιγραφή Διαδικτυακό μάθημα γερμανικών για Έλληνες 
 

Σύνδεσμος http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/griechisch/ 

http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/griechisch/


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR ΓΛΏΣΣΑ TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

36 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή 
 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 
Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

 

Νο 54 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Greek lessons YouTube channel 

Περιγραφή Κανάλι στο Youtube με μαθήματα Ελληνικών 
 

Σύνδεσμος https://www.youtube.com/channel/UCVilTpdWswydzc5TxkVR8Xw 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

 
Ένα σύνολο από 8 βίντεο που μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί σε 
κάποια ιστοσελίδα ακολουθώντας τις επιλογές ενσωμάτωσης του 
youtube. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, Το YouTube είναι εξαιρετικό εργαλείο για τη διανομή 
περιεχομένου βίντεο 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 55 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Free online material for Learning Greek 

Περιγραφή Αρχεία ήχου και απομαγνητοφωνήσεις για 81 μαθήματα Ελληνικών 
 

Σύνδεσμος http://www.hau.gr/?i=learning.en.podcasts-in-greek 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

 
Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο σε μορφή pdf και τα ηχητικά σε 
μορφή mp3 για κάθε ένα από τα 81 μαθήματα. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  
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Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε διαφορετικές 
πλατφόρμες online ή offline μέσα στην τάξη 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online/offline 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 56 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Learning Greek Videos 

Περιγραφή Μια σειρά από δωρεάν μαθήματα βασισμένα σε βίντεο για την 
εκμάθηση ελληνικών ως ξένης γλώσσας. Τα βίντεο περιλαμβάνουν 
απλή αλλά αυθεντική γλώσσα σε πραγματικές καθημερινές 
καταστάσεις. 
 

Σύνδεσμος http://www.hau.gr/?i=learning.en.video_casts 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Κάθε μάθημα περιέχει 3 βίντεο που έχουν ανέβει στο YouTube, ώστε 
να είναι προσβάσιμα μέσα από την παραπάνω σελίδα ή απευθείας 
στο YouTube. Τα βίντεο μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε άλλες 
ιστοσελίδες. Κάθε μάθημα έχει επίσης 2 έγγραφα σε μορφή pdf, το 
ένα περιέχει το σενάριο, αγγλική μετάφραση, λεξιλόγιο, εξηγήσεις 
για το μάθημα και το άλλο περιέχει δραστηριότητες για αυτό το 
μάθημα. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε διαφορετικές 
πλατφόρμες online 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 57 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Flashcards 

Περιγραφή Ένα πολύ απλό στη χρήση ελεύθερο λογισμικό flashcard που βοηθά 
την εκμάθηση βασικών φράσεων και λεξιλογίου και πιθανόν και  
κάποιων σημείων γραμματικής. 
 

Σύνδεσμος http://www.byki.com/category/Greek/a/ 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Tα Flashcards βασίζονται σε λογισμικό που αναπτύχθηκε από Byki, 
αλλά μπορούν εύκολα να μοιραστούν μέσω των κοινωνικών δικτυων 
ή μέσω e-mail. Μπορούν επίσης να ενσωματωθούν σε άλλες 
ιστοσελίδες με αντιγραφή και επικόλληση μιας παρέχεται κομμάτι 
του κώδικα που απαιτείται. 
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Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια, διαδραστιοί πόροι με πολλές επιλογές κοινοποίησης και 
ενσωμάτωσης. 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 58 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Greek Grammar 

Περιγραφή Πληροφορίες σχετικά με τη Νέα Ελληνική Γραμματική και 
συγκεκριμένα τη χρήση των διαφόρων τύπων λέξεων όπως 
ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα κ.λπ. 
 

Σύνδεσμος http://www.greekgrammar.eu 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Ιστοσελίδα οργανωμένη σε κεφάλαια αφιερωμένα στην ελληνική 
γραμματική. Το βασικό περιεχόμενο είναι σε αρχεία PDF που 
μπορούν να προβληθούν σε online ή να κατέβουν στο υπολογιστή. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή, ξεπερασμένος σχεδιασμός χωρίς διαδραστικές λειτουργίες. 
Υπάρχουν επίσης πολλές διαφημίσεις που μπορεί να ενοχλήσουν τον 
χρήστη 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 59 Γλώσσα Ελληνικά 

Όνομα Lexiscope 

Περιγραφή Εκμάθηση της ορθογραφίας, της μορφολογίας, του συλλαβισμού και 
των συνωνύμων / αντιθέτων ελληνικών λέξεων 
 

Σύνδεσμος http://www.neurolingo.gr/en/online_tools/lexiscope.htm 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Η διεπαφή είναι απλή και εύκολη στη χρήση. Υπάρχουν διάφορες 
υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοιηθούν μέσω της ιστοσελίδας. 
Υπάρχουν ορισμένες υπηρεσίες  σε ερευνητικό επίπεδο που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το MS Office, αλλά για να τα 
χρησιμοποιήσουν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 
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Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Υψηλή, υπηρεσίες που βασίζονται σε σύγχρονους αλγόριθμους και 
είναι προσβάσιμες ελεύθερα στο διαδίκτυο. 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι for the web 
services 

 

Νο 60 Γλώσσα Greek 

Όνομα Digital Dialects 

Περιγραφή Παιχνίδια εκμάθησης ελληνικής γλώσσας 
 

Σύνδεσμος http://www.digitaldialects.com/Greek.htm 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Βασισμένα σε flash διαδραστικά παιχνίδια. Τα παιχνίδια δεν 
μπορούν να ενσωματωθούν σε άλλες σελίδες. Δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση από κινητές συσκευές. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 
Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια. Μάθηση που βασίζεται σε παιχνίδι με διαδραστικά 
χαρακτηριστικά. Η διεπαφή χρήστη και ο σχεδιασμός είναι 
ξεπερασμένα. 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 61 Γλώσσα 11 Γλώσσες 

Όνομα Busuu 

Περιγραφή Ένα διαδικτυακό μάθημα που περιλαμβάνει 11 γλώσσες. Το μάθμα 
πολωνικών πέρα από τις διάφορες ενότητες και ασκήσεις, επιτρέπει 
τη διασύνδεση και συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. 
 

Σύνδεσμος https://www.busuu.com 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο στον κόσμο για την εκμάθηση 
ξένων γλωσσών, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να μάθετε όλες τις 
τέσσερις δεξιότητες σε 12 γλώσσες. Φυσικά έχει σχεδιαστεί από 
ειδικούς στη  γλώσσα, και είναι πραγματικά πολύ καλά 
ανεπτυγμένο. Με πάνω από 50 εκατ χρήστες, έχετε μεγάλη ευκαιρία 
να επικοινωνείτε, και να κάνετε πρακτική εξάσκηση  σε πραγματικό 
πλαίσιο καθώς και να πάρετε άμεση ανατροφοδότηση. Επίσης, 
προσφέρει κονκάρδες για την ενεργό συμμετοχή κάτι πουπαρακινεί 
τους μαθητές. Μπορείτε να επιλέξετε τις δραστηριότητες που σας 
ενδιαφέρουν περισσότερο. Αυτό το εργαλείο είναι πλήρως 
προσβάσιμο από το κινητό. 
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Ευκολία στη χρήση Εύκολο. Μαθαίνοντας με αυτό το εργαλείο είναι πραγματικά 
αποδοτικό. Καθώς η πλατφόρμα είναι πολύ καλά ανεπτυγμένη και 
προσφέρει άφθονες λειτουργίες, μπορείτε να κάνετε χρήση του 
τμήματος υποστήριξης. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Υψηλή. Το πλήθος των εγγεγραμμένων χρηστών δείχνει ότι αυτό το 
εργαλείο με την απλότητα, τα οπτικά εφέ, την αλληλεπίδραση και το 
σύστημα κινήτρων, έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι (εφαρμογή για 
κινητά) 

Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 62 Γλώσσα Πολωνικά 

Όνομα e-ANG 
Περιγραφή Διαδικτυακό μαθήματα αγγλικών για πολωνούς. Περιλαμβάνει 

φόρουμ συζητήσεων, λεξικά, διατύπωση λέξεων, κ.λπ. 
 

Σύνδεσμος http://www.e-ang.pl/ 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή. Αυτή η ιστοσελίδα σας δίνει τη δυνατότητα εκμάθησης της 
επιλεγμένης γραμματικής και λεξιλογίου. Υπάρχει φόρουμ,  μερικά 
απλά παιχνίδια εκμάθησης γλώσσας και μαθήματα  για αρχάριους 
και ενδιάμεσους (μετά την εγγραφή). 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε πολωνικά αφού όλες οι 
οδηγίες είναι στα Πολωνικά. Εύκολη και φιλική προς το χρήστη 
πλοήγηση. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια. Δεν είναι οπτικά ελκυστικό, αλλά μετά την εγγραφή σας 
μπορείτε να πάρετε μια πρόσβαση στο φόρουμ και τα μαθήματα 
που ελέγχουν την πρόοδό σας. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

 

Νο 63 Γλώσσα Πολωνικά 

Όνομα EduStation 

Περιγραφή Σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα για την εκμάθηση γλωσσών. Τα 
περισσότερα μαθήματα είναι δωρεάν για προσωπική μάθηση. 
Παρέχει διασύνδεση με το Facebook και στοιχεία κοινωνικής 
μάθησης. 
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Σύνδεσμος www.edustation.pl 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή. Είναι ένα παράδειγμα καλά αναπτυγμένης πλατφόρμας, με 
μεγάλη ποσότητα περιεχομένου, που συνεχώς αυξάνεται. Χωρίζεται 
σε τρεις κατηγορίες: Μάθετε (με πολλά άρθρα, ηχητικά και ταινίες, 
όλα σε διαδραστική μορφή), Μιλήστε (όπου μπορείτε να βρείτε έναν 
συνομιλητή για να εξασκήσετε την ομιλία και γραφή), και απολαύστε 
(με πολλές διαδραστικές ασκήσεις και παιχνίδια) 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο. Η διάταξη είναι λογική και την πλοήγηση εύκολη. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, ακουστικά, μικρόφωνο. 

Απαιτούμενο λογισμικό Flash player 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Υψηλή. Είναι ελκυστικό, με ένα καλά αναπτυγμένο περιεχόμενο, 
διαδραστικές ασκήσεις και επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των 
χρηστών. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 50 χιλιάδες εγγεγραμμένους 
χρήστες. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 64 Γλώσσα Πολωνικά 

Όνομα e-angielski 

Περιγραφή Μια σχετικά παλιά σελίδα αλλά με ολοκληρωμένη σειρά 
μαθημάτων, εκτός από τα τυπικά  στοιχεία περιλαμβάνουν και 
πολλά ενδιαφέροντα άρθρα / μαθήματα, λέξεις με λάθος προφορά, 
γλωσσικά παιχνίδια, κ.λπ. 
 

Σύνδεσμος http://www.e-angielski.com 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια. Ένα δωρεάν online εργαλείο, που περιέχει μαθήματα για το 
λεξιλόγιο, τη γραμματική, παιχνίδια και κουίζ, αρχεία ήχου και 
βίντεο, άρθρα, e-books και φόρουμ. Το περιεχόμενο είναι πολύ καλά 
ανεπτυγμένο, αλλά επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των δεκτικών 
δεξιότητων. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε πολωνικά αφού όλες οι 
οδηγίες είναι στα Πολωνικά 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Flash player 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια. Το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι οπτικά 
ελκυστικό και υπάρχει μικρή αλληλεπίδραση. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 
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Νο 65 Γλώσσα Πολωνικά 

Όνομα Angprofi 

Περιγραφή Μοντέρνα σελίδα με 44 μαθήματα οργανωμένα με πολύ απλό 
τρόπο, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη χρήση ανεπίσημων λέξεων 
και παραδειγμάτων. Δεν υπάρχουν πολλές ασκήσεις. 
 

Σύνδεσμος http://www.angprofi.pl/ 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή. Είναι ανεπαρκώς αναπτυγμένο και το περιεχόμενο 
περιορίζεται σε 44 μαθήματα που επικεντρώνονται στο λεξιλόγιο. 
Κάθε ένα από αυτά περιέχει μαθήματα (σε μορφή κειμένου), 
γλωσσάρι και απλές ασκήσεις. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε πολωνικά αφού όλες οι 
οδηγίες είναι στα Πολωνικά. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή. Αυτό το είδος των εργαλείων γίνονται όλο και λιγότερο 
δημοφιλή, καθώς έχουν περιορισμένες δυνατότητες και δεν 
προσφέρουν έλεγχο της προόδου ή πιστοποιητικά  ενώ δεν είναι και 
οπτικά ελκυστικά. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 66 Γλώσσα Πολωνικά 

Όνομα Hello Angielski 

Περιγραφή Πολλά μαθήματα σε Βασικό επίπεδο που περιλαμβάνουν και 
γραμματική. Βασική διάταξη, αλλά είναι εύκολο στον χρήστη να 
πλοηγηθεί και να κατανοήσει. 
 

Σύνδεσμος http://www.helloangielski.pl/ 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια. Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τα αρχεία mp3 για την 
εξάσκηση προφοράς, τεστ, ασκήσεις και τη γραμματική . Το 
περιεχόμενο είναι περιορισμένο και η οργάνωση όχι πολύ ελκυστική 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε πολωνικά αφού όλες οι 
οδηγίες είναι στα Πολωνικά. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή. Αυτό το είδος των εργαλείων γίνονται όλο και λιγότερο 
δημοφιλή, καθώς έχουν περιορισμένες δυνατότητες και δεν 

http://www.angprofi.pl/
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προσφέρουν έλεγχο της προόδου ή πιστοποιητικά  ενώ δεν είναι και 
οπτικά ελκυστικά. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 67 Γλώσσα Πολωνικά 

Όνομα  

Περιγραφή Βασική ιστοσελίδα με μερικά χρήσιμα παραδείγματα και ασκήσεις. 
Υπάρχει κάποια δυσκολία στην πλοήγηση.  
 

Σύνδεσμος http://www.angielski.co.uk/ 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή - Η ιστοσελίδα αποτελείται από σελίδες html με συνδέσμους 
με εξωτερικό περιεχόμενο  και τεστ. Είναι μόνο για όσους μιλούν 
Πολωνικά. Η ιστοσελίδα δεν είναι πολύ καλά αναπτυγμένη. Περιέχει 
απλές ασκήσεις, τεστ, χρήσιμες φράσεις και συνδέσμους. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε πολωνικά αφού όλες οι 
οδηγίες είναι στα Πολωνικά. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή. Αυτό το είδος των εργαλείων γίνονται όλο και λιγότερο 
δημοφιλή, καθώς έχουν περιορισμένες δυνατότητες και δεν 
προσφέρουν έλεγχο της προόδου ή πιστοποιητικά  ενώ δεν είναι και 
οπτικά ελκυστικά. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 68 Γλώσσα English 

Όνομα LangMaster 

Περιγραφή Παγκοσμίως γνωστή ιστοσελίδα εκμάθησης διαφόρων γλωσσών που 
υποστηρίζει διάφορες γλώσσες διεπαφής. Το μάθημα αγγλικών 
περιλαμβάνει προηγμένες ασκήσεις όπου μαθητής μπορεί να 
ηχογραφήσει τον εαυτό του και να συγκρίνει την προφορά του με 
έναν γηγενή ομιλητή. Η εγγραφή στο σύστημα απαιτείται για την 
πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Δεν είναι όλα προσβάσιμα 
δωρεάν, αλλά το παρεχόμενο υλικό είναι πολύ περιεκτικό. Το 
Silverlight plugin απαιτείται σε κάποιες περιπτώσεις. 
 

Σύνδεσμος http://www.langmaster.com 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια - Η ιστοσελίδα έχει δυνατότητα ελέγχου της ταυτότητας του 
χρήστη, άλλωστε τα τεστ δημιουργούνται με τη χρήση εξωτερικών 
βιβλιοθηκών JavaScript. Καλύπτει διαφορετικά εργαλεία και 
γλώσσεs, αλλά το περιεχόμενο είναι δεν είναι ελκυστικό για τους 
μαθητές. 

http://www.angielski.co.uk/
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Ευκολία στη χρήση Δύσκολο. Αυτή η ιστοσελίδα φαίνεται πολύ συγκεχυμένη. Η διάταξη 
δεν είναι οπτικά ελκυστική και η πλοήγηση είναι περίπλοκη. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Microsoft Silverlight 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή. Αυτό το είδος των εργαλείων γίνονται όλο και λιγότερο 
δημοφιλή, καθώς έχουν περιορισμένες δυνατότητες και δεν 
προσφέρουν έλεγχο της προόδου ή πιστοποιητικά  ενώ δεν είναι και 
οπτικά ελκυστικά. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 69 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Internet Polyglot 

Περιγραφή Σελίδα εκμάθησης διαφόρων γλώσσες που υποστηρίζει διάφορες 
γλώσσες διεπαφής.  Τα μάθημα Αγγλικών είναι σε Βασικές επίπεδο 
και περιέχει πολλές πηγές. Πολλά ενότητες έχουν τη μορφή απλών 
παιχνιδιών που βασίζονται σε ήχους ή εικόνες. 
 

Σύνδεσμος http://www.internetpolyglot.com/ 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα που βοηθά στην εκμάθηση 
ξένων γλωσσών βοηθώντας να απομνημονεύσετε το υλικό. 
Προτείνεται σαν συμπληρωματικό ενός μαθήματος. Εδώ μπορείτε να 
δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε τα δικά σας μαθήματα και να 
τα μοιραστείτε με άλλους. Κυρίως λεξιλόγιο, με μερικά μαθήματα 
που ταξινομούνται με βάση τα θέματα και τα παιχνίδια και θα σας 
βοηθήσουν να εξασκηθείτε στο λεξιλόγιο. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο. Μετά την επιλογή γλώσσας έχετε δύο επιλογές: παιχνίδια ή 
τα μαθήματα. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή. Αυτό το είδος των εργαλείων γίνονται όλο και λιγότερο 
δημοφιλή, καθώς έχουν περιορισμένες δυνατότητες και δεν 
προσφέρουν έλεγχο της προόδου ή πιστοποιητικά  ενώ δεν είναι και 
οπτικά ελκυστικά. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 70 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα MOOEC 

Περιγραφή Τα αρχικα MOOEC σημαίνουν MASSIVE OPEN ONLINE ENGLISH 
COURSE.  Περλαμβάνει πολλά μαθήματα Αγγλικών σε διάφορα 
επίπεδα από διαφορετικούς συγγραφείς. Τα μαθήματα για 

http://www.internetpolyglot.com/
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αρχαρίους καλύπτουν διάφορα θέματα και το μάθημα αφορά μη 
γηγενείς μαθητές. Στο εισαγωγικό επίπεδο διδάσκονται  
τυποποιημένα αγγλικά, με έμφαση στις δεξιότητες επικοινωνίας, 
βασική γραμματική καθώς και δεξιότητες ακρόασης και ανάγνωσης  
που είναι απαραίτητες για την εκμάθηση Αγγλικών ως ξένη γλώσσα. 
 

Σύνδεσμος http://www.mooec.com/ 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Το MOOEC είναι ένα ανοιχτό online μάθημα που επικεντρώνεται 
στην διδασκαλία της Αγγλικής σε όλα τα επίπεδα. Τα μαθήματα 
οργανώνονται σε καθορισμένα επίπεδα επάρκειας και σχεδιάστηκαν 
από επαγγελματίες παρέχοντας τη διασφάλιση της ποιότητας του 
περιεχομένου. Αποτελείται από αυτόνομα μαθήματα που μπορεί να 
ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα με το ρυθμό που θέλετε. 
Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ένα πλήθος ασκήσεων για να σας 
βοηθήσει να μάθετε. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο.  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Προχωρημένες 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, ακουστικά, μικρόφωνο. 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 71 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα ALISON 

Περιγραφή Μαθήματα αγγλικών χωρισμένα σε επτά κατηγορίες. Υπάρχουν έξι 
μαθήματα  γραμματικής "Βασικές αρχές της αγγλικής γραμματικής" 
που προσφέρουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της αγγλικής 
γραμματικής. Περιλαμβάνει 20 ενότητες και παρέχει στους χρήστες 
δυνατότητα αξιολογήσης. Απαιτεί Flash για τα περισσότερα 
μαθήματα. 
 

Σύνδεσμος https://alison.com/subjects/11/English-Γλώσσα-Skills 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή. Πάνω από 750 δωρεάν μαθήματα. Μπορείτε να 
παρακολουθείτε την πρόοδό σας, να φτιάξετε το προφίλ σας και να 
πάρετε ένα πιστοποιητικό. Όσο για εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, 
η επιλογή των διαθέσιμων μαθήματων δεν είναι μεγάλη. Υπάρχουν 
δύο μαθήματα για δίπλωμα, έξι για γραμματική, τρία για  ομιλία και 
ένα για επιχειρηματικά αγγλικα. Από την άλλη πλευρά, δημιουργικοί 
εκπαιδευτές μπορούν να κάνουν χρήση των διαφόρων μαθημάτων 
που είναι στα αγγλικά ή να ανεβάσουν τα δικά τους μαθήματα. 

Ευκολία στη χρήση Μέτρια. Πριν ξεκινήσετε θα πρέπει να εγγραφείτε (μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε λογαριασμό από social media.) Το site είναι εύκολο 
στην πλοήγηση και διατίθενται εκπαιδευτικά βίντεο. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Προχωρημένες 

http://www.mooec.com/
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Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής. 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Υψηλή. Το ALISON είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην 
ηλεκτρονική μάθηση, με πάνω από 6 εκατομμύρια εγγεγραμμένους 
χρήστες. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 72 Γλώσσα Αγγλικά, Ιταλικά, 
Ρωσικά, Γαλλικά, 
Πορτογαλικά, 
Γερμανικά, 
Ισπανικά 

Όνομα ABA 

Περιγραφή ΑΒΑ είναι τα αρχικά της American & Britis Academy, και ισχυρίζονται 
ότι παρέχουν πραγματικά μαθήματα αγγλικών για την πραγματική 
ζωή. Η σελίδα είναι πολύ επαγγελματική, με κορυφαία ποιότητα 
ήχου και βίντεο. Οι ασκήσεις χρησιμοποιούν την προσέγγιση ακούω-
ηχογραφώ-συγκρίνω, που είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την 
βελτίωση της προφοράς. Μερικά ”premium" μαθήματα δεν είναι 
δωρεάν, τα οποία επιτρέπουν την επικοινωνία με πραγματικούς 
δασκάλους και να λάβουν πιστοποίηση. 
 

Σύνδεσμος http://www.abaenglish.com/en/ 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή - Η ιστοσελίδα διαθέτει λειτουργία ελέγχου ταυτότητας 
χρήστη, οι ασκήσεις κάνουν χρήση εξωτερικής βιβλιοθήκης 
JavaScript με δυνατότητα να δημιουργήσετε διαδραστικό 
περιεχόμενο. Οι σελίδες  αποτελούνται από περιεχόμενο 
πολυμέσων, όπως ήχος, βίντεο και εικόνες. Μετά την εγγραφή σας, η 
οποία είναι πολύ εύκολη, θα σας ζητηθεί να καθορίσετε το επίπεδο 
ή μπορείτε να κάνετε  τεστ. Το μαθήματα είναι πολύ καλά 
ανεπτυγμένα και βασίζονται σε ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες 
παρουσιάζουν διάφορες πτυχές της γλώσσας. Με ένα ευχάριστο και 
διασκεδαστικό τρόπο, ο μαθητής αναπτύσει σταδιακά τις τέσσερα 
βασικές δεξιότητες. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, ακουστικά, μικρόφωνο. 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Υψηλή. Η διδασκαλία γλώσσας χρησιμοποιώντας σύντομες 
διαδραστικές ταινίες, που βασίζονται σε πραγματικές καταστάσεις 
της ζωής είναι πολύ ελκυστική για τους φοιτητές σε όλες τις ηλικίες 
και τα επίπεδα. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 
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Φιλικό για κινητά Ναι. Χρησιμοποιώντας 
τον ίδιο λογαριασμό, θα 
είναι σε θέση να 
συνεχίσουν να 
μαθαίνουν αγγλικά από 
τον υπολογιστή σας, το 
τηλέφωνο και το tablet. 
Εσείς αποφασίζετε πού 
και πότε! 

Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 73 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα FutureLearn - A Beginner's Guide to Writing in English for University 
Study 

Περιγραφή Μάθημα αγγλικών για τη χρήση ακαδημαικών αγγλικών στη 
συγγραφή κειμένων. Βοηθάει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε 
βασικούς τομείς της ακαδημαϊκής γραμματικής, στο τέλος οι 
εκπαιδευόμενοι καλούνται να γράψουν μια έκθεση. 
 

Σύνδεσμος https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή - Είναι μια κοινωνική πλατφόρμα εκμάθησης, που προσφέρει 
μαθήματα από κορυφαία πανεπιστήμια και πολιτιστικά ιδρύματα 
από όλο τον κόσμο.Τα μαθήματα ποικίλουν σε θέματα και διάρκεια. 
Η ιστοσελίδα έχει δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας χρήστη, οι 
ασκήσεις χρησιμοποιούν εξωτερική βιβλιοθήκη JavaScript με 
δυνατότητα δημιουργίας διαδραστικού περιεχομένου. Οι σελίδες  
αποτελούνται από περιεχόμενο πολυμέσων, όπως ήχος, βίντεο και 
εικόνες. Στο τέλος του μαθήματος οι χρήστες είναι σε θέση να πάρει 
πιστοποιητικό. 

Ευκολία στη χρήση Μέτρια. Υπάρχει ένας οδηγός, που βοηθά τους μαθητές να 
κατανοήσουν τις λειτουργίες. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Προχωρημένες 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Υψηλή. Τα μαθήματα είναι καλά ανεπτυγμένα, δωρεάν και με 
δυνατότητα να πιστοποιητικού. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι  Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 74 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Live Mocha 

Περιγραφή Μάθημα πολωνικών που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να 
παρατηρούν, να μάθουν και να εξασκήσουν τις νέες έννοιες της 
γλώσσας. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν γηγενείς ομιλητές να 
συνομιλούν σε πραγματικές καταστάσεις και στη συνέχεις η 
συνομιλία αναλύεται σε λεξιλόγιο και γραμματική και στο τέλος τα 
παραπάνω μέρη ανασυντίθενται πάλι. Τα μαθήματα  μπορεί να τα 
αγοράσει κάποιος είτε χρησιμοποιώντας πόντους που κερδίζονται 
βοηθώντας άλλους που προσπαθούν να μάθουν τη μητρική γλώσσα 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
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του, είτε με την ολοκλήρωση μαθημάτων, είτε μπορούν να 
αγοραστούν με πραγματικά χρήματα. Τα μαθήματα είναι πολύ καλά 
οργανωμένα και δομημένα. 
 

Σύνδεσμος http://livemocha.com/pages/Γλώσσαs/learn-polish/ 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Το Live Mocha έκλεισε στις 22 Απριλίου 2016. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 75 Γλώσσα English 

Όνομα eDx - Conversational English Skills 

Περιγραφή Μάθημα αγγλικών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνομιλίας, 
περιλαμβάνει την ακρόαση διαλόγων και συζητήσεων, διδάσκονται 
λέξεις-κλειδιά και εκφράσεις.Η πλατφόρμα είναι πολύπλοκη και 
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε αρχαρίους.  

Σύνδεσμος https://www.edx.org/course/conversational-english-skills-tsinghuax-
30640014x-0 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή. Ταυτοποίηση του χρήστη, περιεχόμενο πολυμέσων (βίντεο, 
ήχο και εικόνες), πιστοποιητικά. Υπάρχουν πολλά δωρεάν μαθήματα 
για να επιλέξουν οι χρήστες, αλλά ο αριθμός των μαθημάτων 
γλώσσας είναι περιορισμένος. Ωστόσο, αυτά που είναι διαθέσιμα 
είναι καλά αναπτυγμένα και περιλαμβάνουν περιεχόμενο σε μορφή 
βίντεο και δραστηριοτήτων για την πρακτική και στις τέσσερις 
γλωσσικές δεξιότητες. Με την εγγραφή υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα 
υλικά, συζητήσεις, πρόοδος, γλωσσάριο και εξωτερικούς πόρους. 

Ευκολία στη χρήση Μέτρια. Επειδή η πλατφόρμα είναι αρκετά περίπλοκη, μπορεί να 
προκαλέσει κάποια προβλήματα στους αρχάριους. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Προχωρημένες 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Υψηλή. Τα μαθήματα είναι καλά ανεπτυγμένα, δωρεάν και με 
δυνατότητα να πιστοποιητικού. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 
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Φιλικό για κινητά Όχι  Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 76 Γλώσσα English, Spanish, 
Russian 

Όνομα BBC 

Περιγραφή Κατάλογος με πολλά μαθήματα από το BBC - British Broadcasting 
Corporation. Περιλαμβάνει μαθήματα σε προ-ενδιάμεσο και 
ενδιάμεσο επίπεδο με πολύ υψηλή ποιότητα ήχου. Είναι 
απαραίτητες βασικές γνώσεις αγγλικών - όλο το περιεχόμενο είναι 
διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά. 
 

Σύνδεσμος http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/ 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή. Η ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί καλά. Υπάρχουν μαθήματα για 
από εισαγωγικό έως ανώτερο ενδιάμεσο επίπεδο, περιέχει δελτία 
ειδήσεων (με αυθεντικές ειδήσεις από το BBC), τα καθομιλούμενα 
αγγλικά (λέξεις και φράσεις για καθημερινή συνομιλία), προφορά 
(βίντεο με παρουσίαση του κάθε ήχου) ή δράμα. Υπάρχει μια μεγάλη 
ποσότητα περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν βίντεο, 
ήχου ή κειμένων. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο. Στο πάνω μέρος της σελίδας υπάρχουν δύο καρτέλες: 
μαθήματα (όπου μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο) και 
χαρακτηριστικά (με ένα είδος μαθήματος). 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online. There is a 
possibility to 
download audio 
and text in pdf 
format. 

Φιλικό για κινητά Όχι  Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 77 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Talk English 

Περιγραφή Απλή σελίδα, με μεγάλη ποσότητα υλικού - 900 μαθήματα, 9000 
αρχεία ήχου. Η διεπαφή με τον χρήστη είναι διαθέσιμη σε πολλές 
γλώσσες. Η διαδικτυακή μάθηση είναι δωρεάν αλλά για να  
κατεβάσει κάποιος τα αρχεία πρέπει να πληρώσει. 
 

Σύνδεσμος http://www.talkenglish.com  
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια - Ο στόχος της talkenglish.com είναι να συμβάλει στη 
βελτίωση της ικανότητας προφορικού λόγου. Περιέχει πάνω από 900 
μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν 9000 αρχεία ήχου. Τα 
μαθήματα χωρίζονται σε ομιλίας (κάντε κλικ σε μια φράση και να την 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
http://www.talkenglish.com/
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επαναλαμβάνετε) και  μαθήματα ακρόασης (ακούστε το διάλογο, 
κάντε κουίζ, ελέγξτε τις απαντήσεις σας). Η ιστοσελίδα  δεν είναι 
υπερβολικά περίπλοκη με την έννοια των εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται, το περιεχόμενο και την απλή μέθοδο που 
χρησιμοποιείται (ακούστε και επαναλάβετε), μπορεί να μην είναι 
ενδιαφέρουσα για έναν μαθητή. Υπάρχει μια εφαρμογή για κινητά 
διαθέσιμη για το Android. Υπάρχουν επίσης μερικά βίντεο με 
οδηγίες για το πώς να μαθαίνουν, διαθέσιμα στο YouTube, σε 
διάφορες γλώσσες. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο. Η πλοήγηση είναι απλή και η οργάνωση κατανοητή. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή. Δεν προσφέρονται χαρακτηριστηκά που να προσελκύουν 
τους μαθητές. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online/Offline  

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 78 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα ESL courses 
Περιγραφή Κατάλογος με πολλά μαθήματα από το BBC - British Broadcasting 

Corporation. Τα μαθήματα  είναι για ενδιάμεσο επίπεδο και έχουν 
πολύ υψηλή ποιότητα ήχου. Βασικές γνώσεις αγγλικών είναι 
απαραίτητες - όλο το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο στα 
αγγλικά. 
 

Σύνδεσμος http://www.esolcourses.com  
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια - Η ιστοσελίδα διαθέτει λειτουργία ελέγχου ταυτότητας 
χρήστη. Το περιεχόμενο των μαθημάτων αποτελείται από αρχεία 
βίντεο και ήχου. Υπάρχουν μαθήματα για αρχάριους, στοιχειώδες, 
προ-ενδιάμεσο, μέτριους και προχωρημένους σπουδαστές. Κάθε 
μάθημα χωρίζεται σε ενότητες, όπου μπορείτε να βρείτε 
φωτογραφίες, βίντεο, ήχο και παιχνίδια. Είναι καλά σχεδιασμένο. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο. Η πλοήγηση είναι εύκολη. Μπορείτε να περιηγηθείτε 
μαθήματα ανά επίπεδο, θέμα ή τύπο (γραμματική, ανάγνωση, 
γραφή). Επίσης, παρατίθενται αλφαβητικά ή βάση τα πιο νέα / ή 
δημοφιλή μαθήματα. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Flash Player 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

http://www.esolcourses.com/
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Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 79 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα  

Περιγραφή Μια αμερικάνικη σελίδα που εστιάζει περισσότερο στη γραμμματική 
και σε ασκήσεις. 
 

Σύνδεσμος http://www.englishmaven.org 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή Είναι μια online πηγή για τα αγγλικά σχεδιασμένη για τα 
σχολεία (Κ12), και για εκμάθηση Αγγλικών ως Δεύτερη Γλώσσα (ESL). 
Η ιστοσελίδα περιέχει μια ποικιλία από φύλλα εργασίας για διάφορα 
θέματα και για διαφορετικά επίπεδα, αλλά η διάταξη και η οπτική 
πλευρά δεν φαίνεται ελκυστική για έναν μαθητή, καλύπτει ένα 
περιορισμένο αριθμό θεμάτων και μοιάζει λίγο ξεπερασμένη. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο. Η ιστοσελίδα παρέχει απλή πλοήγηση. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή. Μοιάζει ξεπερασμένη και δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά 
για να προσελκύσει μαθητές. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 80 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα  
Περιγραφή Σειρά μαθημάτων εγκεκριμένων από το Βρετανικό Συμβούλιο, με 

βίντεο από την πραγματική ζωή για διάφορες καταστάσεις που 
ακολουθείται από μια σειρά κουίζ, ερωτήσεων και παιχνιδιών. 
Επικεντρώνεται κυρίως σε ακρόαση και κατανόηση και λιγότερο στη 
γραμματική. 
 

Σύνδεσμος http://learnenglish.britishcouncil.org 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή. Περιεχόμενο πολυμέσων. Εφαρμογή για κινητά. Η 
ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί σωστά  και προσφέρει άφθονο υλικό 
αγγλικών για τα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες 
εκπαιδευόμενους. Υπάρχουν βίντεο και ακουστικό υλικό, 
διαδραστικές ασκήσεις, παιχνίδια και δοκιμασίες, επίσης, με τη 
μορφή εφαρμογών για κινητά. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

http://www.englishmaven.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/
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Απαιτούμενο λογισμικό Flash Player 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι (εφαρμογή για 
κινητά) 

Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 81 Γλώσσα Αγγλικά, 
Πολωνικά, 
Γερμανικά, 
Πορτογαλικά, 
Ρωσικά 

Όνομα Medilingua LMS 

Περιγραφή Το Medilingua είναι ένα μάθημα αυτοεκπαίδευσης για προ-
ενδιάμεσο επίπεδο Αγγλικών (Β1). Είναι σχεδιασμένο για 
παραϊατρικό προσωπικό που θέλει να μάθει εξειδικεύμενο λεξιλόγιο 
για τη βελτίωση της κατανόησης και των επικοινωνιακών δεξιότητων 
τους. 
 

Σύνδεσμος http://lms.e-medilingua.eu/ 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια -  Η πλατφόρμα Medilingua LMS περιλαμβάνει το 
περιεχόμενο της κατάρτισης που αναπτύχθηκε από έργο Medilingua. 
Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη 24/7, δωρεάν και διαθέτει 
δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας χρήστη. Το περιεχόμενο των 
μαθημάτων αποτελείται από αρχεία βίντεο και ήχου. Χρησιμοποιεί 
το podcasting. Τα podcasts χρηστών μπορεί εύκολα να ανέβουν και 
να προβληθούν από οποιονδήποτε άλλον εγγεγραμμένο χρήστη. 
Υπάρχουν 6 ενότητες (12-13 μαθήματα η κάθε μία). 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online.  
 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 82 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα the Open University 

Περιγραφή Το μάθημα αφορά τα άτομα που σχεδιάζουν να σπουδάσουν στο 
πανεπιστήμιο και θα ήθελαν να αναπτύξουν τις δεξιότητες 
ανάγνωσης και γραφή στα Αγγλικά που απαιτούνται. Γίνεται 
εισαγωγή στην ανάγνωση ακαδημαϊκών κειμένων και στις 
αποτελεσματικές στρατηγικές καταγραφής σημειώσεων. 
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Αναπτύσσονται δεξιότητες συγγραφής εκθέσεων και εξετάζεται το 
ακαδημαϊκό ύφος και το στρατηγική ανάπτυξης λεξιλογίου. 

Σύνδεσμος http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-
learning/content-section-overview 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια- Η ιστοσελίδα έχει δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας χρήστη. 
Το περιεχόμενο των μαθημάτων αποτελείται από αρχεία βίντεο και 
ήχου. Πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό μάθημα για τους φοιτητές που 
θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής. 

Ευκολία στη χρήση Moderate. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Προχωρημένες 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 
 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 83 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα ToLearnEnglish 
Περιγραφή Ένα διαδικτυακό μάθημα όπου οι μαθητές μπορούν να αρχίσουν να 

μιλούν και να γράφουν με έναν ευχάριστο και αυθόρμητο τρόπο 
συμμετέχοντας ενεργά σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής: ο 
μαθητής πρώτα ακούει και κατανοεί και στη συνέχεια μιλάει και 
γράφει. 

Σύνδεσμος http://www.tolearnenglish.com/ 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια. Η ιστοσελίδα είναι αρκετά καλά σχεδιασμένη από την 
άποψη του περιεχομένου. Υπάρχουν πολύ υλικό σε μορφή κειμένου, 
ήχου και βίντεο, καθώς και πολλά χρήσιμα εργαλεία, όπως 
διαδραστικά παιχνίδια, ορθογράφος,  μεταφραστή ή συζεύκτη ήχου. 
Η κοινωνική μάθηση επίσης υποστηρίζεται δίνοντας έναν μαθητή 
πολλές δυνατότητες αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες (κάνοντας 
κλικ στην καρτέλα Club στο επάνω μέρος της σελίδας, θα δείτε 
διάφορες επιλογές, όπως chat room, forum, τα μηνύματα μου ή 
penpal μου, όλα είναι διαθέσιμα μετά την εγγραφή). Τα διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα μαθήματα είναι καλά προετοιμασμένη και σε δύο 
εκδόσεις: HTML και “Έτοιμο για εκτύπωση" 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια. Είναι ένα ελκυστικό εργαλείο από πλευράς περιεχομένου 
(το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι διαδραστικό) και τις 

http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
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λειτουργίες που χρησιμοποιούνται. Μια θετική πτυχή αυτής της 
ιστοσελίδας είναι ότι προσφέρει πολλές δυνατότητες 
αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες. Παρ 'όλα αυτά, η οπτική 
εμφάνιση δεν εντυπωσιλαζει και μπορεί να μην είναι ελκυστική για 
τους χρήστες. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι για χρήση του  
forum και του chat 
room 

 

Νο 84 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα English town 

Περιγραφή Μέθοδος εκμάθησης αγγλικών συνδυάζει την αποδεδειγμένη 
ποιότητα της δια ζώσης μάθησης διαδικτυακή εκπαίδευση. Ενισχύει 
την ανάγνωση, γραφή, ακρόαση και ομιλία. 

Σύνδεσμος www.englishtown.com  
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή - Είναι ένα online μάθημα αγγλικών, που προσφέρει 
εκατοντάδες βίντεο μαθήματα και διαδραστικές ασκήσεις, ομαδικές 
συνομιλίες, μαθήματα καθοδηγούμενα από δάσκαλο, προετοιμασία 
για TOEFL / TOEIC. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 
 

Φιλικό για κινητά Ναι (εφαρμογή για 
κινητά) 

Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 85 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα ORELT 
Περιγραφή Σκοπός του ORELT είναι να παρέχει στους εκπαιδευτικούς σε σχολεία 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (JSS)  μια σειρά από πόρους που 
μπορούν να προσαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν στην τάξη για 
την προώθηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των 
μαθητών. 

Σύνδεσμος www.englishtown.com  
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια - Η ιστοσελίδα διαθέτει λειτουργία ελέγχου ταυτότητας 
χρήστη. Το περιεχόμενο  αποτελείται μόνο από κείμενο. Δεν 
υπάρχουν διαδραστικές ασκήσεις. Αυτή η πύλη είναι μια τράπεζα  
πόρων για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
χωρίζεται στις ενότητες : 1. Καλύτερη ακρόαση, 2. Μιλώντας για 
καλύτερη επικοινωνία, 3. επιτυχία στην ανάγνωση, 4. 

http://www.englishtown.com/
http://www.englishtown.com/
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Αποτελεσματική γραφή, 5. Γλώσσα μέσω της λογοτεχνίας, 6. 
επικοινωνιακή γραμματική. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο. Έίναι διαθέσιμο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο στην ιστοσελίδα 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 
 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 86 Γλώσσα English 

Όνομα Deep English 

Περιγραφή Εξειδικεύμενο μάθημα για τη βελτίωση της ομιλίας στα Αγγλικά 
Σύνδεσμος http://deepenglish.com/  

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή - Η ιστοσελίδα έχει μια λειτουργία πιστοποίησης ταυτότητας 
του χρήστη. Έχει αναπτυχθεί αρκετά από την άποψη του 
περιεχομένου και προσφέρει: πρόγραμμα με αληθινές ιστορίες με 
πάνω από 132 ηχητικά μαθήματα στα Αγγλικά και ασκήσεις,  το 
Deep English ιστολόγιο με πάνω από 35 μπόνους μίνι ήχου 
μαθήματα, παρακολουθηση προόδου. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο.  

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 
 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 87 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα My English Page 

Περιγραφή Εκμάθηση γλωσσών μεσω της τεχνολογίας.  Κατά τη διάρκεια  οι 
συμμετέχοντες εξετάζουν τις ορθές πρακτικές της χρήση της 
τεχνολογίας που βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες 
ανάγνωσης, γραφής, ακρόασης και ομιλίας. 
 

Σύνδεσμος http://www.myenglishpages.com  

http://deepenglish.com/
http://www.myenglishpages.com/
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Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή. Το περιεχόμενο δεν είναι πολύ ελκυστική, δεν υπάρχει 
τρόπος για να παρακολουθείτε την πρόοδο σας. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο. Η σελίδα είναι απλή με σαφή πλοήγηση, αλλά οι 
διαφημίσεις είναι ενοχλητικές. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή. Ο σχεδιασμός είναι παρωχημένος. 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 
 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 88 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα E-learn 

Περιγραφή Εκμάθηση 3 γλωσσών, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.  
 

Σύνδεσμος http://elearnenglish.com/ 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 89 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Rosettastone 

Περιγραφή Εκμάθηση διαφόρων γλωσσών 
 

Σύνδεσμος http://www.rosettastone.co.uk/  
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Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και προηγμένα προγράμματα 
του κόσμου για την εκμάθηση γλώσσαs. Με την εγγραφή αποκτάτε  
πρόσβαση σε τεχνολογία αναγνώρισης ομιλίας, ζωντανές συνεδρίες, 
πρακτική διδασκαλία  από γηγενείς ομιλητές, γλωσσικά παιχνίδια, 
εφαρμογές για κινητά, σύντροφος ήχου ή προσαρμοστική ανάκληση, 
που σας βοηθά να μεταφέρετε ό, τι έχετε μάθει να μακροπρόθεσμη 
μνήμη σας. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, smartphone, ακουστικά ή ηχεία 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

High.  

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online.  
 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 90 Γλώσσα Ρωσσικά 

Όνομα Learn Russian 

Περιγραφή Ιστοσελίδα εκμάθησης της ρωσικής  γλώσσας, που αναπτύχθηκε από 
την πύλη ειδήσεων, Russia Today. Περιέχει 100 μαθήματα συνολικά, 
ξεκινώντας από τα κυριλλικά γράμματα, Βασικές λεξιλόγιο, φράσεις 
κλπ Περιλαμβάνει βίντεο (κινούμενα σχέδια) και αρκετές ασκήσεις 
σε κάθε μάθημα. Το υλικό είναι πολύ καλά σχεδιασμένο και 
οργανωμένο, αλλά περιορίζεται σε  καθημερινές φράσεις και 
συζητήσεις και είναι κατάλληλο για αρχάριους. 

Σύνδεσμος http://learnrussian.rt.com/  

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια. Καλά οργανωμένο, εύκολο στην πλοήγηση, αλλά τα επίπεδα 
γλώσσας που καλύπτοναι είναι περιορισμένα. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια  

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online. 
 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

 

 

http://learnrussian.rt.com/
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Νο 91 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα 1-language English course 

Περιγραφή Η ιστοσελίδα προσφέρει διάφορα είδη των μαθημάτων σε 

ποικιλία των μορφών, και ο εκπαιδευτής μπορεί να 

χρησιμοποιήσει μαθήματα με ήχο, δωρεάν μαθήματα αγγλικών, 

γραπτές υποδείξεις, πρακτικά αγγλικά και βίντεο. Μπορείτε να 

μάθετε άλλες γλώσσες, όπως ιαπωνικά, γερμανικά, γαλλικά, 

ισπανικά και κορεάτικα 
Σύνδεσμος http://www.1-language.com/englishcourse/index.htm 

 
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή. Ο σχεδιασμός της σελίδας είναι παρωχημένος, με πολύ 
μικρές γραμματοσειρές που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα 
αναγνωσιμότητας. 

Ευκολία στη χρήση Μέτρια 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Adobe Flash Player 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση  
Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 92 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Learn English free with USA learn 

Περιγραφή Σελίδα για την εκμάθηση σύγχρονης  αγγλικής γλώσσας, αποτελείται 
από δύο μαθήματα και   πρακτική ανάγνωσης. Το υλικό είναι πολύ 
καλά σχεδιασμένο  και περιλαμβάνει πολυμέσα.  
Είναι κατάλληλο για αρχάριους.  

Σύνδεσμος http://www.usalearns.org/speaking-english  
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή.  

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Adobe Flash Player 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Μέτρια. 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online 

http://www.usalearns.org/speaking-english


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR ΓΛΏΣΣΑ TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

59 

 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 93 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Lango/Epale 
Περιγραφή Το έργο LANGO στοχεύει να παροχή μίνι μαθήμάτων που απαιτούν 

λίγη προσπάθεια από την πλευρά των μαθητών και είναι εύκολο να 
κατανοήσουν. Οι χρήστες μπορούν να μάθουν τη γλώσσα 
κυριολεκτικά στο δρόμο, με κάθε τόπο και χρόνο για ευέλικτες 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες (διαδίκτυο και iPhone).  

Σύνδεσμος http://www.lango.eu/index.php/en/  

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Υψηλή. Το Lango είναι μια ευέλικτη ηλεκτρονική πλατφόρμα (web-
based και iPhone), δραστηριοτήτων μάθησης, που σύντομα θα 
παρέχονται μέσω widgets στο Facebook. Το Lango σας δίνει τη 
δυνατότητα να μάθετε Ρωσικά, Βουλγαρικά, Μαλτέζικα και 
Ελληνικά, χρησιμοποιώντας ένα e-ημερολόγιο που περιλαμβάνει 
365 σύντομα μαθήματα γλώσσας. Ο μαθητής πρέπει να διαθέσει 
κάθε μέρα  μόλις 10 λεπτά για να διατηρήσει και να αναπτύξει 
περαιτέρω τις δεξιότητές στη γλώσσα. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, iPhone 

Απαιτούμενο λογισμικό Όχι specific software. 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online. 
 

Φιλικό για κινητά Ναι (εφαρμογή για 
κινητά) 

Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 94 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Speak Apps Moocs 

Περιγραφή Χρήση των εργαλείων SpeakApps που έχουν σχεδιαστεί για να 
βοηθούν μαθητές να μιλήσουν και να μάθουν ξένες γλώσσες 
διαδικτυακά. 
 

Σύνδεσμος http://www.speakapps.eu/pl/  
Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Το SpreakApps παρέχει ένα αποθετήριο δραστηριοτήτων για 
προφορική εξάσκηση. Οι δραστηριότητες βασίζονται στα εργαλεία  
Tandem, Video chat και Langblog. Οι ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι 
οργανώνονται ανά έργο, κάθε έργο περιλαμβάνει δραστηριότητες 
που περιλαμβάνουν διάφορες εργασίες. Οι χρήστες μπορούν να 
δημιουργήσουν τα δικά της σχέδια / προτάσεις τους με βάση το 
διαθέσιμο υλικό . Η βάση δεδομένων των έργων / υλικών είναι 
ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς το εργαλείο είναι εύκολο να αναπτυχθεί. 
Αυτό δίνει σχεδόν απεριόριστη ποικιλία από συνδυασμούς για τη 
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δημιουργία περιεχομένου. Όλα τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για 
να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο – μετά την είσοδο ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει έργα, 
αναθέσεις και δραστηριότητες και να χρησιμοποιήσει ότι θεωρεί 
κατάλληλο. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Προχωρημένες 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής ή tablet, ακουστικά και μικρόφωνο 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Το speakApps προτείνει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας online 
δωρεάν και ανοικτού κώδικα που συγκεντρώνει εφαρμογές και 
παιδαγωγικές μεθόδους που βασίζονται στις ΤΠΕ, που θα 
εξυπηρετούν μια κοινότητα καθηγητών ξένων γλωσσών και τους 
μαθητές τους, ένα είδος εικονικής τάξης, η οποία με βάση την 
ποσότητα των έργων / υλικών που υπάρχουν είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online. 
 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 95 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα English My way 

Περιγραφή Το English My Way είναι ένα συνδυασμένο πρόγραμμα εκμάθησης 
Αγγλικών που εστιάζει στην υποστήριξη ενηλίκων που έχουν χαμηλή 
ή και καθόλου γνώση της αγγλικής γλώσσας ώστε να ενσωματωθούν 
στην τοπική κοινωνία. 
 

Σύνδεσμος http://preview.englishmyway.co.uk   
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Το English my way προσφέρει μικτή μάθηση, τύπους, πλατφόρμες 
και μεθόδους διανομής. Το περιεχόμενο είναι περιορισμένο καθώς 
το μάθημα απευθύνεται σε αρχάριους. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής ή tablet, ακουστικά και μικρόφωνο 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online. 
 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

http://preview.englishmyway.co.uk/
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Νο 96 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Erasmus+ OLS  

Περιγραφή Ένα εργαλείο που έχει δημιουργηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+ 
για να αξιολογήσει και να βελτιώσει κάποιος  τις ικανότητές τους 
στην ξένη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσει για να σπουδάσει, να 
εργαστεί ή να εργαστεί εθελοντικά στο εξωτερικό. 

Σύνδεσμος http://erasmusplusols.eu/online-Γλώσσα-courses  

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Το OLS έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες 
στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+  ώστενα  βελτιώσουν τις 
δεξιότητές τους στην Γλώσσα DE, EN, ES, FR, IT και DN. Το OLS είναι 
ένα online περιβάλλον που περιέχει διαδραστικό μάθημα γλώσσας. 
Διαθέτει επίσης δυνατότητες για συνεργατικής μάθησης, όπως 
ζωντανή υποστήριξη για μικρές ομάδες εκπαιδευομένων (συνεδρίες 
διδασκαλίας) ή για μεγαλύτερες ομάδες (MOOCs) σε συνδυασμό 
από ένα εποπτευόμενο φόρουμ για τους εκπαιδευόμενους. 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής ή tablet, ακουστικά και μικρόφωνο 

Απαιτούμενο λογισμικό Adobe Flash. 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Το OLS έχει μια τεράστια βάση χρηστών και αναπτύσσεται συνεχώς. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 
 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 

 

Νο 97 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα English-online 
Περιγραφή Μάθημα αγγλικών για αρχάριους 

Σύνδεσμος http://www.english-online.org.uk  

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια. Η ιστοσελίδα περιέχει μαθήματα αγγλικών για αρχάριους, 
μέσους και προχωρημένους μαθητές. Το περιεχόμενο υλοποιείται σε 
μορφή πολυμέσων (βίντεο, προφορά και  διαλόγοι σε συνδυασμό με 
ασκήσεις) Αγγλικά για επιχειρήσεις, πρακτική EFL, και παιχνίδια για 
να παίξετε online ή να κατεβάσετε. 

Ευκολία στη χρήση Μέτρια, η πλοήσηση δεν είναι τόσο απλή 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής/laptop, tablet,  ακουστικά, ηχεία. 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό. 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Αναπτύσσεται συνεχώς και νέο περιεχόμενο προστίθεται. 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 
 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

http://erasmusplusols.eu/online-language-courses
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Νο 98 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Adamoli.org 
VIDEO CORSO DI INGLESE ON-LINE GRATUITO 

Περιγραφή Το Adamoli.org είναι μια δωρεάν ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε 
από έναν καθηγητή Αγγλικών, το κ. Gelasio Adamoli που προσφέρει 
δωρεάν μάθημα αγγλικής γραμματικής online. 

Σύνδεσμος http://www.adamoli.org/gelasio67/  

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή 

Ευκολία στη χρήση Εύκολο 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, tablet, Smartphone 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση online 

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

Νο 99 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα English Gratis 
Περιγραφή Το English Gratis είναι μια δωρεάν ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε 

από την Casiraghi Jones Publishing SRL. Έχει στόχο να βοηθήσει τους 
Ιταλούς φοιτητές - παιδιά ή ενήλικες, ανεξάρτητα από το επίπεδο 
της αγγλικής γλώσσας - για να μάθουν ή να βελτιώσουν τα αγγλικά. 

Σύνδεσμος http://www.englishgratis.com  

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Χαμηλή.  

Ευκολία στη χρήση Δύσκολη. O σχεδιασμός της σελίδας είναι ξεπερασμένος, δύσκολη 
πλοήγηση. Αδύνατη η χρήση σε κινητές συσκευές. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό. 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Ναι Πρόσβαση Online 

Φιλικό για κινητά Όχι Απαιτείται 
εγγραφή 

Όχι 

 

http://www.adamoli.org/gelasio67/
http://www.englishgratis.com/
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Νο 100 Γλώσσα Αγγλικά 

Όνομα Dailystep 

Περιγραφή Εκμάθηση αγγλικών για την πραγματική ζωή. 
 

Σύνδεσμος https://www.dailystep.com/ 
 

Πολυπλοκότητα 
ανάπτυξης/υλοποίησης 
του περιεχομένου 

Μέτρια. Η ιστοσελίδα δεν είναι πολύ περίπλοκη. Στο πάνω μέρος της 
σελίδας υπάρχουν 5 καρτέλες: σπίτι, καθημερινά μαθήματα, 
επιπλέον μαθήματα, blog, οι πληροφορίες και τα μέλη. Το 
περιεχόμενο υλοποιείται με τη χρήση, ήχου μαθήματα, όπου 
μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε το κείμενο, η αλλαγή 
μεταξύ αμερικανικά και βρετανικά αγγλικά, γλωσσικές λειτουργίες, 
να ελέγξετε το νόημα των λέξεων και των φράσεων. Το περιεχόμενο 
προσαρμόζεται σε όλα τα πιθανά επίπεδα προόδου. 

Ευκολία στη χρήση Δεδομένου ιστοσελίδα δεν είναι πολύ περίπλοκη, είναι εύκολη στη 
χρήση. Απλά πρέπει να επιλέξετε το επίπεδο, πατήστε το play σας 
και ακούστε. 

Απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες 

Βασικές 

Απαιτούμενο υλικό Υπολογιστής, ακουστικά, speakers. 

Απαιτούμενο λογισμικό Δεν απαιτείται συγκεκριμένο λογισμικό. 

Αναμενόμενη 
τεχνολογική τάση 

Χαμηλή 

Ανοιχτού κώδικα Όχι Πρόσβαση Online  

Φιλικό για κινητά Ναι Απαιτείται 
εγγραφή 

Ναι 
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Συμπεράσματα 
 

Η τεχνική ανάλυση των 100 εργαλείων/πόρων για την εκμάθηση γλώσσαs έχει πραγματοποιηθεί στα 

πλαίσια έργου Mall Guide και λειτουργεί συμπληρωματικά στην προηγούμενη διδακτική ανάλυση. Από 

την πλευρά των εκπαιδευτικών, το πιο σχετικό ζήτημα είναι η δυνατότητα εφαρμογής ενός 

συγκεκριμένου εργαλείου στις τάξεις ή τα μαθήματα τους. Ένας δάσκαλος ενδιαφέρεται κυρίως στην 

αποτελεσματικότητα ενός εργαλείου για την υποστήριξη της μαθησιακή διαδικασία και το πώς μπορούν 

οι μαθητές να επωφεληθούν και να το χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων 

ή να βελτιωθούν σε ένα επιλεγμένο θέμα. Υπάρχει επίσης οι παράγοντες κίνητρο, κινητικότητα και 

αξιολόγηση. Η διαδραστικότητα και τα βασισμένα στο παιχνίδι εργαλεία ενισχύουν σημαντικά τα 

κίνητρα των μαθητών, ενώ η διαθεσιμότητα σε κινητές συσκευές σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να εμπλουτίσουν το έργο τους με πτυχές της μάθησης εξ αποστάσεως και αυτο-αξιολόγησης που 

καθιστούν τη διαχείριση μεγάλων ομάδων ευκολότερη. Τα εργαλεία που αναλύονται βασίζονται στις 

ΤΠΕ, από τεχνική άποψη, δεν απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, αφού είναι ως επί το 

πλείστον web-based εργαλεία. Από την άποψη των τεχνικών απαιτήσεων, έχουμε αναλύσει τις ανάγκες 

υλικού και λογισμικού. Στην περίπτωση του υλικού, η προφανής απαίτηση είναι ένας υπολογιστής ή 

ένας φορητός υπολογιστής με   πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα εργαλεία περιλαμβάνουν 

περιεχόμενο ήχου ή βίντεο, και τα ηχεία ή ακουστικά είναι απαραίτητα. Τα εργαλεία που προσφέρουν 

κάποιο είδος προφορική επικοινωνία (webinars, Skype) ένα μικρόφωνο είναι απαραίτητο ενώ μια 

κάμερα θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Πολλά από τα εργαλεία που αναλύονται είναι διαθέσιμα σε 

κινητές συσκευές, είτε μέσω ενός browser ή μέσω ειδικών εφαρμογών για κινητά. Το απαιτούμενο 

λογισμικό στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά κάποιο πρόσθετο (plugin) εγκατεστημένο (πχ Adobe 

Flash Player ή το Microsoft Silverlight). Η απαίτηση αυτή περιορίζει Πρόσβαση από κινητές συσκευές, 

καθώς κανένα από τα plugins δεν υποστηρίζονται σε σύγχρονες κινητές πλατφόρμες (Android και iOS), 

αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν εξειδικευμένες εφαρμογές για κινητά. Εκτός εάν το 

περιεχόμενο δεν αποτελείται από υψηλής ποιότητας βίντεο, η ταχύτητα του Internet δεν είναι επίσης 

ένα θέμα. Η ανάλυση επικεντρώθηκε επίσης στην πολυπλοκότητα της ανάπτυξης / εφαρμογής του 

περιεχομένου, την άνεση της χρήσης, τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, αν είναι ανοιχτού 

κώδικα καθώς και η αναμενόμενη τεχνολογική τάση. Κατά την εξέταση της πολυπλοκότητας της 

ανάπτυξης και εφαρμογής του περιεχομένου, λάβαμε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: είναι το 

εργαλείο καλά αναπτυγμένο από την άποψη του φάσματος των διαφόρων δραστηριοτήτων, 

χαρακτηριστικά, ενσωματώνει τα κείμενα, τον ήχου / βίντεο, τις διαδραστικές δραστηριότητες, τα 
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εργαλεία αυτο-αξιολόγησης καθώς και διαφορετικά κανάλια που επιτρέπουν την online επικοινωνία.  

Τα περισσότερα από τα εργαλεία που απαιτούν βασικές γλωσεις ΤΠΕ καθώς και δεξιότητες πλοήγησης 

στο διαδίκτυο. Όσο για το κριτήριο Ανοιχτού κώδικα, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα επιλεγμένα 

εργαλεία ήταν δωρεάν, αλλά υπήρχαν κάποια χαρακτηριστικά που ήταν διαθέσιμα επί πληρωμή. Η 

εγγραφή δεν είναι πάντα απαραίτητη, αλλά πολύ συχνά είναι μια απαίτηση για να αποκτηθεί πλήρης 

πρόσβαση. Μερικά εργαλεία είναι γρήγορα κερδίζουν σε δημοτικότητα, αναπτύσσονται συνεχώς, 

προσθέτονται νέα χαρακτηριστικά, είναι συνήθως είναι φιλικά σε κινητές συσκευές, οπτικά ελκυστικά, 

επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και έχουν δημιουργηθεί ισχυρές online 

κοινότητες.     

 

 


	Εισαγώγή
	Τι είναι το MALL?
	Σχετικά με το πρόγραμμα.
	Κοινοπραξία
	Μεθοδολογία

	Ανάλυση
	Ανάλυση των συνηθέστερων διαδικτυακών εργαλείων
	Ανάλυση των 100 εργαλείων/πηγών

	Συμπεράσματα

