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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.. 
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Εισαγωγή 
 

 

Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας μας. Οι νέες διαδικασίες 

μάθησης μετατρέπουν τον ρόλο του εκπαιδευτή προς τις υπηρεσίες συμβουλευτικής 

και καθοδήγησης που επικεντρώνονται στις ατομικές ανάγκες, την ενεργό συμμετοχή 

των εκπαιδευομένων, την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και τη σαφή 

διαφοροποίηση. Ωστόσο, τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και η έλλειψη χρόνου για 

πρόσθετη προετοιμασία - περισσότερο από την έλλειψη πόρων - καθώς και η 

επείγουσα ανάγκη βελτίωσης των  
ψηφιακώνδεξιοτήτωντων  
εκπαιδευτών, αποτελούν 

πραγματικούς φραγμούς για την 

προσαρμογή και την δοκιμή νέων 

προγραμμάτων διδασκαλίας. 
 
 

Σκοπός του παρόντος οδηγού 

είναι να διευκολύνει αυτό το έργο. 
 

Ο Οδηγός Mall για τους Εκπαιδευτές 

Γλωσσών βοηθά στην προετοιμασία 

των μαθημάτων και των 

προγραμμάτων σπουδών με 

διάφορους τρόπους, προσφέροντας: 

 
 

 

- Μια συλλογή περισσότερων από 100 δωρεάν ηλεκτρονικών εργαλείων που 

ταξινομούνται με διαφορετικούς τρόπους (γλώσσα, επίπεδο, θέματα γραμματικής, 

τύπος διδασκαλίας). 

 

- Πολλές οδηγίες και οδηγοί που υποστηρίζουν τους εκπαιδευτές να 

αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ για να 

μάθουν, να βελτιώνουν και να πειραματιστούν με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας. 
 

Έχουμε συγκεντρώσει: 
 

- διδακτικούς οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων μαθήματος  
- τεχνικούς οδηγούς  
- κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής των μεθόδων  
- κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη νέων μεθόδων  
- Γλωσσάρια για τις πιο σχετικές έννοιες για τη χρήση ψηφιακών υλικών.  
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Η ιδέα της δημιουργίας του οδηγού Mall για εκπαιδευτές γλωσσών αναπτύχθηκε ενώ 

οι εταίροι εργάζονταν σε προηγούμενα έργα που σχετίζονταν με ψηφιακούς πόρους 

και την χρήση τους στις τάξεις. Διαπιστώσαμε ότι ανεξάρτητα από τη μεγάλη 

διαφοροποίηση και την τεράστια ποσότητα διαθέσιμων Ανοιχτών Εκπαιδευτών 

Πόρων, μειώθηκε ο αριθμός των εκπαιδευτών και των ιδρυμάτων που τους 

εκμεταλλεύτηκαν. Ανακαλύψαμε θεμελιώδη κενά μεταξύ των πόρων και τη 

δυνατότητα εφαρμογής τους στις τάξεις. Ο κύριος στόχος του Οδηγού Mall για τους 

Εκπαιδευτές Γλωσσών είναι λοιπόν να καλύψουν αυτά τα κενά, εστιάζοντας στις 

ανάγκες των εκπαιδευτών.. 

 

Ο Οδηγός Mall για τους Εκπαιδευτές Γλωσσών χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα 

Erasmus+ 2015 και προσφέρει σε οργανισμούς από πέντε χώρες τη δυνατότητα να 

εργαστούν για την έρευνα, δοκιμή και ανάπτυξη περισσότερων από εκατό 

υφιστάμενων ψηφιακών εργαλείων και τέλος να αναλύσουν, να συγκρίνουν και να 

συνοψίσουν τις εμπειρίες τους για τη δημιουργία οδηγιών για τη βελτίωση των 

ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και τη χρήση καινοτόμων μεθόδων 

διδασκαλίας στη διδασκαλία γλωσσών. 

 

Αυτός ο τελικός οδηγός συγκεντρώνει όλα τα εργαλεία και τις οδηγίες που 

αναπτύξαμε. Περιγράφει τη δομή εργασίας, τα βήματα που ακολουθούν κατά τη 

διάρκεια του έργου, τις προκλήσεις που διαπιστώθηκαν και τις βασικές εκτιμήσεις που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις μελλοντικές εργασίες. Συνοψίζει τα αποτελέσματα 

και τις εμπειρίες του σχεδίου MALL GUIDE και στοχεύει να παρακινήσει άλλους 

εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς φορείς να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν νέες 

τεχνικές διδασκαλίας. Τα διαφορετικά τμήματα του παρόντος οδηγού συνδέονται με 

τα συγκεκριμένα εργαλεία και τις κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύχθηκαν, 

προσκαλώντας τους διδάσκοντες να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν περαιτέρω 

μαζί τους. 
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Αναφορά Δημιουργού – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC-BY-ND) 

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 αναφορά στο δημιουργό. 
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H ανάπτυξη των πνευματικών προϊόντων (συνοπτικά) 
 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την σειρά και τη διαδικασία ανάπτυξης των πνευματικών 

προϊόντων του προγράμματος Mall Guide. 
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H ανάπτυξη των πνευματικών προϊόντων (αναλυτικά) 
 

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε με λεπτομέρεια τα αποτελέσματα του έργου, 

συμπεριλαμβανομένων πιο συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τη φάση της 

έρευνας, τη διαδικασία ανάπτυξης, τις δοκιμές και τα γενικά συμπεράσματα. Όλα τα 

αποτελέσματα έχουν αναπτυχθεί με συνεργασία όλων των εταίρων του 

προγράμματος και μέσω προσεκτικά προγραμματισμένης διαδικασίας αξιολόγησης 

και δοκιμών από καθηγητές ξένων γλωσσών και εκπαιδευτές. Όλα αυτά μας 

επέτρεψαν να παράγουμε αποτελέσματα ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

καθηγητών ξένων γλωσσών που θα ήθελαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να 

αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτά τα νέα εργαλεία MALL για τη διδασκαλία γλωσσών. 
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Online κατάλογος με τα πιο σχετικά ψηφιακά εργαλεία 

γλωσσικής κατάρτισης στις χώρες των εταίρων – IO1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έρευνα  
 

Η έρευνα διεξήχθη για να διερευνήσει τα διαθέσιμα δωρεάν εργαλεία on-line. Επίσης, 

καθορίστε τι προσφέρουν τα εργαλεία on line στους εκπαιδευτές, προκειμένου να 

καταστεί η μάθηση στην τάξη πιο αποτελεσματική και ενδιαφέρουσα. Μεταξύ των 

πέντε εταίρων εξετάσαμε ποιες γλώσσες προσφέρονται, τι είδους ασκήσεις, κουίζ, 

βίντεο και ήχους προσφέρουν. Οι εταίροι έλαβαν επίσης υπόψη το επίπεδο γλώσσας 

και δεξιοτήτων ΤΠΕ που απαιτείται για να μπορέσουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν 

τα εργαλεία. 
 
 

Χρησιμοποιήσαμε κυρίως το διαδίκτυο ως ερευνητικό πόρο. Όπως γνωρίζουμε, όλα 

είναι ψηφιακά ώστε να μπορούμε να βρούμε πολύ πιο αυθεντικές πληροφορίες μέσω 

μηχανών αναζήτησης. 
 
 

Τα εμπόδια και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας 

αφορούσαν κυρίως την αλληλοεπικάλυψη εξαιτίας του γεγονότος ότι ορισμένα από 

τα εργαλεία είχαν ήδη βρεθεί από άλλους εταίρους. Ορισμένα εργαλεία παρείχαν πολύ 

καλές δωρεάν ασκήσεις, βίντεο ή κουίζ, ωστόσο κάποια παρείχαν δωρεάν υλικό αλλά 

περιορισμένο, πράγμα που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εγγραφεί για να 

αποκτήσει πρόσβαση σε όλο το υλικό. 
 
 

Διαδικασία ανάπτυξης  
 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τη διαδικασία ανάπτυξης εργαλείου και τις 

μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Πριν από την έναρξη της ανάπτυξης, οι εταίροι 

συμφώνησαν για τη διαδικασία, το ρόλο του καθενός και τις μεθόδους που θα 

χρησιμοποιήθούν για την έρευνα. Συμφώνησαν επίσης για τα βασικά στοιχεία των 

εργαλείων, όπως τι ανάγκες εξυπηρετεί κάθε εργαλείο, αν έχει βίντεο, ασκήσεις ή κουίζ 

καθώς και το επίπεδο γλώσσας που απαιτείται για να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να 

το χρησιμοποιούν. Μεταξύ των εταίρων υπήρξε συμφωνία ότι 
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κάθε εταίρος θα αναζητήσει 20 εργαλεία ανά χώρα για να συγκεντρωθούν 100 

εργαλεία στο τέλος. Για την κατάρτιση των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν 

διάφορες μέθοδοι. Η αναζήτηση Google και άλλες μηχανές αναζήτησης 

χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση δωρεάν εργαλείων γραμμής για χρήση στη 

διδασκαλία στην τάξη. 
 
 
 

 

Ομάδα στόχος  
 

H ομάδα-στόχος του έργου είναι οι καθηγητές ξένων γλωσσών και άλλα άτομα που 

συμμετέχουν στη διδασκαλία γλωσσών. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, 

ανεξάρτητοι εκπαιδευτές και εκπαιδευτικά ιδρύματα προσκλήθηκαν στις 

πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις για να δοκιμάσουν τον on-line κατάλογο έτσι ώστε η 

ομάδα-στόχος να γίνει ευρύτερη και περισσότερα άτομα να επωφεληθούν από αυτήν. 
 
 

Εμπόδια και προβλήματα κατά τη διαδικασία ανάπτυξης  
 

Τα εμπόδια και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας 

αφορούσαν κυρίως την αλληλοεπικάλυψη εξαιτίας του γεγονότος ότι ορισμένα από 

τα εργαλεία είχαν ήδη βρεθεί από άλλους εταίρους. Αυτό σήμαινε να πρέπει να 

επιστρέψουμε και να βρούμε άλλα σχετικά εργαλεία για να γεμίσουμε τα κενά που 

πήραν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Επίσης, κάποιες φορές ήταν δύσκολο 

να βρεθούν αντίστοιχης ποιότητας δωρεάν εργαλεία. 
 
 

Διαδικασία δοκιμής  
 

Ο κατάλογος δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων 

από τους εκπαιδευτές που συμμετείχαν. Τα αποτελέσματα από τη δοκιμή ήταν ότι 

ήταν ένας πρακτικός τρόπος χρήσης του on-line καταλόγου. Η μεθοδολογική έκθεση 

μοιράστηκε επίσης με τους δασκάλους ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

εργαλεία κατά τη διδασκαλία τους. Ένας εκπαιδευτής συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη 

και την διόρθωση. 
 
 

Εμπόδια και προβλήματα κατά την εφαρμογή  
 

Τα εμπόδια και τα ζητήματα που προέκυψαν αφορούσαν κάποιους συνδέσμους σε 

εργαλεία που λειτουργούσαν όταν έγινε η έρευνα, αλλά αργότερα ήταν ανενεργοί, 

παρόλο που είχαν κάποιες καλές πληροφορίες που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στην τάξη. Άλλα θέματα ήταν ότι ορισμένες από τις ασκήσεις ήταν 

δωρεάν, αλλά αν χρειαζόταν περισσότερες πληροφορίες, έπρεπε να γίνει εγγραφή ή 

να πληρωθεί συνδρομή. 
 
 

Σύνοψη : Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο  
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Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους και σε διάφορες 

καταστάσεις. Ο δάσκαλος / εκπαιδευτής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το εργαλείο 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος, κοιτάζοντας την άσκηση, τα βίντεο, τα κουίζ ή θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αυτοδιδασκαλία και για εργασία στο σπίτι. Ο ς 

κατάλογος προσφέρει τεράστια οφέλη στους εκπαιδευτικούς, επειδή όλες οι 

πληροφορίες είναι ήδη έτοιμες για χρήση. 
 
 

Παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη χρήση του εργαλείου  
 

Καλή σύνδεση στο διαδίκτυο για να έχετε πρόσβαση στο εργαλείο  
 

Laptop ή tablet για χρήση στην τάξη με μαθητές  
 

Καλή προετοιμασία για να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο στην τάξη  
 
 

 

Παροχή πρόσβασης στον κατάληλο εξοπλισμό (tablets ή λαπτοπ) για να έχουν 

πρόσβαση στο εργαλείο. Εάν έχουν ένα έξυπνο τηλέφωνο, μερικά από τα εργαλεία 

θα μπορούσαν να είναι προσβάσιμα από το τηλέφωνο. 
 
 

Η κατοχή βασικών γνώσεων πληροφορικής είναι απαραίτητη.  
 
 
 
 
 
 

 

http://mall-guide.eu/products-download/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Διδακτική ανάλυση των εργαλείων στον online κατάλογο – IO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Έρευνα  
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Είδος έρευνας που διεξήχθη  
 

Το δεύτερο προϊόν αποτελεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση των 100 ψηφιακών 

εργαλείων που συλλέχθηκαν από τους εταίρους του έργου από μεθοδολογική / 

διδακτική άποψη. Όλοι οι πόροι επιλέχθηκαν προσεκτικά και αναλύθηκαν με βάση τη 

συνάφεια ή την αποτελεσματικότητά που αναμένεται κατά την εφαρμογή σε 

μαθήματα γλώσσας πρόσωπο με πρόσωπο. Τα εργαλεία θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτές ξένων γλωσσών στη δουλειά τους ή από μαθητές 

κατά τη διάρκεια των μαθησιακών δραστηριοτήτων τους. Κάθε πόρος αναλύεται 

ακολουθώντας την ίδια δομή: όνομα. Σύνδεσμος; ομάδα-στόχος; Επίπεδο (Α1-C2). 

Θέμα (λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση της ανάγνωσης, κατανόηση της ομιλίας, 

γραφή, δεξιότητες λόγου και φωνητική). Διάρκεια του βίντεο ή της άσκησης (εάν 

υπάρχει) · Πρόσθετα υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση. Μετά από αυτές τις 

πρακτικές πληροφορίες ακολουθούν σχόλια εμπειρογνωμόνων που ειδικεύονται σε 

γλωσσικές εκπαιδεύσεις που δοκιμάζουν κάθε εργαλείο και δίνουν τη γνώμη και τα 

σχόλιά τους σχετικά με αυτό. Πολύ χρήσιμα τμήματα είναι η περιγραφή της πιθανής 

εφαρμογής στην τάξη και του πίνακα με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που 

είναι διαθέσιμα για κάθε εργαλείο. 
 
 

Πηγές για την έρευνα  
 

Η διδακτική ανάλυση βασίστηκε εξ ολοκλήρου στον κατάλογο με 100 διδακτικά 

ηλεκτρονικά εργαλεία. 
 
 

Εμπόδια και προβλήματα κατά την έρευνα  

 Δεν προέκυψαν μεγάλες δυσκολίες κατά τη έρευνα  
 

 Ανάπτυξη  
 

 

Διαδικασία ανάπτυξης   

Η έρευνα για εκπαιδευτικά εργαλεία διεξήχθη από τις οργανώσεις-εταίρους του 

προγράμματος στις πέντε χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία και Ηνωμένο 

Βασίλειο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου, κάθε συνεργάτης συνέλεξε 20 

ηλεκτρονικά εργαλεία / πόρους. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η επιγραμμική 

έρευνα που διεξήχθη κυρίως από καθηγητές ξένων γλωσσών και εκπαιδευτές και άλλο 

προσωπικό με πείρα στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία. Τα εργαλεία επιλέχθηκαν 

ακολουθώντας διαφορετικά κριτήρια επιλογής, τα σημαντικότερα από τα οποία ήταν αν 

το εργαλείο ήταν ελεύθερο να χρησιμοποιηθεί, φιλικό προς το χρήστη, εύκολο στη χρήση 

από τους δασκάλους και τους μαθητές, ελκυστικός προσφέροντας διαδραστικές ασκήσεις, 

τεστ και κουίζ, φιλικό σε κινητά, βασισμένο σε ανοιχτούς εκπαιδευτικού πόρους, ανάγκη 

εγγραφής του χρήση κλπ. Τα δύο βασικά κριτήρια 
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επιλογής ήταν η ποικιλία (επίπεδα, δεξιότητες, είδη πόρων και παροχείς) αφενός και η 

ποιότητα των πόρων από την άλλη. 
 
 

Μια άλλη πτυχή που εξετάστηκε ήταν εάν ο πόρος είναι έγκυρος και χρήσιμος. Για το 

σκοπό αυτό, οι εταίροι πρόσθεσαν επίσης ένα κριτήριο που πρέπει να εγγραφούν on 

line, καθώς ορισμένες από τις ασκήσεις είναι προσβάσιμες μόνο μετά την εγγραφή. 
 

Παρέχει επίσης κάποιο δίχτυ ασφαλείας για τους εκπαιδευόμενους και 

τους καθησυχάζει ότι πρόκειται για έναν αξιόπιστο ιστότοπο. 
 
 

Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιήθηκε η μεθοδολογική ανάλυση των 100 

συλλεχθέντων εργαλείων / πόρων. Η ανάλυση αυτή έγινε από ειδικευμένο 

προσωπικό από τις τρεις οργανώσεις-εταίρους που ειδικεύονται στη γλωσσική 

κατάρτιση και τη διδασκαλία – το Iberika education group gGmbH (Γερμανία), το 

Dacorum CVS (UK) και το RUNI CENTER (Βουλγαρία). 
 
 

Ομάδα στόχος  
 

Το προϊόν απευθύνεται σε ευρύ κοινό - εκπαιδευτές ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικούς 

εμπειρογνώμονες και άλλους χρήστες. Η διδακτική ανάλυση είναι πολύ χρήσιμο 

εργαλείο για τους εκπαιδευτές που θα ήθελαν να σπάσουν τα στερεότυπα στη 

διαδικασία διδασκαλίας και να κάνουν τα μαθήματά τους ενδιαφέροντα, ελκυστικά 

και σύγχρονα. Το εργαλείο είναι επίσης χρήσιμο για μαθητές όλων των ηλικιών για να 

υποστηρίξουν τη διαδικασία αυτοδιδασκαλίας τους. 
 
 
 

 

Εμπόδια και προβλήματα κατά τη διαδικασία ανάπτυξης  
 

Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να γίνει η ανάλυση των 100 εργαλείων με λεπτομερή 

τρόπο και συνοπτική περιγραφή. 
 
 

 

 Σχόλια/ δοκιμές  
 

Διαδικασία δοκιμής του προϊόντος  
 

Μέρη της διδακτικής ανάλυσης δοκιμάστηκαν σε εθνικό επίπεδο από εκπαιδευτές στις 

τάξεις τους. Δεδομένου του τεράστιου όγκου των πόρων και των πληροφοριών, 

κανένας εταίρος δεν έλεγξε ακόμα ολόκληρο το προϊόν. Ο προϊόν παρουσιάστηκε σε 

όλες τις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από τους εταίρους του 

έργου. 
 
 

Αποτελέσματα δοκιμών  
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Όλοι οι εκπαιδευτές που έχουν δοκιμάσει μερικά από τα εργαλεία που αναλύθηκαν 

ήταν πολύ θετικοί και εξέφρασαν την προθυμία τους να εφαρμόσουν ηλεκτρονικά 

εργαλεία στις τάξεις τους. Οι συμμετέχοντες στις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις 

δήλωσαν ότι τα προϊόντα αυτά θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας 

τους στο μέλλον. 
 
 

Εμπόδια και προβλήματα κατά τη δοκιμή  
 

Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα στη διαδικασία δοκιμής.  
 

 

 Συμπεράσματα  
 

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη το προϊόν  
 

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολύ ευρεία ομάδα όπως, καθηγητές 

γλωσσών, ειδικοί της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά κέντρα και μαθητές. Ορισμένα από 

τα εργαλεία είναι απόλυτα κατάλληλα για αυτοδιδασκαλία, αλλά πρέπει να 

επιλέγονται προσεκτικά και να εφαρμόζονται υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών. Η 

συλλογή με τους πόρους είναι πολύ διαφορετική - πολλά από αυτά προσφέρουν 

εκπαιδευτικά υλικά για περισσότερες από μία γλώσσες. Υπάρχουν διαφορετικά είδη 

ασκήσεων, κατάλληλα για μαθητές όλων των ηλικιών και με διαφορετικό υπόβαθρο. 

Σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των ομάδων και τις ανάγκες μάθησης, οι εκπαιδευτές 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το εργαλείο, μόνο μερικά μέρη του, ή 

ακόμα και να κάνουν διαφορετικούς συνδυασμούς ασκήσεων. Είναι ζήτημα 

δημιουργικότητας! 
 
 

Παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη χρήση του εργαλείου  
 

Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να έχετε λογαριασμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για να εγγραφείτε (μπορεί να είναι πρόβλημα για κάποιους μαθητές 

μικρής ηλικίας) 
 

 

Οι περισσότερες από τις εφαρμογές είναι εύχρηστες και με καλή διεπαφή, που τις 

καθιστούν κατάλληλες για όλους τους χρήστες - από αρχάριους έως 

προχωρημένους στις ΤΠΕ. 
 

 

Οι περισσότερες εφαρμογές προσφέρουν ασκήσεις για την ανάπτυξη διαφορετικών 

δεξιοτήτων - ανάγνωση, ακρόαση, γραμματική, λεξιλόγιο κτλ. 
 

 

Ορισμένα εργαλεία απαιτούν υψηλότερο από το μέσο επίπεδο δεξιοτήτων ΤΠΕ  
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Οι πλήρεις λειτουργίες ορισμένων εργαλείων θα απαιτούν πληρωμή συνδρομής  
 
 
 
 
 

 

http://mall-guide.eu/products-download/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τεχνική έκθεση των εργαλείων στον online κατάλογο – IO3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Έρευνα  
 

Είδος έρευνας που διεξήχθη  
 

Το προϊόν 3 είναι μια τεχνική ανάλυση των 100 ηλεκτρονικών εργαλείων που 

συλλέχθηκαν από τους εταίρους του έργου. Όλοι οι πόροι επιλέχθηκαν προσεκτικά 

και αναλύθηκαν ανάλογα με τη συνάφεια ή την αποτελεσματικότητά που αναμένεται 

να έχουν κατά την εφαρμογή τους στην γλωσσική εκπαίδευση. Τα κριτήρια που 

επιλέχθηκαν για την ανάλυση περιλάμβαναν την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης / 

υλοποίησης του περιεχομένου, ευκολία χρήσης, απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις, 

απαιτήσεις υλικού και λογισμικού, αναμενόμενη τάση, ανοιχτός κώδικας, είδος 

πρόσβασης, φιλικότητα προς κινητές συσκευές και τέλος απαιτήσεις εγγραφής. 
 
 

Η ανάλυση λειτουργεί συμπληρωματικά στη μεθοδολογική ανάλυση και στοχεύει να 

βοηθήσει τους δασκάλους / εκπαιδευτές γλωσσών να επιλέξουν το σωστό εργαλείο 

και να προσδιορίσουν εάν είναι δυνατόν να το χρησιμοποιήσουν όσον αφορά τον 

διαθέσιμο εξοπλισμό. 
 
 

Πηγές για την έρευνα  
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Η τεχνική ανάλυση βασίστηκε πρώτο προϊόν του έργου, δηλαδή τον ηλεκτρονικό 

κατάλογο, όπου συλλέχθηκαν 100 δωρεάν εργαλεία εκμάθησης γλωσσών στο 

διαδίκτυο. 
 
 

Εμπόδια και προβλήματα κατά την έρευνα  
 

Το δύσκολο μέρος της τεχνικής ανάλυσης ήταν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν 

δύσκολο να βρεθούν πληροφορίες σχετικά με τεχνικές παραμέτρους και το κριτήριο 

της αναμενόμενης τεχνολογικής τάσης ήταν δύσκολο να περιγραφεί αντικειμενικά, 

καθώς βασίστηκε σε προβλέψεις. 
 
 
 
 

 Ανάπτυξη  
 

Διαδικασία ανάπτυξης  
 

Αποφασίστηκε ότι η καλύτερη μορφή για την έκθεση θα είναι το Excel, καθώς θα 

επέτρεπε γρήγορη πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες. Τα κριτήρια 

επιλέχθηκαν στο στάδιο της ανάπτυξης του έργου. Αφού το πρότυπο ήταν έτοιμο, 

ξεκινήσαμε να αναλύουμε τα εργαλεία ένα προς ένα, μέσα από τα επιλεγμένα κριτήρια. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού 

χρήστη. 
 
 

Όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις, έχουμε αναλύσει υλικό και λογισμικό. Σε 

περίπτωση υλικού, η προφανής απαίτηση είναι ένας υπολογιστής ή ένας φορητός 

υπολογιστής με πρόσβαση στο Internet. Δεδομένου ότι τα περισσότερα εργαλεία 

περιλαμβάνουν περιεχόμενο ήχου ή βίντεο, τα ηχεία ή τα ακουστικά είναι απαραίτητα. 

Με εργαλεία που προσφέρουν δυνατότητα ομιλίας (webinars, Skype) ένα μικρόφωνο 

είναι απαραίτητο και μια κάμερα web θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Πολλά από τα 

εργαλεία που αναλύθηκαν είναι διαθέσιμα σε κινητές συσκευές, είτε μέσω 

προγράμματος περιήγησης είτε μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής για κινητά. Όσον 

αφορά τις απαιτήσεις λογισμικού, η πιο συνηθισμένη, λόγω του περιεχομένου βίντεο, 

των διαδραστικών παιχνιδιών και των κινούμενων εικόνων, είναι να υπάρχει το 

σωστό πρόσθετο plugin (τις περισσότερες φορές ήταν το Adobe Flash Player ή το 

Microsoft Silverlight). Αυτή η απαίτηση περιορίζει την πρόσβαση από κινητές συσκευές, 

καθώς καμία από τις προσθήκες δεν υποστηρίζεται σε σύγχρονες κινητές πλατφόρμες 

(Android και iOS), αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ειδικές εφαρμογές για 

κινητά. Αν το περιεχόμενο δεν αποτελείται από βίντεο υψηλής ποιότητας, η ταχύτητα 

του διαδικτύου δεν αποτελεί επίσης πρόβλημα. Κατά την εξέταση της 

πολυπλοκότητας της ανάπτυξης και της υλοποίησης του περιεχομένου, ελήφθησαν 

υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: αν το εργαλείο ενσωματώνει κείμενα, ήχο / βίντεο, 

διαδραστικές δραστηριότητες, άμεση αυτοαξιολόγηση καθώς και να έχει δυνατότητες 
 



15 

 

που επιτρέπουν την ηλεκτρονική επικοινωνία (υποστηρίζει τη δημιουργία 

διαδικτυακών κοινοτήτων). Τα περισσότερα από τα εργαλεία απαιτούσαν βασικές 

ικανότητες πλοήγησης στον υπολογιστή και στον ιστότοπο. Όσον αφορά το κριτήριο 

του ανοιχτού κώδικα, στις περισσότερες περιπτώσεις τα επιλεγμένα εργαλεία ήταν 

δωρεάν, αλλά υπήρχαν ορισμένα χαρακτηριστικά, περιεχόμενο που πρέπει να 

πληρωθεί συνδρομή για πρόσβαση. Η εγγραφή δεν είναι πάντοτε απαραίτητη, αλλά 

πολύ συχνά αποτελεί απαίτηση για πλήρη πρόσβαση. Τα εργαλεία αναλύθηκαν επίσης 

ως προς το δυναμικό ανάπτυξής τους και εδώ εξετάστηκε ο αριθμός των χρηστών και 

των διαθέσιμων γλωσσών.. 
 
 

Ομάδα στόχος  
 

Η τεχνική ανάλυση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές γλωσσών, οι οποίοι 

θα ήθελαν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία τους με σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία. 

Ο δάσκαλος ενδιαφέρεται κυρίως για την αποτελεσματικότητα ενός εργαλείου 

υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας και για το πώς μπορούν οι μαθητές τους να 

επωφεληθούν από ένα εργαλείο και να το χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν όλες 

τις γλωσσικές δεξιότητες ή να τις βελτιώσουν σε επιλεγμένα θέματα. Ο διαδραστικός 

και παιχνιδιάρικος χαρακτήρας πολλών ηλεκτρονικών εργαλείων μπορεί να ενισχύσει 

σημαντικά τα κίνητρα των μαθητών, η διαθεσιμότητα σε κινητές συσκευές σημαίνει 

ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να εμπλουτίσουν τη δουλειά τους με πτυχές της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τα χαρακτηριστικά αυτοαξιολόγησης διευκολύνουν 

τη διαχείριση μεγάλων ομάδων. 
 
 

Εμπόδια και προβλήματα κατά τη διαδικασία ανάπτυξης  
 

Το δύσκολο μέρος της τεχνικής ανάλυσης ήταν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν 

δύσκολο να βρεθούν πληροφορίες σχετικά με τεχνικές παραμέτρους και το κριτήριο 

της αναμενόμενης τεχνολογικής τάσης ήταν δύσκολο να περιγραφεί αντικειμενικά, 

καθώς βασίστηκε σε προβλέψεις. 
 
 

 

 Σχόλια/ δοκιμές  
 

Διαδικασία δοκιμής του προϊόντος  
 

Η τεχνική ανάλυση, μαζί με άλλα προϊόντα, παρουσιάστηκε στις πολλαπλασιαστικές 

εκδηλώσεις. Οι εκπαιδευτικοί που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν τα έντυπα αξιολόγησης και να δώσουν τα σχόλιά τους. 
 
 

Αποτελέσματα δοκιμών  
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Τα σχόλια από τις δοκιμές ήταν θετικά. Οι περισσότεροι δάσκαλοι υποστήριξαν ότι οι 

πληροφορίες παρουσιάζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο και μπορούν να 

βοηθήσουν στο στάδιο της επιλογής εργαλείων. 
 
 

Εμπόδια και προβλήματα κατά τη δοκιμή  
 

Δεν προέκυψαν προβλήματα κατά τη δοκιμή.  
 
 
 
 

 

 Συμπεράσματα  
 

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη το προϊόν  
 

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από καθηγητές / εκπαιδευτές γλωσσών στο 

στάδιο επιλογής ενός εργαλείου που πρέπει να εφαρμοστεί, καθώς πρέπει να είναι 

βέβαιοι εάν το εργαλείο που επιλέγουν είναι συμβατό με τον διαθέσιμο εξοπλισμό και 

λογισμικό (σε περίπτωση εφαρμογής ενός εργαλείου στην τάξη τους), αλλά και όταν 

χρησιμοποιούνται για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μπορούν να ελέγξουν αν οι 

μαθητές θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν). 
 
 

Παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη χρήση του εργαλείου  
 

Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να έχετε λογαριασμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για να εγγραφείτε (κάτι που μπορεί να είναι πρόβλημα σε περίπτωση 

μικρής ηλικίας μαθητών). 
 

 

Μερικά εργαλεία κερδίζουν γρήγορα δημοτικότητα, αναπτύσσονται συνεχώς, 

προστίθενται νέα χαρακτηριστικά, επομένως και η απαίτηση μπορεί να αλλάξει 
 

 

Η άνεση της χρήσης είναι δύσκολο να περιγραφεί αντικειμενικά, αλλά όταν αναλύσαμε 

αυτό το σημείο, εξετάσαμε όχι μόνο τη διάταξη και την πλοήγηση αλλά και τις 

απόψεις των χρηστών) 
 

 

Ορισμένα εργαλεία που παρατίθενται στην τεχνική ανάλυση ενδέχεται να έχουν 

αλλάξει ή να πάψουν να είναι διαθέσιμα 
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5 παραδείγματα για το πώς να χρησιμοποιούνται 

αποτελεσματικά τα εργαλεία για τη γλωσσική κατάρτιση – IO4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Έρευνα  
 

Είδος έρευνας που διεξήχθη  
 

Το τέταρτο προϊόν αποτελείται από δύο τμήματα, σχέδια μαθήματος για πέντε 

ηλεκτρονικά εργαλεία μάθησης και μια εργαλειοθήκη για καθηγητές ξένων γλωσσών. 
 
 

Προκειμένου να προετοιμαστούν τα μαθήματα, εκμεταλλευτήκαμε τα προϊόντα 1 - 3 

και την έρευνα που διεξήχθη κατά το πρώτο στάδιο του έργου. Τα 3 πρώτα προϊόντα 

περιέχουν μια συλλογή 100 ηλεκτρονικών υλικών και μια ανάλυση καθενός από την 

διδακτική και τεχνική άποψη, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξεύρεση 

κατάλληλων υλικών και τη συνέχιση της ανάπτυξης σχεδίων μαθημάτων. 
 
 

Για το δεύτερο τμήμα, την ηλεκτρονική εργαλειοθήκη για τους καθηγητές ξένων 

γλωσσών, συνεργαστήκαμε στενά με τους ίδιους τους καθηγητές ξένων γλωσσών για 

να αναλύσουμε τι πρέπει να περιλαμβάνει η εργαλειοθήκη. 
 
 

Πηγές για την έρευνα  
 

Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, μία από τις κύριες πηγές ήταν ο ηλεκτρονικός 

κατάλογος και η διδακτική και τεχνική ανάλυση των 100 ηλεκτρονικών εργαλείων, τα 

οποία μας βοήθησαν να εντοπίσουμε τα πλέον κατάλληλα εργαλεία. Επιπλέον, 

ζητήσαμε από συνεργάτες να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για να λάβουν όσο 

το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ομάδα μάθησης, τον τύπο 

μαθήματος, τον τόπο διεξαγωγής μαθημάτων και τον τεχνικό εξοπλισμό και τις 

τεχνικές δεξιότητες του δασκάλου και των μαθητών. 
 
 

Προκειμένου να δημιουργηθεί η ηλεκτρονική εργαλειοθήκη, η κύρια πηγή μας ήταν οι 

ίδιοι οι καθηγητές ξένων γλωσσών. Γρήγορα κατέστη σαφές ότι η ομάδα-στόχος δεν 

είναι ομοιογενής όσον αφορά τη διδακτική εμπειρία και την εργασία με ηλεκτρονικά 

υλικά. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε ότι η ηλεκτρονική εργαλειοθήκη δεν θα πρέπει 

να περιλαμβάνει μόνο το σχέδιο μαθημάτων αλλά και γενικές οδηγίες για τους 

εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν ηλεκτρονικά υλικά στην τάξη. 
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Εμπόδια και προβλήματα κατά την έρευνα  
 

Δεν υπήρχαν εμπόδια ή προβλήματα κατά τη διάρκεια της έρευνας. Αυτό αναμφίβολα 

οφείλεται στην εξαιρετική δουλειά που πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο στάδιο του 

έργου και στην πολύτιμη συμβολή των συναδέλφων εκπαιδευτικών, γεγονός που 

βοήθησε να δημιουργηθεί ένα προϊόν προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. 
 
 

 

 Ανάπτυξη  
 

Διαδικασία ανάπτυξης  
 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της διαδικασίας ανάπτυξης, διεξήγαμε μια 

έρευνα μεταξύ των μαθησιακών ομάδων και καθηγητών ξένων γλωσσών σε κάθε 

χώρα εταίρο για να καθορίσουμε τις τεχνικές τους δεξιότητες και τους στόχους 

μάθησης καθώς και τον τεχνικό εξοπλισμό που είναι διαθέσιμος στο χώρο του 

μαθήματος. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων, οι εταίροι επέλεξαν ένα κατάλληλο 

ηλεκτρονικό εργαλείο από τον ηλεκτρονικό κατάλογο. 
 
 

Στο επόμενο βήμα, καθορίστηκε η μορφή του σχεδίου μαθήματος. Στη συνέχεια, οι 

καθηγητές ξένων γλωσσών σε κάθε χώρα-εταίρο δημιούργησαν ένα σχέδιο 

μαθήματος το οποίο εξηγεί λεπτομερώς τον τρόπο εργασίας με τον ηλεκτρονικό πόρο 

στην τάξη. 
 
 

Ταυτόχρονα, οι καθηγητές γλωσσών από όλες τις χώρες εταίρους ανέλυσαν τις 

προσδοκίες τους από την ηλεκτρονική εργαλειοθήκη και συμφώνησαν για το 

περιεχόμενό της. 
 
 

Επιπλέον, όλοι οι εταίροι συμφώνησαν να δοκιμάσουν τα μαθήματα στην τάξη για να 

βεβαιωθούν ότι λειτουργούν σε μια πραγματική τάξη. Επιπλέον, η δραστηριότητα 

αυτή εξυπηρετούσε τη διαφήμιση των αποτελεσμάτων του έργου μεταξύ των 

ομάδων-στόχων και την απόκτηση πολύτιμων πληροφοριών. 
 
 

Ομάδα στόχος  
 

Το προϊόν απευθύνεται σε καθηγητές ξένων γλωσσών. Κατά τη φάση της έρευνας 

έγινε σαφές ότι η ομάδα στόχος δεν είναι ομοιογενής. Ορισμένοι καθηγητές ξένων 

γλωσσών χρησιμοποιούν συχνά εργαλεία online στην τάξη. Ωστόσο, η πλειονότητα 

των καθηγητών ξένων γλωσσών έχει πολύ λίγη εμπειρία με τα ηλεκτρονικά εργαλεία. 
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Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε η εργαλειοθήκη για την παροχή υλικού και για τις 

δύο ομάδες. 
 
 

Επιπλέον, οι καθηγητές ξένων γλωσσών συμμετείχαν από την αρχή και συνέβαλαν με 

τις απόψεις και την εμπειρίας τους στη δημιουργία σχεδίων μαθήματος και στην 

εργαλειοθήκη, κατά τη φάση της δοκιμής και κατά τη διάρκεια των 

πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων 
 
 

Εμπόδια και προβλήματα κατά τη διαδικασία ανάπτυξης  
 

Οι εταίροι του έργου αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τομείς και συμβάλλουν με ένα 

ευρύ φάσμα εμπειρίας στο έργο. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι την εμπειρία στη διδασκαλία 

ξένης γλώσσας που απαιτείται για τη δημιουργία των σχεδίων μαθήματος. Ως λύση, ο 

επικεφαλής εταίρος δημιούργησε τα σχέδια μαθημάτων για αυτούς με βάση τις 

ανάγκες των ομάδων στόχων τους. 
 
 

 

 Σχόλια/ δοκιμές  
 

Διαδικασία δοκιμής του προϊόντος  
 

Πριν από ξεκινήσει η ανάπτυξη του προϊόντος, όλοι οι εταίροι συμφώνησαν να 

δοκιμάσουν τα σχέδια μαθημάτων στις χώρες τους για να δουν αν το εργαλείο θα 

μπορούσε πραγματικά να χρησιμοποιηθεί στην τάξη και να προωθήσει τα 

αποτελέσματα των έργων μεταξύ των ομάδων στόχων. 
 
 

Μόλις δημιουργήθηκαν τα μαθήματα, στάλθηκαν στους εταίρους του που επέλεξαν 

έναν δάσκαλο και μια ομάδα εκπαιδευομένων για τις δοκιμές. Ο εταίρος που ήταν 

υπεύθυνος για την αξιολόγηση και τη διαχείριση της ποιότητας παρείχε φόρμες 

ανατροφοδότησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμπληρώθηκαν μετά τη 

δοκιμή. 
 
 

Αποτελέσματα δοκιμών  
 

Τα σχόλια από τις δοκιμές συζητήθηκαν μεταξύ των εταίρων και έγιναν αλλαγές στην 

εργαλειοθήκη. Η εργαλειοθήκη παρουσιάστηκε επίσης κατά τη διάρκεια των 

πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων. Τα σχόλια ήταν πολύ θετικά από τους καθηγητές 

και τους μαθητές. Ωστόσο, κατέστη σαφές ότι ορισμένοι δάσκαλοι δυσκολεύτηκαν να 

εργαστούν με την εργαλειοθήκη. Για το λόγο αυτό, οι εταίροι αποφάσισαν να 

δημιουργήσουν ένα σύντομο βίντεο που να εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσουν την 

εργαλειοθήκη 
 
 

Εμπόδια και προβλήματα κατά τη δοκιμή  
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Όταν τα σχέδια μαθημάτων ήταν έτοιμα, ορισμένοι εταίροι δεν μπόρεσαν να βρουν 

αμέσως διαθέσιμες τάξεις για δοκιμή, καθώς δεν υπήρχαν μαθήματα γλωσσών κατά 

τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Για το λόγο αυτό, η φάση της δοκιμής διήρκησε 

περισσότερο από το αναμενόμενο. 
 
 

 

 Συμπεράσματα  
 

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη το προϊόν  
 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εφαρμόσουν τους δικτυακούς πόρους στην τάξη 

μπορούν να κατεβάσουν τα σχέδια μαθήματος που παρέχονται στην εργαλειοθήκη 

και να τα χρησιμοποιήσουν στην τάξη. Οι περιγραφές των μαθησιακών ομάδων τους 

βοηθούν να προσδιορίσουν ομοιότητες και διαφορές στη δική τους ομάδα και να τους 

βοηθήσουν να προσδιορίσουν εάν και ποιες αλλαγές πρέπει να κάνουν στο αρχικό 

σχέδιο μαθήματος. 
 
 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν βρει άλλα ηλεκτρονικά υλικά μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις οδηγίες που παρέχονται στην εργαλειοθήκη για να ελέγξουν εάν 

τα υλικά είναι κατάλληλα ή όχι. 
 
 

Παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη χρήση του εργαλείου  
 

Τα σχέδια μαθήματος που παρέχονται στην εργαλειοθήκη είναι απλά παραδείγματα. 

Μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθούν για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες άλλων 

μαθησιακών ομάδων. 
 
 

Δεν περιλαμβάνονται όλα τα εργαλεία που υπάρχουν στον κατάλογο του προϊόντος 1 

και στην εργαλειοθήκη. Δεν είναι διαθέσιμα σχέδια μαθήματος για κάθε πόρο που 

έχουν επιλέξει από τον ηλεκτρονικό κατάλογο. 
 
 

Σε αυτή την περίπτωση, οι οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς βοηθούν να προσδιοριστεί 

κατά πόσον ο πόρος είναι κατάλληλος για την ομάδα μάθησης. Είναι απαραίτητη 

καλή σύνδεση στο διαδίκτυο για να έχετε πρόσβαση στην εργαλειοθήκη 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://mall-guide.eu/toolbox-for-sla-

trainers/  
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Νέα εργαλεία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών – IO6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Έρευνα  
 

Είδος έρευνας που διεξήχθη  
 

Οι συνεργάτες επέλεξαν 5 καταστάσεις μάθησης / διδασκαλίας και δημιούργησαν 5 

εργαλεία για την εξάσκηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων εκμάθησης γλωσσών που 

καλύπτουν την επέκταση του λεξιλογίου, την γραμματική, τις δεξιότητες γραφής, την 

ακρόαση και την ομιλία. 
 
 

Η μορφή που χρησιμοποιείται για τη διδακτική και τεχνική ανάλυση των νέων 

εργαλείων, είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται στα προϊόντα 2 και 3. Τα σχέδια 

μαθημάτων που προετοιμάστηκαν για κάθε ένα από τα εργαλεία βασίστηκαν στη 

μορφή που χρησιμοποιήθηκε στο προϊόν 4. 
 
 

Πηγές για την έρευνα  
 

Οι νέες εφαρμογές MALL για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, βασίστηκαν στα 

προϊόντα 2, 3 και 4 και στις εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσω των δοκιμών. 
 
 

Εμπόδια και προβλήματα κατά την έρευνα  
 

Οι εταίροι δεν αντιμετώπισαν εμπόδια ή ζητήματα κατά τη φάση της έρευνας, καθώς 

βασίζονται σε καλά διεξαγόμενη έρευνα των προϊόντων 2 και 3. 
 
 

 

 Ανάπτυξη  
 

Διαδικασία ανάπτυξης  
 

Οι εταίροι συμφώνησαν ότι τα νέα διδακτικά εργαλεία θα βασίζονταν στα κοινά 

ηλεκτρονικά εργαλεία που αναλύθηκαν στη μεθοδολογική ανάλυση (IO2). Κύριος 

λόγος για την απόφαση αυτή ήταν το γεγονός ότι αυτά τα κοινά ηλεκτρονικά 
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εργαλεία είναι γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα και αυτό τα καθιστά μια τέλεια 

βάση για ανάπτυξη. 
 
 

Ένα κοινό πρότυπο χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των νέων εργαλείων. Αυτό το 

πρότυπο περιλάμβανε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παρουσίαση και 

χρήση των νέων εργαλείων που αναπτύχθηκαν για καθηγητές ξένων γλωσσών. 
 
 

Συγκεκριμένα, κάθε περιγραφή εργαλείου περιλαμβάνει: Γενικές πληροφορίες (γλώσσα, 

δεξιότητα, ομάδα στόχος), μια σύντομη περιγραφή, την ιδέα, την έννοια και τον λόγο 

για τον οποίο έχει αναπτυχθεί το εργαλείο. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και η 

μεθοδολογία που εφαρμόστηκε κατά την ανάπτυξη του εργαλείου. Οι ανθρώπινοι 

πόροι και ο εξοπλισμός που εμπλέκονται στην ανάπτυξη. Τα ζητήματα και τα 

προβλήματα που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη. Μια μεθοδολογική και τεχνική 

ανάλυση του εργαλείου και, τέλος, ένα σχέδιο μαθήματος για τη χρήση του εργαλείου 

σε μια τάξη ξένης γλώσσας. 
 
 

Ομάδα στόχος  
 

Η ομάδα-στόχος είναι οι καθηγητές ξένων γλωσσών, εκπαιδευτές και άλλα σχετικά 

άτομα που συμμετέχουν στη διδασκαλία γλωσσών. Η ανάπτυξη των νέων εργαλείων 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς τομείς από την εκμάθηση γλωσσών και η 

ίδια προσέγγιση και μεθοδολογία μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές 

καταστάσεις όπου απαιτείται τεχνολογία για την υποστήριξη της μάθησης. 
 
 

Εμπόδια και προβλήματα κατά τη διαδικασία ανάπτυξης  
 

Η διαδικασία ανάπτυξης νέων εργαλείων απαιτεί υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης 

όχι μόνο στη διδασκαλία γλωσσών αλλά στη χρήση της τεχνολογίας, των 

δυνατοτήτων της και των περιορισμών που προκύπτουν από αυτήν. Η ανάπτυξη 

διαρκεί πολύ και μερικές φορές είναι μια διαδικασία δοκιμής και σφάλματος. 

Χρειάζεται πολύ χρόνο και προσπάθεια για τη δημιουργία των νέων εργαλείων. Αυτό 

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

δάσκαλο. 
 
 

 

 Σχόλια/ δοκιμές  
 

Διαδικασία δοκιμής του προϊόντος  
 

Οι συνεργάτες δοκίμασαν τα νέα εργαλεία στις τάξεις ξένης γλώσσας.  
 

Αποτελέσματα δοκιμών  
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Η ανατροφοδότηση από τις δοκιμές ήταν γενικά θετική. Τα νέα εργαλεία βασισμένα σε 

κοινά εργαλεία ήταν καλά τεκμηριωμένα και ήταν εύκολο να χρησιμοποιηθούν στις 

τάξεις ξένης γλώσσας. 
 
 

Εμπόδια και προβλήματα κατά τη δοκιμή  
 

Μερικές φορές υπάρχει έλλειψη βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής στους 

εκπαιδευόμενους και αυτό δυσχεραίνει τη δοκιμή των νέων εργαλείων. 
 
 

 

 Συμπεράσματα  
 

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη το προϊόν  
 

Τα νέα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από καθηγητές / εκπαιδευτές 

γλωσσών στις τάξεις ξένης γλώσσας. Τα νέα εργαλεία και η διαδικασία ανάπτυξής 

τους μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τους εκπαιδευτικούς να 

αναπτύξουν τα δικά τους εργαλεία. 
 
 

Παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη χρήση του εργαλείου  
 

Όλα τα εργαλεία απαιτούν βασικές δεξιότητες πληροφορικής από τους 

εκπαιδευόμενους 
 
 

Για να χρησιμοποιήσετε το MOODLE και το WordPress πρέπει να έχετε εγκατεστημένο 

σε ένα διακομιστή ή να έχετε πρόσβαση με δικαιώματα επεξεργασίας σε μια 

υπάρχουσα εγκατάσταση. 
 
 

Δεν είναι εύκολο να αναπτύξετε τα δικά σας εργαλεία και χρειάζεστε βαθιά γνώση και 

χρόνο για να αναπτύξετε νέα εργαλεία. 
 
 

Η δοκιμή και η ανατροφοδότηση των νέων εργαλείων αποτελεί ουσιαστικό μέρος της 

διαδικασίας ανάπτυξης. 
 
 
 
 
 

 

http://www.mall-guide.eu/new-

developments-of-mall-applications-for-

sla-teaching/  
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Σύνδεσμοι και μαρτυρίες χρηστών 
 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες συνδέσεις, άρθρα, πληροφορίες 

σχετικά με τις δυνατότητες κατάρτισης καθώς και μαρτυρίες καθηγητών ξένων 

γλωσσών / εκπαιδευτών από κάθε χώρα εταίρο, οι οποίοι έχουν δοκιμάσει τα 

προϊόντα του έργου. 
 

 

Γερμανία 
 
 
 
 

Σύνδεσμοι για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών 
 

• OERinfo: Το OERinfo είναι μια ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από το Γερμανικό 

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους 

Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, τις λήψεις υλικού και μια επισκόπηση των 

επερχόμενων εκδηλώσεων που σχετίζονται με OER. Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος 

στα γερμανικά. Link: http://open-educational-resources.de/  
• “Interaktives Storytelling mit Twine”: Αυτό το άρθρο δημοσιεύθηκε από τη Γερμανική 

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Εκπαίδευσης. Το άρθρο διατίθεται στα γερμανικά. 
 

Link: 

https://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/werkstatt/227691/interaktives-

storytelling-mit-twine 
 
 

Ευκαιρίες κατάρτισης για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών 
 

• Webinar “Open Educational Resources und Urheberrecht”: Το σεμινάριο 

πραγματοποιήθηκε στις 29/09/2016 από τον εμπειρογνώμονα ηλεκτρονικής μάθησης 

Hedwig Seipel και Thomas Hartmann, δικηγόρο που ειδικεύεται στον τομέα της 

πληροφορικής. Το σεμινάριο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους OER και σχετικά με 

τις νομικές πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν χρησιμοποιείτε OER στην τάξη. 

Το webinar διατίθεται στα γερμανικά. 

Link: https://wb-web.de/aktuelles/erstes-webinar-auf-wb-web.html  

 

Έρευνα και δημοσιεύσεις 
 

• Whitepaper Open Educational Resources (OER) in der Weiterbildung/Erwachsenenbildung – 

Bestandsaufnahme und Potenziale 2015: Η λευκή βίβλος στοχεύει στη διεύρυνση της 

γνώσης σχετικά με τους Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ) και στη διευκόλυνση της 

συζήτησης σχετικά με αυτούς. Η λευκή βίβλος είναι διαθέσιμη στα γερμανικά και μπορεί 

να μεταφορτωθεί σε μορφή PDF. 
 

Link: http://open-educational-resources.de/wp-

content/uploads/sites/4/2015/02/Whitepaper-OER-Weiterbildung-2015.pdf  

http://open-educational-resources.de/
https://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/werkstatt/227691/interaktives-storytelling-mit-twine
https://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/werkstatt/227691/interaktives-storytelling-mit-twine
https://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/werkstatt/227691/interaktives-storytelling-mit-twine
https://wb-web.de/aktuelles/erstes-webinar-auf-wb-web.html
http://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/Whitepaper-OER-Weiterbildung-2015.pdf
http://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/Whitepaper-OER-Weiterbildung-2015.pdf
http://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/Whitepaper-OER-Weiterbildung-2015.pdf
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• Malina, Barbara; Neumann, Jan: „Was sind Open Educational Resources? Und andere  
häufig gestellte Fragen“:Η έκθεση δημοσιεύθηκε από τη γερμανική Επιτροπή της UNESCO 

το 2013. Ενημερώνει για τους ΑΕΠ και τα πνευματικά δικαιώματα. Η έκθεση διατίθεται σε 

μορφή PDF στα γερμανικά.Link: 

http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Was_sind_OE 

R__cc.pdf 
 

• Butcher, Neil: “A Basic Guide to Open Education Resources (OER)”: Ο οδηγός 

προετοιμάστηκε από τον Neil Butcher για την Κοινοπολιτεία της Μάθησης και την 

UNESCO. Περιέχει μια εισαγωγή στους ΑΕΠ και ενημερώνει για θέματα που σχετίζονται 

με τα πνευματικά δικαιώματα. Η έκθεση διατίθεται σε μορφή PDF στα Αγγλικά. 
 

Link: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf 
 
 
 
 

Μαρτυρίες χρηστών  

 

"Το έργο του Οδηγού Mall παρέχει σημαντική υποστήριξη σ τους καθηγητές 

ξένων γλωσσών και τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί, αφενός, μπορούν να 

αποκτήσουν μια επισκόπηση των διαφόρων ηλεκτρονικών εργαλείων 

εκμάθησης και πιθανών καταστάσεων εφαρμογής στην τάξη. Επιπλέον, 

υπάρχουν επίσης λεπτομερή σχέδια μαθήματος για διάφορα θέματα που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. Οι μαθητές, από την άλλη πλευρά, 

μπορούν να επωφεληθούν από τα ηλεκτρονικά υλικά ως συμπλήρωμα των 

υλικών που προσφέρονται στα εγχειρίδια. Αυτό τους δίνει νέους τρόπους 

βελτίωσης των γλωσσικών δεξιοτήτων τους’’   
Anna Tetereva, Καθηγήτρια Γερμανικών  

 
 
 
 

“ Συνολικά, βρήκα το έργο Mall Guide ένα χρήσιμο εργαλείο για να βελτιώσω τα 

μαθήματα γλώσσας μου. Η εργαλειοθήκη παρέχει τόσα πολλά παραδείγματα 

ηλεκτρονικών πόρων διδασκαλίας, τους οποίους μπορώ να μοιραστώ με τους 

μαθητές για να ενθαρρύνω τη συνεχή μάθησή τους έξω από την τάξη, αλλά και 

να χρησιμοποιήσω βίντεο στην τάξη για να βελτιώσω τη διαδικασία μάθησης. 

Τα σχέδια μαθημάτων ήταν εύκολο να ακολουθηθούν και να αναδιαρθρωθούν 

/ προσαρμοστούν για τους σκοπούς των δικών μου τάξεων. Με τα ατελείωτα 

ηλεκτρονικά μέσα σήμερα, το Toolbox οργανώνει τους πόρους σε μια πιο 

προσιτή δομή ώστε να είναι πιο προσιτή για τους εκπαιδευτικούς, με μερικά 

συγκεκριμένα παραδείγματα για τον τρόπο εφαρμογής τους στα σχέδια 

μαθήματος.” 
  

Jessica Borniger, Καθηγήτρια Αγγλικών  

http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Was_sind_OER__cc.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Was_sind_OER__cc.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf
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Ελλάδα 
 
 
 
 

Σύνδεσμοι για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών 
 

• PHOTODENTRO - Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου  
Link: http://photodentro.edu.gr/aggregator/  

• OER Commons & Open Education  
Link: https://www.oercommons.org/browse?f.general_subject=language-

education-esl 
 

• Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO) 

Link: http://www.palso.gr/ 
 

• Ελληνική ηλεκτρονική κοινότητα για καθηγητές ξένω γλωσσών  
Link: http://www.xeniglossa.gr  

 
 

Ευκαιρίες κατάρτισης για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών 
 

• Διεθνές κέντρο εκπαίδευσης καθηγητών  
Link: https://celtathens.com  

• Προγράμματα εκπαίδευσης καθηγητών σε καθηγητές ξένων γλωσσών στην Ελλάδα  
Link: http://www.thestudyrooms.gr/  

 

Έρευνα και δημοσιεύσεις  
• LangMOOC Toolkit, available in pdf format.  

Link: http://www.langmooc.com/wp-content/uploads/2016/11/toolkit-

langmooc.rev2_.pdf  
Χρησιμοποιώντας την έρευνα για να διερευνήσετε την τεχνολογία στη 

διδασκαλία ξένων γλωσσών: διεθνείς προοπτικές. Διατίθεται σε μορφή pdf.  
Link: 

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/28313%20ELTRA% 

20Report%20WEB.PDF 

 

Μαρτυρίες χρηστών  
 

“Όλα τα αποτελέσματα του έργου Mall Guide μέχρι τώρα ήταν πολύ 

χρήσιμα για μένα. Θέλω να αναφέρω τον ηλεκτρονικό κατάλογο που είναι 

μια πολύ πλήρης και εύχρηστη βάση δεδομένων με εργαλεία για τη 

διδασκαλία γλωσσών. Οι δυνατότητες αναζήτησης και η μεθοδολογική και 

τεχνική ανάλυση καθιστούν αυτόν τον κατάλογο έναν πόρο που κάθε 

εκπαιδευτής ξένων γλωσσών μπορεί να βρει χρήσιμο. Το σετ εργαλείων και 

τα προτεινόμενα σχέδια μαθημάτων περιείχαν πολύ καλές ιδέες για το πώς 

να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία στην τάξη.”   
Athanasia Defingou, Εκπαιδεύτρια Ελληνικών  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://www.oercommons.org/browse?f.general_subject=language-education-esl
https://www.oercommons.org/browse?f.general_subject=language-education-esl
https://www.oercommons.org/browse?f.general_subject=language-education-esl
http://www.palso.gr/
http://www.xeniglossa.gr/
https://celtathens.com/
http://www.thestudyrooms.gr/
http://www.langmooc.com/wp-content/uploads/2016/11/toolkit-langmooc.rev2_.pdf
http://www.langmooc.com/wp-content/uploads/2016/11/toolkit-langmooc.rev2_.pdf
http://www.langmooc.com/wp-content/uploads/2016/11/toolkit-langmooc.rev2_.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/28313%20ELTRA%20Report%20WEB.PDF
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/28313%20ELTRA%20Report%20WEB.PDF
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“Βρήκα το πρόγραμμα Mall Guide και τα αποτελέσματά του μια πολύ χρήσιμη 

πηγή για τη διδασκαλία μου. Ο ρόλος της τεχνολογίας στη διδασκαλία 

γλωσσών αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία καθημερινά. Τα εργαλεία και οι 

πόροι που παρέχονται από το πρόγραμμα ήταν πλήρεις και εύκολα στη χρήση 

στις τάξεις μου. Τα νέα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από τους συνεργάτες του 

προγράμματος αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για εμένα και προσπάθησα να 

αναπτύξω τα δικά μου εργαλεία για να τα χρησιμοποιήσω με τους μαθητές μου 

και να μοιραστώ με τους συναδέλφους μου.” 
  

Myrsini Megaloudi, Φιλόγογος 
 
 
 
 
 

 

Βουλγαρία 
 
 
 
 

Σύνδεσμοι για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών 
 

• Teachers.bg: Μια ιστοσελίδα για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές. Συλλέγει χρήσιμες 

πληροφορίες και προσφορές για μαθήματα, υλικά και άλλες υπηρεσίες στον 

εκπαιδευτικό τομέα. Ο ιστότοπος διατίθεται στη βουλγαρική γλώσσα. 

Link: https://uchiteli.bg/  
• Online εκπαιδευτικοί πόροι για εκπαιδευτές γλωσσών και εκπαιδευτικούς, που 

αναπτύχθηκαν από το Τμήμα Διδασκαλίας Γλωσσών και Διεθνών Φοιτητών 

στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας 

Link: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/  

 

Ευκαιρίες κατάρτισης για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών 
 

• European center for innovations, education, science and culture: Αυτές οι ιστοσελίδες 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, 

σεμινάρια και συνέδρια.  
Link: http://eucenter.net/bg/newsletter  

 

 

Έρευνα και δημοσιεύσεις 
 

• Безплатни сайтове за учене на чужди езици: Άρθρο σχετικά με τους πιο δημοφιλείς 

ιστότοπους και πλατφόρμες για ελεύθερη εκμάθηση ξένων γλωσσών με σύντομες 

περιγραφές.  
Link:  
http://www.peika.bg/statia/Bezplatni_saytove_za_uchene_na_chuzhdi_ezitsi_ 

l.a_i.88735.html 
 

https://uchiteli.bg/
http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/
http://eucenter.net/bg/newsletter
http://www.peika.bg/statia/Bezplatni_saytove_za_uchene_na_chuzhdi_ezitsi_l.a_i.88735.html
http://www.peika.bg/statia/Bezplatni_saytove_za_uchene_na_chuzhdi_ezitsi_l.a_i.88735.html
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• Най-добрите безплатни приложения за учене на чужди езици: Άρθρο σχετικά με 

τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας για ελεύθερη εκμάθηση ξένων 

γλωσσών με σύντομες περιγραφές.  
Link: http://www.digital.bg  

• 6 тайни за успешното учене на чужд език: Επιστημονικό άρθρο σχετικά με την 

εκμάθηση ξένης γλώσσας. 

Link: https://www.spisanie8.bg  
• 7 оригинални начина да научим чужд език: Επιστημονικό άρθρο με 7 ενδιαφέρουσες 

προτάσεις για τη βελτίωση των μαθημάτων ξένων γλωσσών που τα καθιστούν χρήσιμα 

και ενδιαφέροντα για τους εκπαιδευόμενους. 

Link: http://www.manager.bg 

 
Μαρτυρίες χρηστών  

 

“Δουλεύω σαν καθηγήτρια ξένων γλωσσών για 5 χρόνια. Προσπαθώ συνεχώς 

να βελτιώσω τις μεθόδους διδασκαλίας μου και να ευθυγραμμιστώ με τις 

σύγχρονες τάσεις. Όταν ενημερώθηκα για τα προϊόντα MALL Guide, ήταν πολύ 

ενδιαφέρον για μένα να προσπαθήσω να εφαρμόσω κάποια από αυτά στην 

δουλειά μου. Πιστεύω ότι οι προτεινόμενες ιστοσελίδες, πλατφόρμες και OER 

είναι πολύ εύχρηστες και μπορούν να υποστηρίξουν το έργο των εκπαιδευτών 

SLA. Όταν εργάζεστε με μικρές ομάδες, είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να 

μπορούν να αντιλαμβάνονται τη ξένη γλώσσα με όλες τις αισθήσεις τους. 

Χρησιμοποιώ συχνά μερικά από τα εργαλεία οδηγών MALL στις τάξεις μου και 

παρατηρώ ότι γίνονται πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα για όλους.”   
Maya Tsvetanova, Καθηγήτρια Αγγλικών  

 
 
 
 

“Ως έμπειρη δασκάλα ξένων γλωσσών μερικές φορές θεωρώ πολύ δύσκολο να 

αρχίσω να χρησιμοποιώ νέες και διαφορετικές διδακτικές μεθόδους και 

εργαλεία στη δουλειά μου. Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης άκουσα για το 

πρόγραμμα MALL Guide και αποφάσισα να διερευνήσω αυτήν την πλατφόρμα 

και το έργο και να δω αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να κάνω τα 

μαθήματά μου πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα για τους μαθητές. Αποδείχθηκε 

ότι στην πλατφόρμα προσφέρονται πολύ χρήσιμες πληροφορίες και πόροι, 

τόσο για τη διδασκαλία όσο και για την προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση. Το 

έργο είναι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο και από τότε που το άκουσα, 

προσπαθώ να διαδώσω τα νέα μεταξύ άλλων συναδέλφων και να μοιραστώ 

τη χρήσιμη εμπειρία που έχω κερδίσει. Μου αρέσει πολύ το γεγονός ότι μπορώ 

να χρησιμοποιήσω άμεσα τα μαθήματα που μου δίνουν ιδέες για το πώς να 

διαφοροποιήσω τα ήδη αναπτυγμένα μου θέματα για τα μαθήματα που έχω.” 
  

Lora Yoncheva, Καθηγήτρια Αγγλικών  

http://www.digital.bg/novini/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8-news42701.html
https://www.spisanie8.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/2450-6-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA.html
http://www.manager.bg/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85/7-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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Πολωνία 
 
 
 
 

Σύνδεσμοι για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών 
 

• Ηλεκτρονικό μάθημα και υλικό για καθηγητές ξένων γλωσσών. 

Link: https://www.britishcouncil.pl/nauczyciele  
• Πολύ περιεκτικός πόρος για καθηγητές ξένων γλωσσών με πολλά αντικείμενα  

Link: http://jows.pl/artykuly  
• Το πρόγραμμα SpeakApps επικεντρώνεται στη δημιουργία μιας ελεύθερης και ανοιχτής 

πηγής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που συγκεντρώνει τις εφαρμογές και τις 

παιδαγωγικές μεθόδους που βασίζονται στις ΤΠΕ για την πρακτική άσκηση προφορικών 

δεξιοτήτων στο διαδίκτυο 

Link: http://www.speakapps.eu/  
• Έργο για ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους στη διδασκαλία γλωσσών  

Link: http://langoer.eun.org/home  
• Koalicja Otwartej Edukacji (Συνασπισμός για την Ανοικτή Εκπαίδευση) παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα 

αντιγραφής.  
Link: https://koed.org.pl/pl/otwarta-edukacja/  

 
 
 
 

 

Ευκαιρίες κατάρτισης για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών 
 

• Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαίδευσης ORE προσφέρει πολλές ενδιαφέρουσες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μαθήματα για εκπαιδευτικούς με τη μορφή blended 

/ e-learning ή workshops. 

 

• Η European Schoolnet Academy είναι μια πλατφόρμα όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να μάθουν για τις καινοτομίες στην εκπαίδευση. Τα μαθήματα είναι δωρεάν, απαιτούν 

μόνο εγγραφή. Ακόμα κι αν έχει τελειώσει ένα μάθημα, όλα τα υλικά και οι συζητήσεις 

παραμένουν διαθέσιμα για προβολή. 

Link: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/  
 

 

Έρευνα και δημοσιεύσεις 
 

• “Giving Knowledge for Free” – Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον ΟΟΣΑ σχετικά 

με τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Διατίθεται σε μορφή pdf. 

Link: http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf  

https://www.britishcouncil.pl/nauczyciele
http://jows.pl/artykuly
http://www.speakapps.eu/
http://langoer.eun.org/home
https://koed.org.pl/pl/otwarta-edukacja/
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/
http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
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• Stockwell, G., & Hubbard, P. (2013). Some emerging principles for mobile-assisted 

language learning. Monterey, CA: The International Research Foundation for English 

Language Education. Available in pdf format. 

Link: http://www.tirfonline.org/wp-  
content/uploads/2013/11/TIRF_MALL_Papers_StockwellHubbard.pdf 

 

Μαρτυρίες χρηστών  
 

“Η ιστοσελίδα του έργου Mall Guide είναι ένας πραγματικά ενδιαφέρον χώρος 

για δασκάλους γλωσσών. Έχω διαβάσει τα περισσότερα από τα υλικά που είναι 

διαθέσιμα και τα θεωρώ χρήσιμα. Σε αντίθεση με τα περισσότερα άρθρα / 

αναφορές σχετικά με το θέμα, τα οποία έχω συναντήσει στο Internet, αυτά 

είναι πιο προσιτά και κατανοητά. Μου άρεσε ιδιαίτερα η διαδραστική 

εργαλειοθήκη και η επιλογή των εφαρμογών από ό, τι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία, και παρέχει σημαντική υποστήριξη για τους 

εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν καινοτόμους μεθόδους και 

εργαλεία με τους μαθητές τους. Προτείνω αυτή την ιστοσελίδα σε όλους τους 

καθηγητές Αγγλικών.”   
Anna Przybyło, Καθηγήτρια Αγγλικών  

 

“Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γλωσσών βρισκόμουν πάντοτε στην πλευρά 

των παραδοσιακών μεθόδων, αλλά σήμερα είναι δύσκολο να ενθαρρύνουμε 

τους μαθητές να μάθουν από κει και πέρα τους κανόνες λεξιλογίου ή 

γραμματικής. Η υιοθέτηση των εργαλείων MALL είναι η καλύτερη απάντηση 

στις ανάγκες των μαθητών σας και χάρη στη συνοπτική και οπτικά ελκυστική 

του μορφή σας βοηθά να προσελκύσετε την προσοχή τους και να τους 

παρακινήσετε να μάθουν. Ο αριθμός των διαθέσιμων εκπαιδευτικών 

εφαρμογών είναι πολύ μεγάλος και ο απλός δάσκαλος, ο οποίος θα ήθελε να τα 

ελέγξει, να τα δοκιμάσει και να τα αξιολογήσει, δεν θα βρει αρκετό χρόνο για να 

προετοιμαστεί καλά για τις τάξεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκω το 

Toolbox και άλλους πόρους που διατίθενται μέσω του project MallGuide ένα 

είδος χάρτη, βοηθώντας τους πολυάσχολους εκπαιδευτικούς να βρουν έναν 

τρόπο να γίνουν πιο καινοτόμοι και αποτελεσματικοί στη δουλειά τους. Οι 

εφαρμογές που παρουσιάζονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο είναι επίσης πολύ 

ενδιαφέρουσες και συγκεντρωμένες σε ένα μέρος μαζί με περιγραφές. Επιθυμώ 

μόνο να υπάρχουν περισσότερα σχέδια μαθημάτων για τα επιλεγμένα 

εργαλεία.” 
  

Elżbieta Szczygieł, καθηγήτρια γλωσσών 
 

Μεγ. Βρετανία  

http://www.tirfonline.org/wp-content/uploads/2013/11/TIRF_MALL_Papers_StockwellHubbard.pdf
http://www.tirfonline.org/wp-content/uploads/2013/11/TIRF_MALL_Papers_StockwellHubbard.pdf
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Σύνδεσμοι για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών 
 

• Τα περισσότερα ιδιαίτερα διαπιστευμένα μαθήματα TEFL στο Ηνωμένο Βασίλειο! Πάνω 

από 30 τοποθεσίες μαθημάτων στο ΗΒ και online μαθήματα μπορείτε να σπουδάσετε 

από οπουδήποτε στον κόσμο.  
Link: www.tefl.org.uk  

• Αναπτύξτε τις δεξιότητες διδασκαλίας ξένων γλωσσών στο International House London Η 

διδασκαλία γλωσσών και τα προσόντα TEFL περιλαμβάνουν τα TESOL, CELTA και 

Delta.  
Link: www.ihlondon.com 

 
• Ο διεθνής οργανισμός του Ην. Βασιλείου για πολιτιστικές σχέσεις και εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες για εκπαιδευτές. Το βρετανικό συμβούλιο προσφέρει επίσης «webinars» ως 

πόρους κατάρτισης. 

Link: www.britishcouncil.org  
• Δωρεάν OER για τους καθηγητές ξένων γλωσσών  

Link: https://sllc.ku.edu/open-educational-resources  
• Εκπαιδευτικό Υλικό | COERLL  

Link: http://www.coerll.utexas.edu/coerll/materials  
• Ιστοσελίδα με OER κατάλληλες για εκπαιδευτές γλωσσών.  

Link: www.all-languages.org.uk  
 

 

Ευκαιρίες κατάρτισης για εκπαιδευτές ξένων γλωσσών 
 

• Η Ένωση για την εκμάθηση γλωσσών (ALL) είναι μια ανεξάρτητη αναγνωρισμένη ΜΚΟ 

και η σημαντικότερη ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου για όσους ασχολούνται με τη 

διδασκαλία ξένων γλωσσών σε όλα τα επίπεδα. Ο ιστότοπος παρέχει ορισμένους 

δωρεάν πόρους, συμπεριλαμβανομένων των ειδήσεων και των χαρακτηριστικών που 

ενδιαφέρουν τους δασκάλους και τους εκπαιδευτές γλωσσών. π.χ. Βιωματική μάθηση. 

Βελτίωση της κοινωνικής συνοχής μέσω της γλώσσας. Υπάρχουν χρήσιμοι σύνδεσμοι με 

άλλους οργανισμούς όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συλλόγων Εκπαιδευτικών Γλωσσών  
(Reseau Europeen des Associations de Professeurs de Langues) και οι εκδόσεις 

(Languages Today).  
Link: www.all-languages.org.uk  

• Αυτός ο ιστότοπος από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν πόρους για 

καθηγητές γλωσσών και καθηγητές ξένων γλωσσών, καθώς και θέματα όπως η γλώσσα 

ως εργαλείο διαχείρισης, η γλώσσα και η δημιουργικότητα, οι γλώσσες στην εργασία.  
Link: www.open.edu/openlearn/  

• Το συμπλήρωμα εκπαίδευσης του Times - TES - είναι μια παγκόσμια κοινότητα 8 

εκατομμυρίων εκπαιδευτικών, παρέχοντας έναν ηλεκτρονικό πόρο για μαθήματα, 

παρουσιάσεις και έργα, καθώς και άρθρα για την επαγγελματική ανάπτυξη που 

εξετάζουν διατομεακά ζητήματα π.χ. Ψηφιακή αφήγηση ιστοριών Οδηγός Δασκάλων 

Google Drive. Εργαλεία συνεργασίας. Η εγγραφή στον ιστότοπο είναι δωρεάν.  
Link: www.TES.com  

http://www.tes.com/
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Έρευνα και δημοσιεύσεις 
 

• Open Educational Resources in Language Teaching and Learning. Comas-Quinn, Anna 

and Fitzgerald, Alannah (2013). Open Educational Resources in Language Teaching and 

Learning. Higher Education Academy (HEA), York  
Δύο προγράμματα που έχουν επιδιώξει να αξιοποιήσουν το άνοιγμα προς όφελος των 

εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων στον τομέα της διδασκαλίας γλωσσών στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τα δύο προγράμματα επιδιώκουν να εισαγάγουν 

Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OER) και Πρακτικές (OEP) εστιάζοντας στην 

υποστήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών καθώς αναπτύσσουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες και πρακτικές για να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα των νέων 

ανοιχτών εργαλείων και τεχνολογιώνLink: http://oro.open.ac.uk/37550/ 
 

• Μηνιαία Webinars από τη Διεθνή Ένωση Εκπαιδευτικών της Αγγλικής ως Ξένης 

Γλώσσας. Τα σεμινάρια Webinars είναι δωρεάν και είναι ανοιχτά σε μέλη και μη μέλη 

του IATEFL, γι 'αυτό μη διστάσετε να ενημερώσετε όλους τους συναδέλφους και τους 

φίλους σας. 

Link: https://www.iatefl.org/web-events/webinars 
 
 

 

Μαρτυρίες χρηστών  

 

“Βρήκα την ιστοσελίδα του BBC πολύ εύκολη στη χρήση με πόρους καλής 

ποιότητας για το σχεδιασμό ενός μαθήματος γύρω. Οι μαθητές φάνηκαν 

να ανταποκρίνονται καλά στους πόρους επίσης.  
 

Ενώ υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, είναι συχνά δύσκολο να βρείτε ποιοτικά 

σχέδια μαθημάτων χρησιμοποιώντας ποιοτικούς πόρους (και συχνά μερικοί 

ιστότοποι θέλουν να σας χρεώσουν για την υπηρεσία). Βρήκα ότι τα εργαλεία 

οδηγού MALL ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος να βρεθούν ιστοτόποι που 

κανονικά δεν θα συναντήσατε κατά τη διάρκεια μιας κανονικής αναζήτησης 

στο Google, αλλά ότι πρόσφεραν εργαλεία για την εκμάθηση γλωσσών 

υψηλής ποιότητας (έχω δοκιμάσει έναν ιστότοπο για την εκμάθηση της 

ιταλικής γλώσσας και είχε μια σειρά ποιοτικών ασκήσεων γραμματικής που 

μπορούν όλες να γίνουν online).  
 

Συνολικά, πιστεύω ότι τα σχέδια μαθημάτων, οι πόροι και το υλικό βοηθούν στη 

δημιουργία και υποστήριξη νέων ιδεών και προσεγγίσεων στην εκμάθηση 

γλωσσών.”   

Araam Mansouri Marsh, Εκπαιδευτής  
 

“Το σχέδιο μαθήματος είναι πλήρες και επωφελές για τους χρήστες, παρόλο που 

θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να χρησιμοποιηθεί αυτός ο 

πόρος. Θα ήταν επωφελές το σχέδιο μαθήματος να έχει τον συνολικό χρόνο 

στην αρχή, δηλαδή 1h45mins, έτσι οι εκπαιδευτές ξέρουν πόσο καιρό θα 

χρειαστούν με την πρώτη ματιά. Η πρώτη δραστηριότητα μιλά για τους 
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στόχους, αλλά δεν είναι σαφές εάν μιλάμε για τους στόχους των μαθημάτων 

ή τους στόχους του μαθήματος. Απαιτείται περισσότερη σαφήνεια / εξήγηση 

για να γίνει διάκριση μεταξύ της δραστηριότητας της τάξης και της 

δραστηριότητας κατ 'οίκον. 
 

Η εργαλειοθήκη - Πολύ χρήσιμη για να βοηθήσει στην επιλογή ενός 

ηλεκτρονικού πόρου. Θα μπορούσε να είναι μια πρόκληση να ενημερώνεται 

συνεχώς καθώς ορισμένες ιστοσελίδες αρχειοθοτούνται και δεν είναι ενεργές 

(ως μέρος του εν λόγω πόρου).  
Ο διαδραστικός κατάλογος ηλεκτρονικών πόρων - Ένα καλό σημείο εκκίνησης 

από την άποψη των φίλτρων που προσφέρονται. Προσβάσιμο σε όλους. Και 

πάλι, η διατήρηση ακριβών πληροφοριών είναι απαραίτητη εάν οι καθηγητές 

αναθεωρούν πόρους.” 
  

Michelle Petros, Εκπαιδευτής  
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Σύνοψη 
 
 
 

Αυτός ο οδηγός συνοψίζει δύο χρόνια ενός φανταστικού εργασιακού περιβάλλοντος, 

παραγωγικές συναντήσεις και συνεργασία με τους εταίρους. Ο Οδηγός Mall δεν 

παράγει μόνο πολύτιμα εργαλεία και οδηγούς που είναι διαθέσιμοι για εκπαιδευτές, 

ιδρύματα κατάρτισης και μαθητευόμενους. Το πρόγραμμα αυτό έχει δημιουργήσει 

επίσης νέες διαδρομές μάθησης και διδασκαλίας για την εύκολη χρήση ηλεκτρονικών 

υλικών. Οι εταίροι του έργου έχουν επωφεληθεί από την έρευνα, τη δοκιμή και τη 

χρήση ηλεκτρονικών υλικών στις τάξεις τους. 

 

Παρόλο που το σχέδιό μας τελειώνει, τα προϊόντα παραμένουν διαθέσιμα για τους 

εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν 

ηλεκτρονικά υλικά στις εμπειρίες διδασκαλίας / μάθησης. Καλούμε τους αναγνώστες 

όχι μόνο να αξιοποιήσουν τα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα, αλλά τους 

ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν να συνεργάζονται μαζί μας σε αυτόν τον εξελισσόμενο 

κόσμο της χρήσης ΤΠΕ σε περιβάλλοντα μάθησης. Οι σύνδεσμοι που έχουν συνταχθεί 

προσφέρουν εκτεταμένες ευκαιρίες για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σας. 

Τώρα είναι η ευκαιρία σας να τα δοκιμάσετε και να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας μαζί 

μας. Ο Οδηγός Mall έχει σχεδιαστεί ως ένα διαδραστικό εργαλείο. Ας το 

χρησιμοποιήσουμε και να συνεχίσουμε να το τροφοδοτούμε με τις μελλοντικές μας 

πρακτικές διδασκαλίας / μάθησης. 
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Γλωσσάριο 
 

 

Εδώ θα θέλαμε να παρουσιάσουμε μερικούς από τους όρους που σχετίζονται με το θέμα 

του MALL. 
 

   Είναι ένας τύπος μάθησης που συνδυάζει την 

   παραδοσιακή, πρόσωπο με πρόσωπο τάξη με 

 Μικτή μάθηση  το περιεχόμενο ή την διδασκαλία που 
  

παρέχεται μέσω ψηφιακών και online μέσων.    

   (γνωστή και ως υβριδική ή εξατομικευμένη 

   μάθηση) 

   Ένα μοντέλο αποθήκευσης δεδομένων στο 
   οποίο τα ψηφιακά δεδομένα αποθηκεύονται 

 Αποθήκευση  σε λογικές μονάδες και η φυσική αποθήκευση 
  

εκτείνεται σε πολλούς διακομιστές (και συχνά  νέφους  

  σε τοποθεσίες) και το φυσικό περιβάλλον    

   ανήκει και διοικείται από έναν πάροχο 

   αποθήκευσης. Αυτοί οι πάροχοι αποθήκευσης 

   νέφους είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση των 

   διαθέσιμων και προσβάσιμων δεδομένων και 

   του φυσικού περιβάλλοντος που λειτουργεί. Οι 

   άνθρωποι και οι οργανισμοί αγοράζουν ή 

   εκμίσθουν χωρητικότητα αποθήκευσης από 

   τους παρόχους για την αποθήκευση δεδομένων 

   χρηστών, οργανισμών ή εφαρμογών. 

   Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και 

 Η εκμάθηση  προσεγγίσεων στις ΤΠΕ καθώς και προσεγγίσεις 

 γλωσσών με τη  για τη διδασκαλία και εκμάθηση ξένων 
  

γλωσσών, από τα «παραδοσιακά»  βοήθεια  

  προγράμματα άσκησης και πρακτικής που  

υπολογιστή (CALL) 
 

  χαρακτήριζαν το CALL στη δεκαετία του 1960 
   

   και του 1970 σε πιο πρόσφατες εφαρμογές 

   όπως π.χ. ένα περιβάλλον εικονικής μάθησης 

   και την εξ αποστάσεως μάθηση βασισμένη στο 

   διαδίκτυο. 

 Επικοινωνία με τη  Είναι κάθε ανθρώπινη επικοινωνία που γίνεται 

 μεσολάβηση  μέσω της χρήσης δύο ή περισσοτέρων 

 υπολογιστών (CMC)  ηλεκτρονικών συσκευών (π.χ. άμεσων 
   μηνυμάτων, email, chat rooms, online φόρουμ,  
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   υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων). 

 Συστημα  Μια εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή που 

 διαχείρισης  υποστηρίζει τη δημιουργία και την 
 περιεχομένου  τροποποίηση ψηφιακού περιεχομένου 
  

χρησιμοποιώντας μια απλή διεπαφή χωρίς την  (CMS)  

  ανάγκη προχωρημένων τεχνικών ρυθμίσεων    

   (εκτός αν απαιτείται), συνήθως υποστηρίζοντας 

   πολλούς χρήστες που εργάζονται σε ένα 

   συνεργατικό περιβάλλον. Οι λειτουργίες του 

   CMS περιλαμβάνουν - μεταξύ άλλων - την 

   δημοσίευση στο Web, τη διαχείριση εμφάνισης, 

   την επεξεργασία ιστορικού και τον έλεγχο 

   έκδοσης, την ευρετηρίαση, την αναζήτηση και 

   την ανάκτηση. 

   Μια κάρτα σε ηλεκτρονική μορφή που έχει 
   πληροφορίες, όπως λέξεις ή αριθμοί, σε μία ή 

 Flashcard/s  και στις δύο πλευρές, που χρησιμοποιούνται 
  

στην τάξη ή σε προσωπική μελέτη. Υπάρχει μια    

   ερώτηση στην μιά πλευρά της κάρτας και η 

   απάντηση στην άλλη πλευρά. Οι κάρτες 

   Flashcards μπορούν να περιέχουν λεξιλόγιο, 

   ιστορικές ημερομηνίες, τύπους ή οποιοδήποτε 

   θέμα μπορεί να διδαχθεί μέσω της μορφής 

   ερωτήσεων και απαντήσεων. 

   Μια παιδαγωγική προσέγγιση στην οποία η 

   άμεση διδασκαλία μετακινείται από το χώρο 

 Flipped  μάθησης της ομάδας στον ατομικό μαθησιακό 
  

χώρο. Ο χώρος της ομάδας μετατρέπεται σε  Learning/classroom  
   ένα δυναμικό περιβάλλον διαδραστικής 

   μάθησης όπου ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους 

   μαθητές καθώς εφαρμόζουν έννοιες και 

   εμπλέκονται δημιουργικά στο αντικείμενο 
   

Η εφαρμογή στοιχείων σχεδιασμού παιχνιδιών    

   και αρχών παιχνιδιού σε περιβάλλοντα που δεν 

 Gamification  αφορούν τα παιχνίδια σε προσπάθειες 
  

βελτίωσης της εμπλοκής των χρηστών, της    

   παραγωγικότητας, της ροής, της μάθησης, της 

   πρόσληψης και της αξιολόγησης των 

   εργαζομένων, της ευκολίας χρήσης και της 
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   χρηστικότητας των συστημάτων. 

 ΤΠΕ (Τεχνολογίες  Ένας όρος που περιλαμβάνει οποιεσδήποτε 

 Πληροφορίας και  συσκευές ή εφαρμογές επικοινωνίας, που 
 Επικοινωνιών)  περιλαμβάνουν: ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
  

κινητά τηλέφωνα, υλικό και λογισμικό    

   ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, 

   δορυφορικά συστήματα κλπ. 

 Σύστημα  Εφαρμογή λογισμικού για τη διαχείριση, την 

 διαχείρισης  τεκμηρίωση, την παρακολούθηση, την υποβολή 
 μάθησης (LMS)  εκθέσεων και την παράδοση μαθημάτων 
  

ηλεκτρονικής μάθησης ή προγραμμάτων    

   κατάρτισης 

 Massive Open  Είναι ένα διαδικτυακό μάθημα με στόχο την 

 Online Course  απεριόριστη συμμετοχή και ανοιχτή πρόσβαση 

 (MOOC)  μέσω του διαδικτύου. Εκτός από τα 
  

παραδοσιακά υλικά διδασκαλίας όπως βίντεο    

   με διαλέξεις και εκπαιδευτικό υλικό, πολλά 

   MOOCs παρέχουν διαδραστικά φόρουμ 

   χρηστών για να υποστηρίξουν τις 

   αλληλεπιδράσεις της κοινότητας μεταξύ 

   μαθητών και καθηγητών. Τα MOOC είναι μια 

   πρόσφατη και με σημαντική ερευνητική 

   προσπάθεια μορφή στην εξ αποστάσεως 

   εκπαίδευσης, η οποία εισήχθη για πρώτη φορά 

   το 2008 και εμφανίστηκε ως δημοφιλής τρόπος 

   μάθησης το 2012. 

   Είναι μια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

   όπου οι μαθητές χρησιμοποιούν κινητές 

 M-learning  συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, φορητούς 
  

υπολογιστές ή tablet. Ενώ η ηλεκτρονική    

   μάθηση παρείχε τη δυνατότητα να μαθαίνει 

   κάποιος στο σπίτι, με το m-learning πάμε ένα 

   βήμα πιο μακριά επιτρέποντας στους μαθητές 

   να μάθουν οπουδήποτε υπάρχει σήμα κινητής 

   τηλεφωνίας. 

   Ελεύθερα προσβάσιμα, ανοικτά εγκεκριμένα 

 Ανοικτοί  έγγραφα και ψηφιακό υλικό που είναι χρήσιμα 
 εκπαιδευτικοί  για τη διδασκαλία, την εκμάθηση και την 
  

αξιολόγηση καθώς και για ερευνητικούς     
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 πόροι (OER)  σκοπούς. Είναι η κυρίαρχη τάση στην ανοιχτή 

   εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ως συνέπεια του 

   κινήματος ανοιχτότητας. 

   Λογισμικό που διατίθεται δωρεάν, με πηγαίο 

   κώδικα που μπορεί να τροποποιηθεί και να 

 Ανοικτού Κώδικα  αναδιανεμηθεί. Η ανοικτή πηγή δεν σημαίνει 
  

"δωρεάν πνευματικά δικαιώματα" και συχνά    

   περιλαμβάνει περιορισμούς στη μεταπώληση 

   του λογισμικού. Ένα καλό παράδειγμα 

   λογισμικού ανοικτού κώδικα στην εκπαίδευση 

   είναι το Moodle. 

   Αναφέρεται στη μάθηση κατά την οποία ο 

   ρυθμός εκμάθησης και η εκπαιδευτική 

 Εξατομικευμένη  προσέγγιση βελτιστοποιούνται για τις ανάγκες 
  

του κάθε εκπαιδευόμενου. Οι στόχοι της  μάθηση  

  μάθησης, οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και το    

   εκπαιδευτικό περιεχόμενο (και η αλληλουχία 

   του) μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις 

   ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Επιπλέον, οι 

   μαθησιακές δραστηριότητες είναι σημαντικές 

   και συναφείς με τους εκπαιδευόμενους, οι 

   οποίες καθοδηγούνται από τις ανάγκες τους και 

   συχνά αυτοανακινούνται. 

   Ένα στοιχείο λογισμικού που προσθέτει μια 

   συγκεκριμένη λειτουργία σε ένα υπάρχον 

 Πρόσθετο  πρόγραμμα υπολογιστή. Όταν ένα πρόγραμμα 
  

υποστηρίζει plug-ins, επιτρέπει την    

   προσαρμογή. Τα συνηθισμένα παραδείγματα 

   είναι οι προσθήκες που χρησιμοποιούνται στα 

   προγράμματα περιήγησης ιστού για την 

   προσθήκη νέων λειτουργιών, όπως μηχανές 

   αναζήτησης, σαρωτές ιών ή η δυνατότητα 

   χρήσης ενός νέου τύπου αρχείου, όπως μια νέα 

   μορφή βίντεο. 

   Ένα ψηφιακό αρχείο ήχου που διατίθεται στο 

 Podcast  Διαδίκτυο για λήψη σε έναν υπολογιστή ή μια 

   κινητή συσκευή, συνήθως διαθέσιμη σε 

   συνέχειες, νέες εκδόσεις των οποίων μπορούν 

   να ληφθούν από τους συνδρομητές αυτόματα. 
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   Ένας όρος που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη 

 SLA  και σημαίνει Κατάκτηση δεύτερης γλώσσας, 

   ωστόσο ο όρος SLA που χρησιμοποιείται στο 

   Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζει εντελώς το νόημα. 

   Το SLA αναφέρεται στη συμφωνία επιπέδου 

   υπηρεσιών, μια επίσημη συμφωνία μεταξύ των 

   μερών. 

 Εικονικό  Είναι ένα σύνολο εργαλείων διδασκαλίας και 

 μαθησιακό  εκμάθησης σχεδιασμένων για την ενίσχυση της 
 περιβάλλον (VLE)  μαθησιακής εμπειρίας του μαθητή, 
  

συμπεριλαμβάνοντας υπολογιστές και το    

   Διαδίκτυο στη διαδικασία εκμάθησης 

   Ένα δημοφιλές σύστημα διαχείρισης 

 WordPress  περιεχομένου που είναι διαθέσιμο ως 

   φιλοξενούμενη υπηρεσία (wordpress.com) και 

   αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα 

   (wordpress.org). Το WordPress είναι πλήρως 

   προσαρμόσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

   σχεδόν για οτιδήποτε, είτε πρόκειται για 

   δικτυακό τόπο, blog ή γλωσσικό μάθημα. 
 


