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Περίληψη 
 

Η κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου κατά την εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας αποτελεί πρόκληση τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους 

εκπαιδευόμενους. Η δυσκολία διαπιστώνεται τόσο σε σχέση με την απροθυμία των 

μαθητών να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και σε σχέση με τον 

περιορισμένο χρόνο της παραδοσιακής τάξης.  

Η προτεινόμενη λύση είναι η αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων που καθιστούν τη 

διδασκαλία της κατανόησης του προφορικού και γραπτού λόγου ενδιαφέρουσα, 

ευχάριστη και αποδοτική. Τα πλεονεκτήματα που οι υπάρχοντες ιστότοποι 

προσφέρουν είναι σημαντικά και για αυτό η χρήση τους κρίνεται επιτακτική.  

Η επιλογή τους, ωστόσο, οφείλει να γίνεται με μεγάλη προσοχή ώστε να 

ανταποκρίνεται σε κριτήρια που εξασφαλίζουν την καταλληλότητα και την ποιοτική 

τους προσφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για αυτόν τον λόγο, καθορίζονται με 

σαφήνεια τα κριτήρια αυτά ενώ παρουσιάζονται και περιγράφονται διαδικτυακά 

εργαλεία που τα πληρούν.  

Στη συνέχεια, τα διαδικτυακά αυτά εργαλεία παρουσιάζονται σε καθηγητές της 

αγγλικής γλώσσας με απώτερο σκοπό να ενημερωθούν, να διευρευνηθεί η στάση 

τους απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου και να διαπιστωθεί η 

πρόθεσή τους να τα αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική τους πρακτική. 

 

 

Abstract 

 
Listening and reading comprehension constitutes a challenge for both educators and 

learners while learning English. The difficulty lies both in relation to the reluctance of 

students to participate in the educational process as well as in relation to the limited 

time of the traditional class.  

The proposed solution is to utilize online tools that make teaching listening and 

reading interesting, enjoyable and efficient. The advantages that  the existing sites 

offer are important and therefore their use is considered imperative. 

Their choice, however, must be done with great care in order that they meet criteria 

that ensure the suitability and quality offer in the educational process. For this reason, 

these criteria are clearly defined while the online tools that meet them are presented 

and described. 

Subsequently  these online tools are presented to teachers of English with a view to 

informing them, exploring their attitudes towards the use of technology and the 

internet and finding out their intention to utilize them in their educational practice. 
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1. Αίτια αναζήτησης εργαλείων 

1.1. Εισαγωγή 

Η κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου αποτελούν σημαντικό μέρος 

στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι της εξέτασης όλων των πιστοποιητικών που βεβαιώνουν τη γνώση της 

γλώσσας αλλά και των εισαγωγικών εξετάσεων σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η 

διδασκαλία τους περιλαμβάνεται πλέον σε κάθε πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής 

γλώσσας.  

Η ηλεκτρονική μάθηση υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο διδασκαλίας αυτών των 

αντικειμένων, διευκολύνοντας το έργο των εκπαιδευτικών και βελτιώνοντας τη 

μαθησιακή εμπειρία των εκπαιδευομένων. Η τροποποίηση αυτή οφείλει να γίνει 

σύμφωνα με προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν την αποκόμιση της μέγιστης 

δυνατής ωφέλειας για κάθε εμπλεκόμενο. Η επιλογή του κατάλληλου υλικού με το 

οποίο θα αλληλεπιδράσουν οι εκπαιδευόμενοι απαιτεί τη μεσολάβηση του 

εκπαιδευτικού, ο οποίος θα το εντοπίσει και θα το παρουσιάσει.   

 

 

1.2. Σκοπός διπλωματικής εργασίας 

Η κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου αποτελούν δύο πτυχές της 

εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας που εμπεριέχουν σημαντικές δυσκολίες και, για  

αυτό το λόγο, συνιστούν πρόκληση τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους 

εκπαιδευτές. Είναι αναγκαίο να εντοπιστούν μέσα που θα καθιστούν το έργο όλων 

των εμπλεκομένων πιο εύκολο, αποδοτικό και ευχάριστο. Συγκεκριμένα, είναι 

σημαντικό να τεθούν στη διάθεση των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικά εργαλεία που θα 

διευκολύνουν το έργο τους παρέχοντάς τους αυθεντικό, επίκαιρο υλικό και θα 

κινητοποιούν τους μαθητές κατάλληλα ώστε να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία 

της μάθησης. Επιπλέον, η επιλογή διαδικτυακών εργαλείων μπορεί να συνδέσει την 

πραγματικότητα της παραδοσιακής τάξης με την πραγματική ζωή στον κόσμο και να 

αξιοποιήσει τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εντοπίσει τα κατάλληλα 

διαδικτυακά εργαλεία για τη διδασκαλία των δύο γνωστικών αντικειμένων, δηλαδή 

της κατανόησης του γραπτού και του προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα, με 

βάση συγκεκριμένα κριτήρια, να προσφέρει έναν οδηγό χρήσης τους, να τα 

παρουσιάσει σε καθηγητές της αγλλικής γλώσσας και να καταγράψει τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησής τους. 
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1.3. Δομή διπλωματικής εργασίας 

Αρχικά, εξετάζεται η σημαντικότητα των δύο γνωστικών αντικειμένων που καθιστά 

επιτακτική την ενίσχυση της διδασκαλίας τους. Στη συνέχεια, καταγράφονται τόσο τα 

καθήκοντα του εκπαιδευτικού όσο και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

στην προσπάθειά τους να τα κατακτήσουν. Επίσης, παρουσιάζονται τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης διαδικτυακών εργαλείων στη διδασκαλία τους και τα 

κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα εργαλεία αυτά για να θεωρηθούν 

κατάλληλα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα εργαλεία που επιλέχθηκαν με βάση τα 

κριτήρια. Στο Α΄ Μέρος περιλαμβάνονται τα εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία της κατανόησης του γραπτού λόγου και στο Β΄ 

Μέρος τα εργαλεία για τη διδασκαλία της κατανόησης του προφορικού λόγου. 

Εξετάζεται ο τρόπος χρήσης τους, οι δυνατότητες αξιοποίησής τους, οι περιορισμοί 

τους και ελέγχεται η πληρότητα καθενός ως προς τα κριτήρια. 

Το τρίτο κεφάλαιο, αφορά την έρευνα που έγινε με σκοπό την ενημέρωση των 

καθηγητών της αγγλικής γλώσσας για τη δυνατότητα υποβοήθησης της διδασκαλίας 

με τα συγκεκριμένα εργαλεία και τη διερεύνηση της άποψής τους για τα εργαλεία 

αυτά. Τα αποτελέσματα αυτά εξετάζονται και παράγονται στατιστικά στοιχεία που 

οδηγούν σε συμπεράσματα τόσο για τη χρησιμότητα των εργαλείων αυτών όσο και 

για τη στάση των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική 

τους πρακτική.   

 

 

1.4. Διδασκαλία κατανόησης του γραπτού λόγου 

Η κατανόηση του γραπτού λόγου είναι μια σημαντική διαδικασία μέσω της οποίας 

κατακτά κανείς το νόημα όσων διαβάζει. Χωρίς αυτήν τα κείμενα μετατρέπονται σε 

ένα σύνολο από ανούσια σύμβολα που δεν προσφέρουν καμία απολύτως πληροφορία. 

Οι σύγχρονοι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με αναρίθμητα κείμενα, η κατανόηση 

των οποίων τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα να επιβιώνουν με ασφάλεια, να 

μορφώνονται και να επικοινωνούν. Πρόκειται για μια ικανότητα που λανθασμένα 

θεωρείται αυτονόητη ενώ ουσιαστικά αποτελεί ζητούμενο για τον αναγνώστη, ακόμα 

κι όταν το κείμενο είναι γραμμένο στη μητρική του γλώσσα.  

Όταν λοιπόν κάποιος διδάσκεται την αγγλική γλώσσα, διαβάζοντας κείμενα έρχεται 

αντιμέτωπος με μια απαιτητική διαδικασία. Για να ανταπεξέλθει χρησιμοποιεί 

«αυθόρμητα τις γνώσεις του ως προς την κατανόηση των φωνημάτων (ανεξάρτητων 

ηχητικών τμημάτων), τη φωνολογία (σχέση μεταξύ γραμμάτων, λέξεων και ήχων) και 

την ικανότητα να εξαγάγει νόημα από το κείμενο». Στην πραγματικότητα, η 

κατανόηση του γραπτού λόγου αποτελείται από δύο επίπεδα: τη γνώση του 
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λεξιλογίου και την κατανόηση του κειμένου. Η κατανόηση της σημασίας των 

επιμέρους λέξεων είναι σημαντική για την κατανόηση του συνόλου, οπότε η ανάγκη 

για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου είναι διαρκής. Η κατανόηση του κειμένου, όμως,  

είναι ακόμη πιο δύσκολη και απαιτεί τη χρήση μιας σειράς στρατηγικών όπως η 

απάντηση και η δημιουργία ερωτήσεων, η σύνοψη του περιεχομένου, η επίγνωση της 

δομής του κειμένου, η παρακολούθηση της σύλληψης των εννοιών που 

παρουσιάζονται (K12reader). 

Η ικανότητα ενός μαθητή να κατανοεί τα κείμενα που διαβάζει στην αγγλική 

γλώσσα, δεν είναι αυτόματη ούτε αυτονόητη. Δεν πρόκειται για ταλέντο, αλλά για 

ικανότητα που αναπτύσσεται. Οι στρατηγικές που οφείλει ένας εκπαιδευόμενος στην 

αγγλική γλώσσα να γνωρίζει για να προσεγγίσει ικανοποιητικά ένα γραπτό κείμενο, 

διδάσκονται. Συγκεκριμένα, ένας εκπαιδευμένος αναγνώστης είναι σε θέση να 

(time4learning) : 

 Προβλέψει τη συνέχεια του κειμένου που διαβάζει 

 Δημιουργεί ερωτήσεις για την κύρια ιδέα του κειμένου και την υπόθεσή του 

 Κατανοεί την αλληλουχία ως προς το περιεχόμενο και τους χαρακτήρες 

 Αποσαφηνίζει τμήματα του κειμένου που τον δυσκολεύουν 

 Συνδέει όσα διαβάζει με τις πρότερες γνώσεις και εμπειρίες του 

Ο ρόλος του καθηγητή κατά τη διδασκαλία του αντικειμένου είναι σύνθετος. Η 

περίληψη, η αλληλουχία, ο συμπερασμός, η σύγκριση, η ερμηνεία, η σύνδεση νέας 

γνώσης με την προηγούμενη, η επίλυση προβλήματος, η διάκριση μεταξύ γεγονότων 

και απόψεων, ο εντοπισμός κύριων εννοιών και των λεπτομερειών είναι δεξιότητες 

που σχετίζονται με την κατανόηση του γραπτού λόγου και μπορούν να διδαχθούν 

(Calderon & Minaya-Rowe). Ο εκπαιδευτικός οφείλει να εντοπίσει τις πρότερες 

γνώσεις των μαθητών του, να τους διδάξει το απαραίτητο λεξιλόγιο και να ελέγχει 

τακτικά την ικανότητά τους για κατανόηση (Breiseth). Ταυτόχρονα, πρέπει να βρει 

τρόπους για να καταστήσει την όλη διαδικασία ενδιαφέρουσα και ευχάριστη για τους 

μαθητές του. Τα σύγχρονα βιβλία για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας 

περιλαμβάνουν κείμενα που συνάδουν με τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο των 

μαθητών και είναι αρκετά ελκυστικά. Η όλη διαδικασία, ωστόσο, θεωρείται αρκετά 

βαρετή και κουραστική από τους εκπαιδευόμενους. Πολλές φορές μάλιστα απέχουν, 

γιατί διστάζουν να εκφράσουν τη γνώμη τους ή χρειάζονται περισσότερο χρόνο για 

την ανάγνωση του κειμένου. Εξάλλου, ο λιγοστός χρόνος που μπορεί να διατεθεί στα 

πλαίσια μιας τάξης καθιστά δυσκολότερο και το έργο του εκπαιδευτικού. Ο 

τελευταίος πρέπει να βρει τρόπους να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών του 

και ταυτόχρονα να τους βοηθήσει να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να 

γίνουν σωστοί αναγνώστες.  

Το διαδίκτυο προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία σε ό,τι αφορά τη 

διδασκαλία του συγκεκριμένου αντικειμένου. Υπάρχουν ιστότοποι που διαθέτουν 

δυνατότητες όπως η επεξήγηση δύσκολων όρων, η επιλογή κατάλληλου κειμένου για 

το επίπεδο του εκπαιδευόμενου, η ενσωμάτωση εικόνων, ήχων και εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών, η αυτόματη αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Οι μαθητές έχουν την 
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ευκαιρία να μελετήσουν το κείμενο που τους έχει ανατεθεί στον προσωπικό τους 

χώρο και χρόνο μέσω της συσκευής που έχουν επιλέξει και σύμφωνα με τους δικούς 

τους ρυθμούς μάθησης. Η ανάγνωση του κειμένου μπορεί να επαναληφθεί χωρίς 

περιορισμούς και συνοδεύεται από διαδραστικές ερωτήσεις ή ασκήσεις που αφορούν 

το περιεχόμενο. Το υλικό είναι ενδιαφέρον και ευχάριστο και αποτελεί κίνητρο για 

τους εκπαιδευόμενους.  

Η επιλογή των εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

εκπαιδευόμενους οφείλει να γίνει από τον εκπαιδευτικό με μεγάλη προσοχή. Η 

ανάγνωση κειμένου ελεύθερα από το διαδίκτυο απαιτεί την ανάπτυξη πολύ 

περισσότερων δεξιοτήτων (κριτική σκέψη, αυτορρύθμιση, στοχευμένη ανάγνωση), 

καθώς το κείμενο μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους που ανακατευθύνουν τον 

αναγνώστη σε άλλες σελίδες και εικόνες, βίντεο και ήχους που αποσπούν την 

προσοχή του (Coiro & Dobler, 2007). Τα κείμενα που θα ανατεθούν για ανάγνωση 

πρέπει να συνοδεύονται από υλικό που ενισχύει την επίτευξη των εκπαιδευτικών  

στόχων.  

 

 

1.5. Διδασκαλία κατανόησης του προφορικού λόγου 

Στον σημερινό κόσμο ο ήχος είναι κυρίαρχος, αν αναλογιστεί κανείς ότι «αφιερώνει 

περισσότερο χρόνο για να ακούει παρά για να μιλά, να γράφει ή να διαβάζει» 

(Morley, 1991). Ωστόσο, η σημασία της κατανόησης του προφορικού λόγου 

(Listening) στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας αναγνωρίστηκε τα τελευταία 

χρόνια. Στο παρελθόν οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν πως οι δεξιότητες κατανόησης του 

προφορικού λόγου μπορούν κάλλιστα «να αποκτηθούν μέσω της εξάσκησης στη 

γραμματική, το λεξιλόγιο και την προφορά των λέξεων» (Hedge, 2000). Η αντίληψη 

αυτή έχει πλέον ξεπεραστεί και σ’ αυτό έχει συμβάλει η ανάγκη των λαών να 

συνυπάρξουν και να επικοινωνήσουν. Η συνεργασία μεταξύ των λαών της Ευρώπης 

αλλά και η μετανάστευση με σκοπό τις σπουδές και την αναζήτηση εργασίας στο 

εξωτερικό, αποτελούν σημαντικά κίνητρα για την απόκτηση υψηλού επιπέδου 

ικανοτήτων επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα.  

Η κατανόηση του προφορικού λόγου, αν και τείνει να θεωρείται παθητική 

διαδικασία, στην πραγματικότητα είναι άκρως ενεργητική. Κατά τη διάρκειά της, οι 

εκπαιδευόμενοι δεν ακούν απλώς, αλλά πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι για 

να μπορέσουν να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα που λαμβάνουν (Underwood, 

1989). Για να ανταποκριθούν ικανοποιητικά, πρέπει να επιστρατεύσουν όχι μόνο τις 

πρότερες γνώσεις και εμπειρίες τους, αλλά και κάθε γνώση σχετική με ήχους, τη 

σημασία των λέξεων και λέξεις-κλειδιά που ίσως χρησιμεύσουν (Brown, 2006). 

Αξιοποιούν στρατηγικές «για να διευκολύνουν, να παρακολουθήσουν και να 

αξιολογήσουν τις ικανότητές τους στην κατανόηση του προφορικού λόγου». Ο 

προφορικός λόγος δεν είναι δομημένος με την αυστηρότητα του γραπτού ενώ
 
συχνά 
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περιέχει επαναλήψεις και ανολοκλήρωτες φράσεις (Richards, 1987). Συνεπώς, η 

διαδικασία θεωρείται δύσκολη από τους εκπαιδευόμενους και γι’ αυτό όχι επιθυμητή. 

Η διδασκαλία του αντικειμένου αυτού είναι αρκετά απαιτητική και για τον 

εκπαιδευτικό, καθώς αυτός έχει έναν πολλαπλό ρόλο να διαδραματίσει. Οργανώνει, 

ενορχηστρώνει, αξιολογεί, παρέχει πληροφορίες, καθοδηγεί, ερευνά, ενθαρρύνει, 

συμμετέχει (Harmer, 1991). Η προετοιμασία που προηγείται οφείλει να γίνει με 

μεγάλη προσοχή, καθώς ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαλέξει ποιο θέμα θα αφορά το 

μάθημα που θα ετοιμάσει, ποιον εξοπλισμό θα χρησιμοποιήσει, πόσο χρόνο πρέπει να 

διαθέσει, με ποιον τρόπο θα αξιολογήσει την απόδοση των μαθητών του. Επίσης, 

πρέπει να αποφασίσει αν θα συνδυάσει τα ηχητικά αποσπάσματα με εικόνες που 

βοηθούν ιδιαίτερα στην όλη διαδικασία και αν θα χρησιμοποιήσει τυποποιημένους 

διαλόγους ή ηχογραφήσεις της πραγματικής ζωής (Underwood, 1989). Το θέμα 

πρέπει να είναι σχετικό με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, το επίπεδο να είναι 

αντίστοιχο με το επίπεδο των μαθητών και ο τύπος της δραστηριότητας να είναι 

αρκετά ευχάριστος (Macháčková, 2009).  

Έχοντας, λοιπόν, υπόψη τη δυσκολία του αντικειμένου, ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

βρει έναν διαφορετικό τρόπο για τη διδασκαλία του.  Ο σκοπός είναι αφενός να 

κινητοποιήσει τους μαθητές του και αφετέρου να καταστήσει πιο εύκολο και 

αποδοτικό το δικό του έργο. Για να επιτύχει αυτόν το διττό σκοπό, πρέπει να βρει τον 

τρόπο να συνδέσει το μάθημα που λαμβάνει χώρα στην τάξη με την πραγματική ζωή. 

Έτσι, η σύγχρονη τάση στη διδασκαλία της κατανόησης του προφορικού λόγου τείνει 

να περιλαμβάνει όλο και περισσότερο ήχους της πραγματικής ζωής, όπως βίντεο, 

ταινίες, ραδιοφωνικές εκπομπές, τηλεοπτικά προγράμματα (Herron & Seay, 1991). Οι 

Porter and Roberts (1981, p. 179) θεωρούν ότι για να μπορούν οι μαθητές να 

κατανοήσουν τη μορφή της γλώσσας που ακούν στον πραγματικό κόσμο, πρέπει να 

εξασκηθούν σε αυτή (Howell, 2005).  

Είναι, όμως, ο χρόνος που αφιερώνεται στο αντικείμενο αυτό μέσα στην 

παραδοσιακή τάξη αρκετός; Πόσο εύκολο είναι να παραμείνουν οι μαθητές 

συγκεντρωμένοι ώστε να αποδώσουν και τι μπορεί να γίνει όταν επιθυμούν την 

επανάληψη του ηχητικού αρχείου; Τα ερωτήματα αυτά βρήκαν απάντηση στη χρήση 

υλικού που υπάρχει σε ιστοτόπους και αποσκοπούν στη βελτίωση της κατανόησης 

του προφορικού λόγου. Η χρήση τους εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι 

μαθητές ακούν τα ηχητικά αποσπάσματα ή παρακολουθούν το βίντεο/την ταινία που 

τους έχουν ανατεθεί μέσω της συσκευής που έχουν επιλέξει, με το δικό τους 

εξοπλισμό, στο χρόνο που τους εξυπηρετεί και όσες φορές επιθυμούν. Εξάλλου, 

υπάρχουν ιστότοποι που επιτρέπουν στους μαθητές να επιλέξουν υλικό που 

ανταποκρίνεται στο επίπεδο και στα ενδιαφέροντά τους. Οι εκπαιδευτικοί κερδίζουν 

χρόνο και μπορούν να ελπίζουν στην πρόοδο των μαθητών τους στο συγκεκριμένο 

τομέα με την προϋπόθεση ότι έχουν επιλέξει με προσοχή τον ιστότοπο που θα 

προτείνουν στους μαθητές τους.   
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1.6. Κριτήρια επιλογής εργαλείων 

Στα πλαίσια της αναζήτησης των κατάλληλων εργαλείων για την υποστήριξη της 

κατανόησης του γραπτού και προφορικού λόγου κατά την εκμάθηση της αγγλικής 

γλώσσας, θεωρήθηκε απαραίτητος ο καθορισμός κριτηρίων. Τα κριτήρια που 

κρίθηκαν ότι είναι απαραίτητο να πληρούνται είναι τα ακόλουθα: 

 Βελτίωση κατανόησης του προφορικού και του γραπτού λόγου. Αυτός άλλωστε 

είναι και ο αντικειμενικός σκοπός της διδασκαλίας των αντίστοιχων 

αντικειμένων. Γι’ αυτόν τον λόγο, το κριτήριο αυτό θεωρείται ως το πλέον 

σημαντικό.  

 Η καταλληλότητά τους για διάφορα επίπεδα στην εκμάθηση της αγγλικής 

γλώσσας. Η ταύτιση ενός εργαλείου με ένα συγκεκριμένο επίπεδο, εντάσσει  

εκ των πραγμάτων την περίοδο χρήσης του σε περιορισμένα χρονικά πλαίσια. 

Όταν, αντίθετα, ένα λογισμικό είναι κατάλληλο για πολλά διαφορετικά 

επίπεδα, θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των χρηστών του, σε 

όποιο στάδιο εκμάθησης της γλώσσας κι αν βρίσκονται αυτοί.  

 Η δυνατότητα πραγματοποίησης διαδραστικών ασκήσεων. Είναι διαπιστωμένο 

πως αυτές διεγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών, τους βοηθούν να 

διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία ενώ η προβολή των 

αποτελεσμάτων των ενεργειών τους λειτουργεί  ανατροφοδοτικά γι’ αυτούς. 

 Η ποικιλία των αναπαραστάσεων που προσφέρουν, καθώς και η ποικιλία των 

θεμάτων. Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών τύπων μαθησιακών αντικειμένων – 

κείμενα, ηχητικά αρχεία, βίντεο – κρατούν το ενδιαφέρον των χρηστών 

αμείωτο. Εξάλλου, η πλούσια και σύγχρονη θεματολογία είναι ένας 

παράγοντας που αυξάνει τη διάθεση των μαθητών να συμμετέχουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Η ικανότητά τους να κάνουν τη μαθησιακή εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και 

ευχάριστη. Όσο μεγαλύτερη είναι η ευχαρίστηση που οι εκπαιδευόμενοι 

αντλούν από τη μαθησιακή τους εμπειρία, τόσο περισσότερο αυξάνεται η 

επιθυμία τους να εμπλακούν ενεργά. 

 Επιτρέπουν την αξιολόγηση του μαθητή από τον καθηγητή. Οι πληροφορίες που 

τα εργαλεία προσφέρουν σχετικά με την πρόοδο των μαθητών αποτελούν 

βάση όχι μόνο για την αξιολόγησή τους, αλλά και για τη λήψη αποφάσεων 

από μεριάς του εκπαιδευτικού για την αντιμετώπιση των υπαρχόντων 

προβλημάτων και την αποτελεσματική διόρθωση των συχνών λαθών. Η 

γενική εικόνα του συνόλου των μαθητών, εξάλλου, τον βοηθά να αποτιμήσει 

την εκπαιδευτική διαδικασία και να κάνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε 

να τη βελτιώσει. 

 Η εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Αυτή εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τη συχνή 

τους χρήση και την αποκόμιση του μέγιστου δυνατού οφέλους από αυτά. 
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2. Περιγραφή εργαλείων 

Με βάση τα κριτήρια που ορίστηκαν, έγινε αναζήτηση των εργαλείων για τη 

διδασκαλία της κατανόησης του γραπτού και του προφορικού λόγου. Εξετάστηκαν 

όλες οι παράμετροι που αφορούν τη χρήση τους, αλλά και η συμβολή τους στην 

επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Σε κάθε περίπτωση, ελέγχεται η πληρότητά 

τους ως προς τα κριτήρια επιλογής. 

A. Εργαλεία διδασκαλίας της κατανόησης του γραπτού λόγου 

(READING TOOLS) 

1. Rewordify 

To Rewordify.com είναι ένα ισχυρό δωρεάν διαδικτυακό λογισμικό που βελτιώνει το 

γραπτό λόγο, τη μάθηση και τη διδασκαλία. Συγκεκριμένα: 

 Απλοποιεί τις δύσκολες λέξεις στα Αγγλικά, για να βελτιώσει την κατανόηση 

της γλώσσας 

 Διδάσκει λέξεις ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει πλούσιο λεξιλόγιο 

 Βοηθά τους διδάσκοντες στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν 

ενδιαφέροντα μαθήματα 

 Βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα 

 

Εικόνα 1. Η αρχική σελίδα του Rewordify.  

 

Το Rewordify.com είναι εύκολο στη χρήση, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν 

πρόσβαση σε αυτό μέσω οποιαδήποτε συσκευής. Επιπλέον, η χρήση του 

Rewordify.com είναι εντελώς δωρεάν και μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε 

τάξη και περιοχή.  
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Δεν απαιτεί την αγορά ή την εγκατάσταση κάποιου λογισμικού. Λειτουργεί σε 

οποιονδήποτε υπολογιστή, tablet ή smart phone που είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. 

Δεν απαιτεί τη χρήση ποντικιού και γι’ αυτό θεωρείται ιδανικό για χρήση στο tablet.  

Είναι γρήγορο και εύχρηστο. Η διεπιφάνεια χρήστη είναι σχεδιασμένη απλά, χωρίς 

πολλά στολίδια και με λίγα δεδομένα. Αυτό βοηθά τους χρήστες να εντοπίσουν 

γρήγορα και εύκολα το υλικό που τους ενδιαφέρει. Απευθύνεται σε μαθητές όλων 

των ηλικιών.  

Η ιστοσελίδα στέλνει αυτόματες ενημερώσεις στους χρήστες της χωρίς αυτοί να 

χρειάζεται να «κατεβάσουν» και να εγκαταστήσουν ενημερώσεις. Προστατεύει τα 

παιδιά καθώς δεν απαιτεί καμία προσωπική πληροφορία. Ο λογαριασμός του κάθε 

μαθητή είναι εντελώς ανώνυμος και δεν είναι δυνατή η αποστολή προσωπικών 

δεδομένων.  

Πρόκειται για έναν απολύτως ασφαλή ιστότοπο με μοναδικά χαρακτηριστικά. Δεν 

απαιτεί την εγκατάσταση λογισμικού. Προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης 

demo για τους νέους χρήστες. Επιπλέον, διαθέτει και οδηγό χρήσης. Το υλικό που 

υπάρχει στον ιστότοπο είναι εκτυπώσιμο: 

 

 

Εικόνα 2. Στο εκτυπώσιμο υλικό περιλαμβάνονται σχέδια μαθήματος, οδηγίες χρήσης κ.α. 

 

Το εργαλείο διαθέτει την Κεντρική σελίδα του Εκπαιδευτικού (Educator Central), 

μέσω της οποίας ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει κάθε δυνατή πληροφορία 
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απαραίτητη για την αποτελεσματική χρήση του Rewordify. Το εργαλείο δίνει τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να βοηθήσει τους μαθητές του – σε όποιο επίπεδο κι 

αν βρίσκονται - να καταλάβουν τις δύσκολες λέξεις που συναντούν στα λογοτεχνικά 

κείμενα και τα άρθρα που μελετούν. Επιπλέον, υπάρχουν Συνεδρίες Μάθησης 

(Learning Sessions) που διδάσκουν στους μαθητές λέξεις που οι ίδιοι έχουν επιλέξει 

και έχουν εντάξει σε μια λίστα λέξεων. Έτσι, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

μαθαίνουν ακολουθώντας τον δικό τους ρυθμό μάθησης. 

Οι εκπαιδευτικοί στην Κεντρική σελίδα του Εκπαιδευτικού έχουν στη διάθεσή τους 

πολύτιμες πληροφορίες που τους βοηθούν να βγάλουν συμπεράσματα σχετικά με την 

πορεία της μάθησης των μαθητών τους, όπως μαθησιακά λάθη, πόσο χρόνο αφιέρωσε 

ο κάθε μαθητής και άλλα. Όλα αυτά, χωρίς να χρειάζεται να δακτυλογραφούν και να 

βαθμολογούν. Απλώς σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις τους, τοποθετούν τις πηγές που 

χρειάζονται και ενισχύουν τη μάθηση των μαθητών τους.  

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα: 

 Δημιουργίας και διαχείρισης των λογαριασμών των μαθητών. Οι λογαριασμοί 

των μαθητών είναι ανώνυμοι και για τη δημιουργία τους δε χρειάζονται 

προσωπικές πληροφορίες. Εξάλλου, οι πληροφορίες που καταχωρούνται για 

την εγγραφή δεν εμφανίζονται δημοσίως. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

εγγράψουν τους μαθητές τους σε τάξεις, τους αναθέτουν κωδικούς και άλλα.  

 Παρακολούθησης της πραγματικής χρήσης του ιστοτόπου από τους μαθητές. 

Πρέπει να επισημανθεί πως η διεπιφάνεια χρήστη είναι γρήγορη και εύκολη.  

Οι μαθητές όλων των επιπέδων μπορούν να ξεκινήσουν την ανάγνωση και τη 

μάθηση γρήγορα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο 

Διαδίκτυο. 

 Λήψης λεπτομερών πληροφοριών της μάθησης των μαθητών. Έτσι, οι 

εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους γραφήματα και εκθέσεις με όλες τις 

πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν για να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. 

Γνωρίζουν πόσα λεπτά οι μαθητές διαβάζουν , πόσες λέξεις έχουν μάθει στις 

συνεδρίες εκμάθησης, καθώς και τα λάθη που έχουν κάνει. 

 Δημοσίευσης οποιουδήποτε έγγραφου για την ανάγνωση και τη μάθηση. 

Έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν (post) και να διαμοιραστούν 

αποσπάσματα κειμένου και εργασίες για ανάγνωση που υποστηρίζουν το κάθε 

πρόγραμμα σπουδών. Οι μαθητές μπορούν να προσαρμόσουν το επίπεδο 

δυσκολίας του κειμένου και πώς εμφανίζονται οι δύσκολες λέξεις ώστε να 

τους ικανοποιεί. Επομένως, υποστηρίζεται η διαφοροποίηση στη μάθηση. 

 Ανάθέσης ανάγνωσης οποιουδήποτε εγγράφου υπάρχει ήδη στο 

Rewordify.com ή εγγράφων που υπάρχουν στο διαδίκτυο.  

Συνοψίζοντας, ο δικτυακός τόπος Rewordify.com βοηθά στην κατανόηση και 

βελτίωση του λεξιλογίου των μαθητών, αναδιατυπώνοντας λέξεις, προτάσεις και 

παραγράφους. Έτσι, μειώνει την πολυπλοκότητα του κειμένου και αποτελεί τη 
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βέλτιστη εναλλακτική λύση για τα λεξικά που θεωρούνται δύσχρηστα. Ενδείκνυται 

για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και του λεξιλογίου για τους μαθητές που μελετούν 

την αγγλική γλώσσα, για άτομα με δυσκολίες στην ανάγνωση, για άτομα με 

μαθησιακές δυσκολίες ή για κάποιον που απλά θέλει να βελτιώσει τη δεξιότητά του 

στην ανάγνωση. 

 

Χρήση από τον εκπαιδευτικό: 

Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο εκπαιδευτικός είναι να εγγραφεί και στη συνέχεια 

να συνδεθεί επιλέγοντας το σύνδεσμο Educator Central στο πάνω μέρος της σελίδας. 

Κάνοντας χρήση του συνδέσμου Educator Walkthrough, καθοδηγείται σε όλα, βήμα 

προς βήμα. Ένας αναλυτικός οδηγός χρήσης τίθεται στη διάθεση των εκπαιδευτικών 

(ο οποίος ανοίγει σε διαφορετική καρτέλα), μέσω του οποίου μαθαίνουν με ποιο 

τρόπο μπορούν να δημιουργήσουν τον λογαριασμό τους, να δημιουργήσουν και να 

διαχειριστούν τους λογαριασμών των μαθητών, να προβάλουν και να αλλάξουν τους 

κωδικούς πρόσβασης των φοιτητών, να κατατάξουν τους μαθητές στις τάξεις, να 

βλέπουν τα διαγράμματα και τις εκθέσεις, να αναθέτουν εργασίες, να διαγράφουν 

λογαριασμούς των μαθητών. Αυτός ο οδηγός ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο του 

προγράμματος περιήγησης, ώστε να είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ αυτού του 

εγγράφου και των οθονών που κάποιος εργάζεται. 

 

 

Η δημιουργία λογαριασμού γίνεται εύκολα και με ασφάλεια με την επιλογή Εγγραφή. 

Μπορεί να γίνει ανώνυμα, αλλά συνιστάται να χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως όνομα χρήστη, ώστε να είναι δυνατή η παροχή 

βοήθειας σε περίπτωση που ο χρήστης χάσει ή ξεχάσει τον κωδικό του.  

 

Εικόνα 3. Ο οδηγός χρήσης του Rewordify. 

http://rewordify.com/helpeduwalkthrough.php
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Εικόνα 4. Η διαδικασία της εγγραφής. 

 

Μετά την εγγραφή του ο εκπαιδευτικός ειδοποιείται από το σύστημα ότι θα πρέπει να 

είναι προσεκτικός με το υλικό που θα χρησιμοποιήσει, καθώς αυτό θα είναι ορατό σε 

ανθρώπους όλων των ηλικιών, σε όλον τον κόσμο. 

 

Εικόνα 5. Οδηγίες μετά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη. 
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Εικόνα 6. Η σύνδεση του χρήστη. 

 

Αν ο χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος, πραγματοποιεί απλώς την είσοδό του στο 

σύστημα: 

 

Εικόνα 7. Η είσοδος στο σύστημα. 
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Με την είσοδό του στο σύστημα ο χρήστης βρίσκεται στην αρχική σελίδα (Home).  

 

Εικόνα 8. Αρχική σελίδα. 

 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμούς σπουδαστών, οι οποίες 

έχουν λιγότερες λειτουργίες από τα κανονικούς λογαριασμούς. Αυτή η επιλογή έχει 

γίνει για την ασφάλεια των μαθητών και για να βοηθήσει του μαθητές να 

επικεντρωθούν στη μάθηση.  

Η  δημιουργία λογαριασμού των σπουδαστών είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Ο 

εκπαιδευτικός επιλέγει να εισέλθει στην Κεντρική σελίδα του Εκπαιδευτικού.  Εκεί 

επιλέγει τον σύνδεσμο Add students για να προσθέσει μαθητές: 

 

 

Εικόνα 9. Οθόνη προσθήκης μαθητών 

Εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη και γίνεται η δήλωση του ονόματος της τάξης, στην 

οποία θα ενταχθεί ο μαθητής, καθώς και τα πλαίσια για την εισαγωγή του ονόματος 

χρήστη, του ονόματός του και του κωδικού του: 
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Εικόνα 10. Επιλογή τάξης στην οποία θα ενταχθεί ο νέος μαθητής. 

 

Τα ονόματα των μαθητών μπορούν να εισαχθούν και με την εισαγωγή αρχείου που 

έχει δημιουργηθεί με πρόγραμμα λογιστικών φύλλων ή με την εισαγωγή 

συγκεκριμένων στηλών από οποιοδήποτε πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων. Οι 

μαθητές θα μπορούν να εισαχθούν μόνο σε μία τάξη. Το υπολογιστικό φύλλο πρέπει 

να έχει μόνο τρεις στήλες: Όνομα χρήστη, ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ, Κωδικός.  

 

Εικόνα 11. Δεδομένα μαθητών σε στήλες προγράμματος υπολογιστικών φύλλων. 

 

 

Τα δεδομένα των στηλών πρέπει να επισημανθούν, να αντιγραφούν και να 

επικολληθούν στο πράσινο πλαίσιο και να επιλεγεί η εισαγωγή τους στο γκρι πλέγμα: 

 

 

Εικόνα 12. Εισαγωγή των δεδομένων στο σύστημα. 

 

Μετά την επιτυχημένη προσθήκη των μαθητών εμφανίζεται πλαίσιο που 

επιβεβαιώνει τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας: 
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Εικόνα 13. Επιβεβαίωση επιτυχούς προσθήκης μαθητών. 

 

Η διαχείριση των λογαριασμών των φοιτητών είναι μια εξαιρετικά εύκολη 

διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός επιλέγοντας το πλήκτρο Λογαριασμοί Σπουδαστών 

(Student accounts) έχει στη διάθεσή του όλα τα δεδομένα που αφορούν τον κάθε 

μαθητή.  

 

Εικόνα 14. Λογαριασμοί μαθητών. 

 

Επιλέγοντας το όνομα ενός μαθητή είναι δυνατή η αλλαγή των στοιχείων του όπως 

του κωδικού πρόσβασής του, της τάξης του, του ονόματός του και του ονόματος 

σύνδεσης. 
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Εικόνα 16. Αλλαγή τάξης ενός μαθητή. 

 

Οι αλλαγές αποτυπώνονται άμεσα στον Λογαριασμό του Μαθητή, όπως φαίνεται 

στην εικόνα που ακολουθεί:  

 

Εικόνα 17. Τα νέα στοιχεία του μαθητή. 

 

Μια τάξη διαγράφεται αυτόματα, όταν δεν της έχουν ανατεθεί μαθητές. Η ανάθεση 

των μαθητών σε άλλη τάξη, είναι ένας απλός τρόπος να διαγραφεί οριστικά μια τάξη. 

Η εύρεση των μαθητών που παρακολουθούν μια συγκεκριμένη τάξη είναι πολύ 

εύκολη. Συμπληρώνοντας λίγα μόνο γράμματα του ονόματος στο πλαίσιο Filter, 

εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία μόνο για τους μαθητές που αυτά τα γράμματα 

υπάρχουν στο όνομά τους. 

Εικόνα 15. Αλλαγή στοιχείων μαθητή. 
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Εικόνα 18. Εντοπισμός μαθητή μιας συγκεκριμένης τάξης. 

 

 

Σβήνοντας το περιεχόμενο του πλαισίου Filter, δεν υπάρχει πλέον φίλτρο και 

εμφανίζονται ξανά τα δεδομένα όλων των μαθητών.  

Ο εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του μια σειρά διαγραμμάτων και αναφορών, για να 

παρακολουθεί την πορεία των μαθητών του μέσω της επιλογής Charts & reports: 

 

 

Εικόνα 19. Διαγράμματα και αναφορές. 

 

Αμέσως εμφανίζονται οι επιλογές που μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός, ώστε να δει 

τα δεδομένα που επιθυμεί: 

 

Εικόνα 20. Επιλογές εκπαιδευτικού για τα analytics που επιθυμεί να δει. 
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Επιλέγοντας το όνομα του μαθητή που τον ενδιαφέρει, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει 

στατιστικά στοιχεία για το χρόνο που αφιέρωσε αυτός στη μελέτη, για τις λέξεις που 

μελέτησε και για τα μαθησιακά λάθη που έκανε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Τα δεδομένα μπορούν να εμφανιστούν σε μορφή γραφήματος ή πίνακα και είναι 

εκτυπώσιμα. 

 

Εικόνα 21. Στατιστικά δεδομένα για τη μάθηση ενός συγκεκριμένου μαθητή. 

 

 

 

Εικόνα 22. Στατιστικά δεδομένα για όλους τους μαθητές. 

 

 

Φυσικά, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης της συμμετοχής όλων των μαθητών 

ταυτόχρονα. 
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Εικόνα 23. Δεδομένα για τον χρόνο μελέτης των μαθητών. 

 

 

Εικόνα 24. Δεδομένα για τον αριθμό των λέξεων που μελετούν καθημερινά οι μαθητές. 

 

 

Εικόνα 25. Δεδομένα που αφορούν τον τύπο των λαθών των μαθητών. 
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Εικόνα 26. Πίνακας που παρουσιάζει τις λέξεις που έμαθε ο μαθητής σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, καθώς και τα είδη των λαθών που έκανε. 

 

Με βάση τις λεπτομερείς αναλύσεις σφάλματος, ο εκπαιδευτικός αποφασίζει με ποιον 

τρόπο θα παρέμβει ώστε να ενισχύσει αποτελεσματικά τη μάθηση των μαθητών του.  

Οι αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της μάθησης του γραπτού λόγου είναι 

διαθέσιμες όταν οι μαθητές αρχίσουν να χρησιμοποιούν το Rewordify.com. Ωστόσο, 

μπορεί ο εκπαιδευτικός να θέλει να εξασφαλίσει ότι οι μαθητές διαβάζουν και 

μαθαίνουν λέξεις από συγκεκριμένα έγγραφα. Η επιλογή Assignments επιτρέπει την 

επιλογή οποιουδήποτε εγγράφου και την ανάθεσή του στους μαθητές.  

 

 

Εικόνα 27. Επιλογή ανάθεσης εργασιών (Assignments). 

 

Το μόνο που χρειάζεται, είναι να βρει ο εκπαιδευτικός στο διαδίκτυο το έγγραφο που 

τον ενδιαφέρει και να αντιγράψει τον σύνδεσμο στο πλαίσιο Add Assignment.  
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Εικόνα 28. Προσθήκη συνδέσμου για τη χρήση κειμένου από το διαδίκτυο. 

 

Στη συνέχεια, το έγγραφο ανατίθεται στην κατάλληλη τάξη: 

 
Εικόνα 29. Ανάθεση εγγράφου σε συγκεκριμένη τάξη. 

 

Όταν αυτό γίνει, το έγγραφο εμφανίζεται στην καρτέλα αναθέσεων των μαθητών 

στους οποίους έχει ανατεθεί. 

 

 

Εικόνα 30. Αποτέλεσμα ανάθεσης. 

 

Οι μαθητές μόλις εισαχθούν στον λογαριασμό τους μπορούν να δουν τις εργασίες που 

τους έχουν ανατεθεί, κάνοντας χρήση της επιλογής My Learning/My Assignments και 

στη συνέχεια επιλέγοντας: My Assignments.  
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Εικόνα 31. Ενημέρωση μαθητών για τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. 

 

Η διαγραφή μιας εργασίας δε συνεπάγεται τη διαγραφή του κειμένου που αυτή 

αφορούσε ούτε τα δεδομένα των μαθητών. Απλώς δεν εμφανίζεται πλέον στη σελίδα 

με τις αναθέσεις. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο μέλλον και 

να διατηρηθούν τα στατιστικά στοιχεία μάθησης που το συνοδεύουν. 

 

 

Εικόνα 32. Διαγραφή ανάθεσης κειμένου για ανάγνωση. 

 

Οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν ένα πρόγραμμα περιήγησης που επιτρέπει με 

μια κίνηση να εισαγάγει κάποιος περισσότερες ιστοσελίδες. Επίσης, είναι δυνατή η 

ενσωμάτωση του Rewordify.com σε άλλη ιστοσελίδα. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

προμηθευτεί έναν σύνδεσμο για να τον προσθέσει στα δικά του σχέδια μαθήματος, 

στην ιστοσελίδα ή στο μπλογκ του. Επίσης, μπορεί να δει, να διαχειριστεί και να 

επεξεργαστεί όλα τα έγγραφά του από οποιονδήποτε υπολογιστή.  
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Η διαγραφή ενός μαθητή γίνεται εύκολα ενώ το σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό 

μήνυμα για να εξασφαλιστεί ότι αυτή δε γίνεται κατά λάθος. Η διαγραφή γίνεται 

αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό, είναι οριστική και η ανάκτηση των δεδομένων 

που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μαθητή δεν είναι δυνατή μετά τη διαγραφή.  

 

Εικόνα 33. Προειδοποιητικό μήνυμα για τη διαγραφή μαθητή. 

 

 

Η διαγραφή του λογαριασμού του εκπαιδευτικού δεν είναι δυνατή αν δεν έχει 

διαγράψει πρώτα όλους τους μαθητές του.  

 

Χρήση από τους μαθητές: 

Σε ό,τι αφορά τους λογαριασμούς των μαθητών: 

• Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση και δημοσίευση των εγγράφων τους στον ιστότοπο.  

• Δεν είναι δυνατή η πρόσβασή τους στην Κεντρική σελίδα του Εκπαιδευτικού και ως 

εκ τούτου δεν μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμούς ή να δουν πληροφορίες 

σχετικά με οποιονδήποτε άλλον χρήστη του Rewordify.com. 

Η χρήση του ιστοτόπου από τους μαθητές είναι πολύ εύκολη.  

Όταν ένα κείμενο έχει δύσκολες φράσεις ή λέξεις, γίνεται εισαγωγή του στο κίτρινο 

πλαίσιο της σελίδας. Εκεί μπορεί να προστεθεί ακόμα και ο σύνδεσμος για μια 

ιστοσελίδα. Εφόσον επιλεχθεί το πλήκτρο Rewordify, το κείμενο θα επανεμφανιστεί 

σε μια ευκολότερη έκδοση ώστε να γίνει εύκολα κατανοητή. Οι λέξεις που έχουν 

αντικατασταθεί, έχουν επισημανθεί. Επιλέγοντάς τες ο μαθητής μπορεί να ακούσει 

και να  μάθει την αρχική  - δύσκολη – λέξη. Έτσι, ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει 

το κείμενο και να μάθει νέες δύσκολες λέξεις χωρίς να απαιτείται η χρήση λεξικού 

που συχνά τους μπερδεύει.  
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Εικόνα 34. Εισαγωγή κειμένου ώστε να απλοποιηθεί. 

 

From frustration... ...to understanding 

His elder daughter's 

nephritis was comorbid 

with chronic 

hypertension and sciatic 

neuropathy. 

His older daughter's kidney disease was (a 

disease that happens along with) long-lasting 

high blood pressure and leg-nerve related nerve 

disease. 

Εικόνα 35. Παράδειγμα απλοποίησης κειμένου στο Rewordify. 

 

 

Εικόνα 36. Διδασκαλία λέξεων. 

 

http://rewordify.com/rwmessagepage.php?message=screenshot2
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Μια άλλη σημαντική δυνατότητα που έχουν οι μαθητές είναι ότι μπορούν να μάθουν 

πολλές λέξεις με γρήγορους ρυθμούς μέσω των Συνεδριών Μάθησης (Learning 

Sessions). Κάθε φορά που τοποθετούν ένα τμήμα κειμένου στο πλαίσιο, το λογισμικό 

εντοπίζει όλες τις δύσκολες λέξεις, τους επιτρέπει να διαλέξουν ποιες από αυτές 

θέλουν να μάθουν και στη συνέχεια τις διδάσκει. Ουσιαστικά, οι μαθητές ακούν 

λέξεις και φράσεις, τις δακτυλογραφούν και τις διαβάζουν. Το πρόγραμμα τους 

διδάσκει αυτό που χρειάζονται όταν το χρειάζονται και προχωρά όταν οι μαθητές 

είναι έτοιμοι να προχωρήσουν. Όταν, δηλαδή, ένας μαθητής μάθει μια λέξη, το 

πρόγραμμα σταματά να την αντικαθιστά με κάποια ευκολότερη. Επομένως, το 

πρόγραμμα ακολουθεί τους ρυθμούς των μαθητών και προσαρμόζεται στις ανάγκες 

τους. 

 

 

Εικόνα 37. Έναρξη συνεδρίας μάθησης. 

 

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν αυτό που θέλουν να μελετήσουν.  

 

Εικόνα 38. Επιλογή κειμένων κλασικής λογοτεχνίας. 
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Επιλέγοντας ένα γράμμα του αλφαβήτου, βλέπουν όλους τους τίτλους που ξεκινούν 

με αυτό το  γράμμα. 

 

 

Εικόνα 39. Επιλέγοντας ένα γράμμα του αλφαβήτου, βλέπουν όλους τους τίτλους που ξεκινούν με 

αυτό το  γράμμα. 

 

Στη συνέχεια, επιλέγουν τον τίτλο του βιβλίου που τους ενδιαφέρει.  

 

 

Εικόνα 40. Επιλογή βιβλίου. 
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Ακολούθως, επιλέγουν το κεφάλαιο του βιβλίου. 

 

 

Εικόνα 41. Επιλογή κεφαλαίου 

 

Η ανάγνωση μπορεί να συνεχιστεί και στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου. 

 

 

Εικόνα 42. Επιλογή επόμενου κεφαλαίου. 

 

Από το κείμενο που διαβάζει ο χρήστης, κάθε επισημασμένη λέξη έχει απλοποιηθεί 

από το Rewordify.com. Επιλέγοντας μια από αυτές, μπορεί κάποιος να δει ποια ήταν 

η αρχική λέξη που έχει αντικατασταθεί.  
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Εικόνα 43. Ο χρήστης ανακαλύπτει πως η λέξη journey έχει αντικατασταθεί με τη λέξη trip. 

 

Αν ο χρήστης επιλέξει τη λέξη μέσα στο αναδυόμενο παράθυρο, θα ακούσει τη λέξη. 

Αν μια λέξη δεν έχει επισημανθεί και είναι άγνωστη στον χρήστη, τότε αυτός μπορεί 

να τοποθετήσει τον κέρσορα πάνω σε αυτήν ή να την επιλέξει με το χέρι του στην 

οθόνη αφής και θα εμφανιστεί ο ορισμός της.  

 

 

Εικόνα 44. Εμφάνιση ορισμού της λέξης. 

 

Η αναζήτηση κειμένων είναι πολύ απλή. Αρκεί να χρησιμοποιήσει κανείς το πλαίσιο 

αναζήτησης του Rewordify.com. Δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα των βιβλίων 

και των εγγράφων στον ιστότοπο. 
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Εικόνα 45. Αναζήτηση κειμένων. 

 

Το Rewordify.com δίνει τη δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεών του. Για παράδειγμα, 

επιτρέπει την εμφάνιση τόσο της δύσκολης όσο και της εύκολης λέξης και την 

αλλαγή των χρωμάτων της επισήμανσής τους.  

 

 

 

Εικόνα 46. Η επιλογή Settings. 
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Εικόνα 47. Τροποποίηση ρυθμίσεων. 

 

Στη συνέχεια, αρκεί να αποθηκεύσει κανείς τις αλλαγές.  

 

Εικόνα 48. Αποτέλεσμα τροποποιήσεων. 

 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ακόμα και τον αριθμό των λέξεων που επιθυμεί να 

μάθει. 

 

Εικόνα 49. Καθορισμός επιθυμητού αριθμού λέξεων για εκμάθηση. 
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Όταν ένας χρήστης έχει λογαριασμό, οι ρυθμίσεις που έχει κάνει και αποθηκεύσει 

«φορτώνονται» αυτόματα κάθε φορά που συνδέεται.  

Η ιστοσελίδα καταγράφει τον χρόνο ενασχόλησης του χρήστη με το κείμενο και τα 

αστέρια που έχει κερδίσει. 

 

 

 

Εικόνα 51. Επιλογές κατά την απλοποίηση κειμένου στο Rewordify. 
 

Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδό τους μέσω των γραφημάτων 

και να πάρουν αστέρια ως επιβράβευση για την πρόοδό τους. Έτσι, σχηματίζουν 

Εικόνα 50. Η παρακολούθηση της συμμετοχής του χρήστη και η 

επιβράβευσή του. 
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ολοκληρωμένη άποψη για τη συμμετοχή και την απόδοσή τους και μπορούν να 

πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις για να βελτιώσουν τη μάθησή τους. 

 

Εικόνα 52. Παρακολούθηση του χρόνου μελέτης. 

 

 

Εικόνα 53. Ενημέρωση του μαθητή για τις λέξεις που έχει μάθει. 

 

 

 

Εικόνα 54. Οι όροι απονομής αστεριών μάθησης. 

 

Το γεγονός ότι οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν αυτό που θα διαβάσουν καθώς και 

να το τυπώσουν, τους δίνει το κίνητρο να συμμετέχουν ενεργά. Ταυτόχρονα, ο 

εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να ασχοληθεί περισσότερο χρόνο με τη διδασκαλία 

και λιγότερο με τη δακτυλογράφηση.  
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Κάνοντας χρήση του πλήκτρου Learning activities μπορεί να διαλέξει από μια 

πλούσια ποικιλία από κουίζ και μαθησιακές δραστηριότητες. 

 

Εικόνα 55. Οι μαθητές επιλέγουν το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν. 

 

Επιπλέον, υπάρχει το κατάλληλο υλικό για το κάθε επίπεδο ώστε να παρέχεται 

εξειδικευμένη εκπαίδευση στο λεξιλόγιο. Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθούν 

προσαρμοσμένες λίστες  λέξεων  έτσι ώστε η ιστοσελίδα να αναδιατυπώνει και να 

διδάσκει οποιαδήποτε λέξη ή φράση ακριβώς με τον τρόπο που οι χρήστες θέλουν. 

 

 

Εικόνα 56. Δημιουργία προσαρμοσμένων λιστών λέξεων. 

 

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν τα έγγραφά τους online ώστε να 

είναι διαθέσιμα σε όλους. Αυτό μπορεί να γίνει κάνοντας χρήση του πλήκτρου Share. 

Αρκεί να διαλέξουν αν θέλουν τα έγγραφά τους να είναι δημόσια ή ιδιωτικά και να 

εισαγάγουν τον τίτλο και το όνομα του συγγραφέα.  

http://rewordify.com/helpprintables.php
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Εικόνα 57. Διαμοιρασμός εγγράφων. 

 

Το Rewordify.com πληροί τις προϋποθέσεις της δράσης για την προστασία των 

παιδιών στο διαδίκτυο (Children’s Online Privacy Protection Act, COPPA). Δεν 

επιτρέπει την εγγραφή χρηστών κάτω των 13 ετών,  δε ζητά και δεν εμφανίζει 

προσωπικά δεδομένα των χρηστών, δεν περιλαμβάνει την πώληση ή προώθηση 

προϊόντων και δε διαθέτει τα δεδομένα των χρηστών σε τρίτους. Ταυτόχρονα, 

διαθέτει φίλτρα με τα οποία αποκλείει εκατομμύρια ακατάλληλες ιστοσελίδες με 

αμφισβητήσιμη γλώσσα, για να εξασφαλίσει την προστασία των παιδιών στο 

διαδίκτυο και να εξασφαλίσει ότι θα διαβάζουν το υλικό που πρέπει.   

Οι μαθητές μπορούν να διασκεδάσουν παίζοντας εκπαιδευτικά παιχνίδια, όπως το  

Rewordo και η κρεμάλα (Difficult Hangman), τα οποία είναι απαιτητικά και 

ενισχύουν τη μάθησή τους.  

http://rewordify.com/helpgames.php
http://rewordify.com/helpsharingdocuments.php
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Εικόνα 58. Εκπαιδευτικά παιχνίδια στο Rewordify. 

 

 

Το Rewordify πληροί τα κριτήρια που τέθηκαν για την επιλογή των εργαλείων γιατί: 

 

 Συμβάλλει στη βελτίωση κατανόησης του γραπτού λόγου. Αντικαθιστώντας τις 

δύσκολες λέξεις με άλλες ευκολότερες, ο μαθητής καταλαβαίνει καλύτερα το 

κείμενο που κάθε φορά διαβάζει. Παράλληλα, μαθαίνει τη σημασία των 

δύσκολων αυτών λέξεων, έχει την ευκαιρία να τις ακούσει όσες φορές 

επιθυμεί και έτσι πλουτίζει και το λεξιλόγιό του.  

 Είναι κατάλληλο για διάφορα επίπεδα στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. 

Μέσω του Rewordify μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στην 

κατανόηση κειμένου άνθρωποι όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων. 

Ακόμα και αν κάποιος έχει τοποθετηθεί σε τάξη που δεν ανταποκρίνεται στο 

επίπεδό του, έχει τη δυνατότητα να αλλάζει το επίπεδο δυσκολίας του 

κειμένου που του έχει ανατεθεί και να διδάσκεται τις λέξεις που ο ίδιος δε 

γνωρίζει. 

 Δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης διαδραστικών ασκήσεων. Οι μαθητές 

μέσω του ιστοτόπου, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ μιας ευρείας ποικιλίας 

διαδραστικών ασκήσεων. Έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την πορεία 

της μάθησής τους, να ελέγξουν την πρόοδό τους μέσω γραφημάτων και να 

λάβουν επιβράβευση της προσπάθειάς τους μέσω ενός συστήματος 

υπολογισμού πόντων (αστέρια μάθησης).  

 Προσφέρει ποικιλία αναπαραστάσεων και ποικιλία θεμάτων. Οι μαθητές 

εξασκούνται στην κατανόηση του γραπτού λόγου και εμπλουτίζουν το 

λεξιλόγιό τους με τη βοήθεια κειμένων, ηχητικών αρχείων και παιχνιδιών. Η 

επιλογή των κειμένων γίνεται από το υλικό που υπάρχει ήδη στον ιστότοπο 
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(περισσότερα από 300 κείμενα της κλασικής λογοτεχνίας), αλλά και από το 

διαδίκτυο καθιστώντας τις επιλογές ανεξάντλητες.   

  Καθιστά τη μαθησιακή εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη. Οι 

εκπαιδευόμενοι μπορούν να διαμορφώσουν τις ρυθμίσεις του Rewordify με 

τρόπο τέτοιο που να τους εξυπηρετεί και να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά 

τους. Επιπλέον, έχουν στη διάθεσή τους εκπαιδευτικά παιχνίδια που είναι 

ευχάριστα και ταυτόχρονα αποτελούν πρόκληση δοκιμασίας των γνώσεών 

τους.  

 Επιτρέπει την αξιολόγηση του μαθητή από τον καθηγητή. Ο εκπαιδευτικός έχει 

στη διάθεσή του μια σειρά γραφημάτων και αναφορών με στατιστικά στοιχεία 

για τον κάθε μαθητή. Τα στοιχεία αυτά αφορούν το χρόνο που αφιερώνουν οι 

μαθητές για τη μελέτη, το πλήθος των λέξεων που έμαθαν και τα είδη των 

λαθών που έκαναν κατά τη μελέτη τους.  

 Η εύκολη πρόσβαση. Οι χρήστες του Rewordify έχουν πρόσβαση σε αυτό 

μέσω κάθε συσκευής που διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Η εγγραφή και η 

είσοδος στον ιστότοπο είναι πολύ εύκολη και το ίδιο ισχύει και για τη χρήση 

του.  

 

 

 

2. Readworks  

 

 

Εικόνα 59. Η αρχική σελίδα του ReadWorks. 
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Το ReadWorks είναι μια πλατφόρμα που παρέχει αποτελεσματικές δωρεάν πηγές για 

τη βελτίωση της κατανόησης γραπτού λόγου των μαθητών. Επίσης δίνει στους 

εκπαιδευτικούς πληθώρα εργαλείων δοκιμασμένα σε έρευνες και υποστηρίζει την 

ανάγκη τους να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών τους.  

Το ReadWorks παρέχει επιπλέον μια μεγάλη ποικιλία αναγνωστικού υλικού που 

περιλαμβάνει λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα στα οποία οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί έχουν online πρόσβαση δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

πρόσβαση στο υλικό αποτελεί η εγγραφή στον ιστότοπο. 

Η εγγραφή είναι εύκολη και δεν απαιτεί τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων 

των χρηστών. Υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και του κωδικού του χρήστη. Επίσης, τηρούνται οι αρχές του COPPA 

(Children's Online Privacy Protection Act) και ως εκ τούτου, αν εγγραφεί άτομο 

μικρότερο των 13 ετών, διαγράφονται όλες οι προσωπικές πληροφορίες που τυχόν 

καταχωρηθούν κατά τη διαδικασία της εγγραφής.  

 

 

 

Εικόνα 60. Οθόνη εγγραφής χρήστη. 

 

Η είσοδος των χρηστών που ήδη διαθέτουν λογαριασμό γίνεται εύκολα και γρήγορα 

μέσω της αντίστοιχης επιλογής (Sign in). 
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Εικόνα 61. Οθόνη εισόδου στο σύστημα. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, παρέχονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για 

την υποστήριξή του. Για παράδειγμα, αν κάποιος ξεχάσει τον κωδικό εισόδου, είναι 

εύκολη η αλλαγή του ώστε να επανακτηθεί η δυνατότητα εισόδου. 

 

 

Εικόνα 62. Παροχή υποστήριξης για την είσοδο του χρήστη στο σύστημα. 
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Εικόνα 63. Αλλαγή κωδικού χρήστη. 

 

Η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του χρήστη γίνεται εύκολα μέσω της επιλογής 

Edit στην καρτέλα Profile. 

 

 

Εικόνα 64. Επιτυχής είσοδος στο σύστημα. 
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Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα σύντομο βίντεο (διάρκειας 

δύο λεπτών) προκειμένου να αποκομίσει μια πρώτη ιδέα για τις δυνατότητες που 

προσφέρει η χρήση του ιστοτόπου. 

 

 

Εικόνα 65. Βίντεο που παρουσιάζει τη χρήση του συστήματος. 

 

 

 

Εικόνα 66. Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ). 
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Μέσω της καρτέλας FAQ, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους τις πιο συχνές 

ερωτήσεις απαντημένες και βρίσκουν με αυτόν τον τρόπο λύσεις σε προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν ή πιθανόν να αντιμετωπίσουν μελλοντικά.  

Το ReadWorks προσφέρει: 

• Ενημερωτικά και λογοτεχνικά κείμενα για ανάγνωση και σύνολα ερωτήσεων  

• Ενότητες στρατηγικής και δεξιότητας  

• Ενότητες κατανόησης  

• Ενότητες μελέτης μυθιστορήματος 

 
Εικόνα 67. Εντοπισμός του κατάλληλου κειμένου με την εισαγωγή κριτηρίων. 

 

 

Η άντληση κειμένων για ανάγνωση είναι μια εύκολη διαδικασία κατά την οποία ο 

εκπαιδευτικός εντοπίζει το κείμενο με βάση κάποια κριτήρια, όπως λέξεις κλειδιά, το 

επίπεδο των μαθητών του, το επίπεδο δυσκολίας των λέξεων, το θέμα, το είδος του 

κειμένου και τη δεξιότητα που επιθυμεί να αποκτήσουν οι μαθητές με τη μελέτη του 

συγκεκριμένου κειμένου. 
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Εικόνα 68. Κείμενο που πληροί τα κριτήρια αναζήτησης που τέθηκαν από τον χρήστη. 

 

Κάθε κείμενο περιλαμβάνει το κατάλληλο λεξιλόγιο για τη διδασκαλία μιας κύριας 

ιδέας ή θέματος. Οι χρήστες μπορούν να το εκτυπώσουν ή να «κατεβάσουν». Οι 

ερωτήσεις που συνοδεύουν το κάθε κείμενο είναι στοχευμένες και εξυπηρετούν 

συγκεκριμένους στόχους που συνδέονται με τη διδασκαλία του κειμένου.  

Παρέχονται επίσης παράλληλα κείμενα που επιτρέπουν στους μαθητές να μελετούν 

και να συγκρίνουν κείμενα με συναφή θέματα και λεξιλόγιο.  



47 

 

 
Εικόνα 69. Παράλληλα κείμενα. 

 

 
Εικόνα 70. Επεξήγηση των σκοπών που εξυπηρετούν οι ερωτήσεις ενός κειμένου. 
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Διατίθενται και οι απαντήσεις των δραστηριοτήτων, οι οποίες δίνονται με δύο 

διαφορετικούς τρόπους: είτε στο ίδιο κείμενο αμέσως μετά τις ερωτήσεις είτε σε 

διαφορετικό κείμενο με τον τίτλο «[Τίτλος κειμένου] Απαντήσεις» ("[Passage Title] 

Answers") δια μέσω συνδέσμου. Απαντήσεις παρέχονται για όλα τα είδη κειμένων 

ανεξαρτήτως επιπέδου δυσκολίας εκτός από τα μαθήματα απόκτησης δεξιοτήτων 

επιπέδου Κ-4 και τα μαθήματα στρατηγικής. 

Υπάρχουν οδηγίες για το είδος των κειμένων που ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

χρησιμοποιήσει με βάση το επίπεδο των μαθητών του, καθώς και για τον ρυθμό με 

τον οποίο θα ήταν σκόπιμο τα κείμενα να διδαχθούν. 

 

Εικόνα 71. Οδηγίες για τη διδασκαλία κειμένου. 

 

Στο ReadWorks αξιοποιούνται πρακτικές του εκπαιδευτικού σχεδιασμού που 

βασίζονται σε έρευνες, όπως οι ρητές οδηγίες και η σταδιακή συνειδητοποίηση της 

ευθύνης. Οι πρακτικές αυτές θεωρούνται ιδανικές για την εκμάθηση της αγγλικής 

γλώσσας. Εξίσου σημαντική είναι η απόκτηση γενικών γνώσεων μέσω της 

ανάγνωσης μη λογοτεχνικών κειμένων και άρθρων. 
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Εικόνα 72. Πληροφορίες που επεξηγούν το κείμενο και δίνουν γενικές γνώσεις αναγκαίες για τη 

μελέτη του. 

 

Υπάρχει επίσης μια ενότητα στο ReadWorks που ονομάζεται " Lessons & Units" και 

παρουσιάζει πληθώρα σχεδίων μαθήματος (lesson plans) και φύλλα ασκήσεων 

κατανόησης για τους εκπαιδευτικούς για να τα χρησιμοποιήσουν σε διάφορα 

μαθησιακά επίπεδα. Τα σχέδια μαθήματος είναι οργανωμένα σε τέσσερις κύριες 

κατηγορίες: Ενότητες δεξιότητας και στρατηγικής, Ενότητες  κατανόησης, Ενότητες 

μελέτης μυθιστορήματος και Κείμενα για ανάγνωση.  

 

 
Εικόνα 73. Οθόνη άντλησης σχεδίων μαθήματος. 
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Σε κάθε σχέδιο μαθήματος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει υλικό όπως διαγράμματα, 

πίνακες με παραδείγματα και φύλλα ασκήσεων. 

 

 
Εικόνα 74. Υποστηρικτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό αλλά για την ανεξάρτητη μελέτη του  

μαθητή. 

 

 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει Σχέδιο μαθήματος με βάση το επίπεδο (Κ1 – 

Κ12), το επίπεδο δυσκολίας των λέξεων, το θέμα, τον τύπο του κειμένου 

(Λογοτεχνικό, Ενημερωτικό, Ποίηση), τη δεξιότητα που επιθυμεί να αποκτήσουν οι 

μαθητές του και τη στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει. 
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Εικόνα 75. Επιλογή Σχεδίων μαθήματος με βάση μια σειρά κριτηρίων. 

 

 

Εικόνα 76. Επιλογή θέματος. 

 

 

 

Εικόνα 77. Επιλογή επιπέδου 
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Εικόνα 78. Επιλογή δεξιότητας/στρατηγικής 

 

 

Η Ενότητα δεξιότητας και στρατηγικής λειτουργεί ως θεμέλιο για να οδηγήσει τους 

μαθητές μέσω της προόδου της δεξιότητας για να ενισχύσουν σταδιακά την 

επιμέλεια. Οι Ενότητες μελέτης μυθιστορήματος καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό και 

τους μαθητές του μέσω της έννοιας της πολλαπλής κατανόησης έτσι ώστε να 

μπορούν να ενασχοληθούν ολοκληρωτικά με τα κείμενα υψηλότερου επιπέδου που 

τους αρέσουν. Οι Ενότητες κατανόησης περιλαμβάνουν κείμενα για ανάγνωση και 

συνδυασμένα μαθήματα και περιέχουν ό,τι χρειάζεται για τη διευκόλυνση της 

προσεκτικής ανάγνωσης, τις ακριβείς ερωτήσεις και την εστιασμένη συζήτηση. 

 

 

 
Εικόνα 79. Ο χρήστης μπορεί να κάνει σχόλια για το υλικό που παρέχεται. 
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Εικόνα 80. Ο ιστότοπος ενθαρρύνει την αποστολή ανατροφοδότησης των χρηστών. 

 

 
Εικόνα 81. Σχόλια χρηστών. 
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Υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης του ReadWorks σε τοπικό σχολικό δίκτυο και 

σε άλλες πλατφόρμες κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Ο ιστότοπος ενθαρρύνει τον διαμοιρασμό του υλικού με απώτερο σκοπό τη 

διευκόλυνση του έργου του εκπαιδευτικού. Έτσι, το υλικό μπορεί να εκτυπωθεί και 

να χρησιμοποιηθεί μέσα σε τάξεις εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Αυτό ορίζεται 

ξεκάθαρα από τους Όρους Χρήσης (Terms of Use) που συνοδεύουν το υλικό. 

 

Από τα κριτήρια που αρχικά τέθηκαν, από το ReadWorks πληρούνται τα ακόλουθα: 

 Βελτίωση κατανόησης του γραπτού λόγου. Ο ιστότοπος εκτός από κείμενα 

κατάλληλα επιλεγμένα για κάθε επίπεδο, προτείνει αντίστοιχες ασκήσεις και 

σχέδια μαθήματος για τη σωστή αξιοποίησή τους. Τα κείμενα αυτά έχουν ήδη 

χρησιμοποιηθεί από πολλούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσθέτουν τα σχόλιά 

τους κάθε φορά που τα χρησιμοποιούν. Η ανατροφοδότηση είναι συνήθως 

θετική και σε κάθε περίπτωση βοηθά στη βελτίωση του υλικού.  

 Η καταλληλότητά του για διάφορα επίπεδα στην εκμάθηση της αγγλικής 

γλώσσας. Το υλικό που υπάρχει στον ιστότοπο είναι κατάλληλο για πολλά 

διαφορετικά επίπεδα στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Οι χρήστες, 

εξάλλου, έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό χωρίς περιορισμούς.  

 Η δυνατότητα πραγματοποίησης διαδραστικών ασκήσεων. Αυτή η δυνατότητα 

δεν προσφέρεται από τον συγκεκριμένο ιστότοπο.  

 Η ποικιλία των θεμάτων που προσφέρει. Το υλικό που προσφέρεται 

διακρίνεται για την ποικιλία του και για την υποδειγματική οργάνωσή του, 

προσφέροντας τη δυνατότητα εντοπισμού των κατάλληλων κειμένων για την 

επίτευξη συγκεκριμένου κάθε φορά σκοπού.  

 Η ικανότητά του να κάνει τη μαθησιακή εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και 

ευχάριστη. Σε κάθε μάθημα ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει εκτός από 

κείμενα, γραφικά που μπορούν να κάνουν τη μαθησιακή εμπειρία πιο 

ευχάριστη και κατάλληλα διαμορφωμένα φύλλα ασκήσεων.  

 Επιτρέπει την αξιολόγηση του μαθητή από τον καθηγητή. Ο ιστότοπος δίνει τη 

δυνατότητα αξιολόγησης του μαθητή με φύλλα εργασίας που ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να τυπώσει και να χρησιμοποιήσει στην τάξη του. Δεν υπάρχει η 

δυνατότητα αξιολόγησης των μαθητών από το σύστημα.  

 Η εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Για τη χρήση του ιστοτόπου απαιτείται σύνδεση 

στο διαδίκτυο, αλλά δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το μέσο. Το μέγιστο 

δυνατό κέρδος από τη χρήση του επιτυγχάνεται όταν η συσκευή πρόσβασης 

διαθέτει και δυνατότητα αποστολής εκτύπωσης.  
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3. Read Theory 

Το Read Theory είναι ένας γρήγορος και έξυπνος τρόπος για τη βελτίωση της 

κατανόησης του γραπτού λόγου. Το πρόγραμμα, που είναι δωρεάν για απεριόριστο 

αριθμό χρηστών-εκπαιδευτικών και μαθητών, προσαρμόζεται στην ικανότητα του 

μαθητή για να του παρέχει τα κατάλληλα κείμενα για ανάγνωση και τις κατάλληλες 

ερωτήσεις. Ο χρήστης κάνει εγγραφή και αποκτά πρόσβαση σε πάνω από 1000 

διαδραστικές ασκήσεις κατανόησης κειμένων. Το πρόγραμμα διδάσκει στους μαθητές 

να σκέφτονται κριτικά, να εξάγουν συμπεράσματα, να αντιλαμβάνονται το 

περιεχόμενο, τις παγκόσμιες έννοιες, να βρίσκουν ή να ανακαλούν λεπτομέρειες και 

να συμπεραίνουν τη σημασία χρήσιμου λεξιλογίου.  

 

 
Εικόνα 82. Η αρχική οθόνη του Read Theory. 

 

Το Read Theory είναι ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο που προσφέρει online 

δραστηριότητες για ανάγνωση για όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα ικανοτήτων. 

Χρησιμοποιώντας λογισμικό εφαρμογών ιστού ειδικής κατασκευής και προσεκτικά 

φτιαγμένο και ελεγμένο περιεχόμενο, παρέχει στους μαθητές μια δυναμική εμπειρία 

ανάγνωσης που προσαρμόζεται στα ατομικά επίπεδα ικανότητας και τους προσφέρει 

μια  φαινομενικά ατελείωτη συλλογή ασκήσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων. Επιπλέον, 

καθώς οι μαθητές συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το site και βλέπουν τα σκορ τους να 

βελτιώνονται σταδιακά, το σύστημα προσαρμόζεται για να ταιριάζει με την πρόοδό 

τους, και το υλικό που τους προσφέρεται γίνεται σταδιακά πιο προχωρημένο. Οι 

ασκήσεις καλύπτουν όλο το φάσμα, ξεκινώντας από την ανάγνωση επιπέδου 
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δημοτικού σχολείου και καταλήγοντας  στο πιο απαιτητικό επίπεδο ερωτήσεων 

κατανόησης γραπτού λόγου και ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων.  

Το πρώτο βήμα για την αξιοποίηση του λογισμικού είναι η εγγραφή του 

εκπαιδευτικού στον ιστότοπο. Πρόκειται για μια πολύ απλή διαδικασία, καθώς 

ζητούνται ελάχιστα στοιχεία: το ονοματεπώνυμό του, το όνομα χρήστη, η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός χρήστη. Κατά την εγγραφή παρέχονται 

οδηγίες για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

 

 
Εικόνα 83. Η οθόνη εγγραφής του εκπαιδευτικού στο σύστημα. 

 

Αμέσως μετά την εγγραφή, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να δημιουργήσουν την 

πρώτη τάξη τους. Παρέχεται μια διαδικασία τεσσάρων βημάτων, με την οποία 

μπορούν να δημιουργήσουν τάξεις, να διαχειρίζονται τους μαθητές τους και να 

βλέπουν πληροφορίες σύνδεσης. Η όλη διαδικασία έχει απλοποιηθεί για να 

εξυπηρετήσει την ανάγκη των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 

τους ενώ διαθέτουν περιορισμένο χρόνο.  

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της τάξης είναι η εκδήλωση της αντίστοιχης 

επιθυμίας από τον εκπαιδευτικό με την επιλογή του πλήκτρου Create Your First 

Class. Η επιλογή αυτή δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να παρακολουθεί την 

πρόοδο των μαθητών του. 
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Εικόνα 84. Δημιουργία τάξης. 

 

Στη συνέχεια, ο  εκπαιδευτικός καθοδηγείται ώστε να ορίσει έναν κωδικό για την 

τάξη του. Οι μαθητές του θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την είσοδό τους στο 

σύστημα με τη χρήση του κωδικού αυτού. 

 

 

Εικόνα 8. Δημιουργία κωδικού τάξης. 
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Για την ολοκλήρωση του πρώτου βήματος απομένει η ονομασία της τάξης. Ένας 

εκπαιδευτικός μπορεί να διαθέτει περισσότερες από μία τάξεις. 

 

Εικόνα 86. Ονομασία τάξης. 

 

Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει την προσθήκη μαθητών, η οποία μπορεί να γίνει με 

δύο τρόπους, είτε με τη δημιουργία λογαριασμού για τους μαθητές είτε την αποστολή 

πρόσκλησής τους να συμμετέχουν στον ιστότοπο. 

 

Εικόνα 87. Τρόποι προσθήκη μαθητών. 
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Η δημιουργία λογαριασμού χρηστών (τρίτο βήμα) είναι πολύ εύκολη και γρήγορη, 

καθώς απαιτεί μόνο την εισαγωγή των ονομάτων τους. Οι εκπαιδευτικοί 

παροτρύνονται να εισάγουν έως 35 διαφορετικά ονόματα σε κάθε τάξη, έτσι ώστε να 

είναι πιο εύκολη η διαχείριση των λογαριασμών τους.  

 

Εικόνα 88. Δημιουργία λογαριασμών μαθητών. 

 

 

Στο τέταρτο βήμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει τους λογαριασμούς των 

μαθητών του. Το σύστημα παράγει αυτόματα τα ονόματα χρηστών ενώ ο κωδικός 

είναι ο κωδικός τάξης που έχει ορίσει ο εκπαιδευτικός: 

 

Εικόνα 89. Οθόνη με πληροφορίες σύνδεσης των μαθητών. 
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Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει νέους μαθητές, να τροποποιήσει 

τα ονόματά τους, να διαγράψει την τάξη, να μετακινήσει τους μαθητές του σε άλλη 

τάξη ή να τους αφαιρέσει από τη συγκεκριμένη τάξη.  

 
Εικόνα 90. Επιλογές διαχείρισης των μαθητών. 

 

 

Εικόνα 91. Είσοδος μαθητή. 

 

Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη μπορούν εύκολα και γρήγορα να τροποποιηθούν 

από τον ίδιο ενώ είναι συνδεδεμένος.  
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Εικόνα 92. Τροποποίηση στοιχείων του μαθητή. 

 

Ο μαθητής μόλις εισάγεται για πρώτη φορά στο σύστημα, καλείται να συμμετάσχει 

σε μια κατατακτήρια δοκιμασία.  

 

 

Εικόνα 93. Μήνυμα πριν τη δοκιμασία. 
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Εικόνα 94. Διαγνωστικό τεστ. 

 

 

Εικόνα 95. Η σωστή απάντηση οδηγεί στην επόμενη ερώτηση. 

Για κάθε ερώτηση που απαντά, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης πλαισίου με την 

αναλυτική εξήγηση της σωστής απάντησης. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, 

το πλαίσιο ανοίγει υποχρεωτικά και παρέχει αναλυτική ανατροφοδότηση εξηγώντας 

γιατί η κάθε ερώτηση ήταν σωστή ή λάθος. 
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Εικόνα 96. Αναλυτική εξήγηση της σωστής απάντησης. 

Το πρόγραμμα είναι διασκεδαστικό και δίνει κίνητρα στο μαθητή για να προχωρά.  

Άλλωστε αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την επιτάχυνση της εκμάθησης. Για 

αυτόν το λόγο έχει εφαρμοστεί στο πρόγραμμα μια σειρά από μηχανισμούς 

παιχνιδιού. Οι μαθητές του Read Theory μπορούν να παθιαστούν με μετρήσεις όπως 

το επίπεδό τους στην ανάγνωση, τους πόντους, και τα κουίζ που έχουν περάσει. 

 

Εικόνα 97. Δυνατότητα επισήμανσης του κειμένου. 
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Εικόνα 98. Αποτελέσματα διαγνωστικού τεστ. 

 

Με βάση τα αποτελέσματα του κατατακτήριου τεστ, προτείνονται στον μαθητή τα 

κατάλληλα κείμενα για μελέτη. 

 

Εικόνα 99. Προτεινόμενο κείμενο για μελέτη. 

 

Όταν ο μαθητής κάνει login, το σύστημα τον παρακινεί να επιλέξει ένα αρχικό 

επίπεδο δυσκολίας. Το σύστημα επιλέγει ένα κουίζ (ένα κείμενο και ερωτήσεις) 

τυχαία από τη δεξαμενή των διαθέσιμων κουίζ για αυτό το επίπεδο. Εάν ο μαθητής 

περάσει ένα κουίζ (σκορ ανάμεσα σε 70% και 90%), δεν ξαναπαρουσιάζεται ποτέ σε 
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αυτόν το μαθητή και ο μαθητής παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Εάν ο μαθητής έχει κακή 

επίδοση στο κουίζ (σκορ κάτω από 70%), τότε το κουίζ αντικαθίσταται στη δεξαμενή 

των διαθέσιμων κουίζ και το επίπεδο του μαθητή μειώνεται. Εάν η επίδοση του 

μαθητή στο κουίζ είναι εξαιρετική (σκορ 90% ή περισσότερο), τότε το κουίζ δεν 

ξαναπαρουσιάζεται στο μαθητή και το επίπεδό του αυξάνεται. Όταν ο μαθητής χάσει 

ένα επίπεδο ανάγνωσης μετά από μια κακή απόδοση είναι αποφασισμένος να το 

ξανακερδίσει, καθώς οι μαθητές συγκρίνουν του πόντους τους και οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να διοργανώνουν διαγωνισμούς για τους περισσότερους κερδισμένους 

πόντους και τα περισσότερα κουίζ που έχουν περάσει οι μαθητές.  

 

 
Εικόνα 100. Απονομή πόντων. 
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Εικόνα 101. Η απόκτηση πόντων συνοδεύεται από την απονομή αντίστοιχων τίτλων 

επιβράβευσης. 

Το Read Theory προάγει ένα δυναμικό περιβάλλον τάξης. Οι εκπαιδευτικοί που 

χρησιμοποιούν το πρόγραμμα αποκτούν την ελευθερία να παρέχουν περισσότερη 

εξατομικευμένη διδασκαλία, να απαντούν συγκεκριμένες ερωτήσεις και να παρέχουν 

αναλυτική διδασκαλία και επεξηγήσεις. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει αναλυτικές 
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αναφορές έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των 

μαθητών μέσω στατιστικών, γραφημάτων και πινάκων. Όταν ο χρήστης κάνει 

εγγραφή ως εκπαιδευτικός, αποκτά πρόσβαση σε μια έκθεση προόδου που περιέχει τα 

παραπάνω στατιστικά για καθένα από τους μαθητές του. Εξάλλου, στο Read Theory 

οι εκπαιδευτικοί δεν παρέχουν ούτε αναθέτουν υλικό. Αντίθετα, το σύστημα παρέχει 

υλικό στους μαθητές αυτόματα, με βάση την απόδοσή τους στη βαθμολογία. Οι 

μαθητές απλά συνδέονται και παροτρύνονται να ξεκινήσουν το πρόγραμμα. Αφού 

ξεκινήσουν ο καθηγητής μπορεί να παρακολουθεί την επίδοσή τους από τη σελίδα 

προόδου.  

 
Εικόνα 102. Απόδοση  μαθητών στο διαγνωστικό τεστ (κατάταξη σε επίπεδο). 

 

 

 
Εικόνα 103. Απόδοση των μαθητών ως προς την ικανότητά τους στην ανάγνωση (σύμφωνα με τη 

μέθοδο Lexile). 
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Εικόνα 104. Γράφημα προόδου των μαθητών μιας τάξης. 

 

Κάνοντας χρήση του Read Theory, οι μαθητές προετοιμάζονται για να αποδίδουν 

καλά στις τυποποιημένες δοκιμές, με τις οποίες θα αξιολογούνται σε κάθε στάδιο της 

εκπαίδευσής τους. Είναι πολύ σημαντικό ότι  μαθητές, γονείς και δάσκαλοι έχουν 

πρόσβαση στον ίδιο διαδικτυακό τόπο εργαζόμενοι με κοινό στόχο, την επιτυχία των 

μαθητών.  

Επιπλέον, ο ιστότοπος δίνει τη δυνατότητα αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, εκτύπωσης του υλικού καθώς και πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

 

Εικόνα 105. Δυνατότητες επικοινωνίας. 
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Εικόνα 106. Δωρεάν εκτυπώσιμο υλικό αξιολόγησης. 

 

Ο ιστότοπος διατηρεί υψηλή επισκεψιμότητα από όλον τον κόσμο, γεγονός που 

υποδηλώνει την ποιότητα του σχεδιασμού του και τη χρησιμότητά του. 

 

Εικόνα 107. Στατιστικά επισκεψιμότητας και δημοφιλείς σελίδες. 
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Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση του ιστοτόπου με βάση τα αρχικά κριτήρια, ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

 Βελτίωση κατανόησης του γραπτού λόγου. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να 

μελετήσει υλικό απολύτως κατάλληλο για το επίπεδο των γνώσεών του, να 

επισημαίνει τα σημαντικά σημεία του κειμένου και να ελέγχει το βαθμό 

κατανόησης των κειμένων που μελετά.  

 Η καταλληλότητά του για διάφορα επίπεδα στην εκμάθηση της αγγλικής 

γλώσσας. Το Read Theory μέσω διαγνωστικών τεστ διαπιστώνει το επίπεδο 

του μαθητή και του προσφέρει το υλικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. 

Το υλικό που παρέχεται καλύπτει όλα τα επίπεδα.  

 Η δυνατότητα πραγματοποίησης διαδραστικών ασκήσεων. Ο ιστότοπος 

προσφέρει τη δυνατότητα διαδραστικών, ελκυστικών ασκήσεων που 

κινητοποιούν τους χρήστες. Οι μαθητές είναι σε θέση να λαμβάνουν 

αναλυτική ανατροφοδότηση σε κάθε περίπτωση και πλήρη αναφορά της 

προόδου τους (των πόντων και των τίτλων που έχουν κερδίσει).  

 Η ποικιλία των αναπαραστάσεων που προσφέρει, καθώς και η ποικιλία των 

θεμάτων. Ο ιστότοπος παρέχει κείμενα συνοδευόμενα από εικόνες και 

διάφορα κουίζ. Το όλο αποτέλεσμα είναι υψηλής αισθητικής και προδιαθέτει 

ευχάριστα τον χρήστη. Η θεματολογία είναι πραγματικά πλούσια κρατώντας 

αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών.  

 Η ικανότητά του να κάνει τη μαθησιακή εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και 

ευχάριστη. Η μαθησιακή εμπειρία που αποκομίζουν οι μαθητές που 

χρησιμοποιούν το Read Theory είναι πολύ ευχάριστη και ενδιαφέρουσα λόγω 

της εμφάνισης των μαθησιακών αντικειμένων αλλά και των θεμάτων των 

κειμένων που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Η συμμετοχή τους σε δοκιμασίες 

καθιστά την όλη διαδικασία συναρπαστική.   

 Επιτρέπει την αξιολόγηση του μαθητή από τον καθηγητή. Ο ιστότοπος 

βαθμολογεί αυτόματα τους μαθητές με βάση την απόδοσή τους στις 

ερωτήσεις που συνοδεύουν τα κείμενα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον εκπαιδευτικό με τη μορφή στατιστικών, γραφημάτων και πινάκων που 

περιλαμβάνονται σε μια έκθεση προόδου. Επίσης, είναι δυνατή η εκτύπωση 

φύλλων αξιολόγησης για να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. 

 Η εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι πολύ εύκολη. 

Το μόνο που απαιτείται είναι η σύνδεση στο διαδίκτυο. Η σύνδεση της 

συσκευής με εκτυπωτή χρειάζεται σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να 

εκτυπώσει το περιεχόμενο.  

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

4. Merit Online Learning-Reading Comprehension Booster 

 

 
Εικόνα 108. Αρχική σελίδα του Reading Comprehension Booster.  

 

Το Reading Comprehension Booster δίνει στους μαθητές άμεση προσωπική 

ανατροφοδότηση και παρέχει online παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών 

από τους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα βοηθά τους μαθητές να βελτιώσουν την 

κατανόηση γραπτού λόγου. Οι μαθητές διαβάζουν ένα λογοτεχνικό ή μη λογοτεχνικό 

κείμενο και κατόπιν απαντούν διάφορες ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Οι ερωτήσεις 

επικεντρώνουν τους μαθητές στο να καθορίσουν την κεντρική ιδέα, να κατανοήσουν 

τη λογική εξέλιξη, να εξάγουν συμπεράσματα και να διαβάζουν προσεκτικά για 

λεπτομέρειες. Η ανατροφοδότηση εξηγεί τις λάθος επιλογές και ανταμείβει τις 

σωστές απαντήσεις.  

Κάθε επίπεδο του Reading Comprehension Booster περιέχει 60 κείμενα διαιρεμένα 

σε 3 ενότητες προοδευτικής δυσκολίας. Όλες οι ενότητες παρέχουν εξάσκηση σε 

δεξιότητες σχετικά με το λεξιλόγιο, την αλληλουχία, το συμπέρασμα, την κεντρική 

ιδέα και την ερμηνεία. Υπάρχουν προαιρετικές ασκήσεις συσχετισμού λέξεων και 

σταυρόλεξων βασισμένες στα κείμενα που αποτελούν πρόκληση για τον πιο 

προχωρημένο μαθητή.  

Κάθε ενότητα του Reading Comprehension Booster χωρίζεται σε 3 τμήματα στα 

οποία δουλεύουν οι μαθητές: Tryout-ένα διαγνωστικό προκαταρκτικό τεστ, Workout-

μάθηση και εξάσκηση με ανατροφοδότηση και βοηθητικά μηνύματα και Finals-ένα 

διαγνωστικό τελικό τεστ. Η ενότητα Workout του προγράμματος είναι σχεδιασμένη 

για να προάγει τη μάθηση παρέχοντας ανατροφοδότηση αμέσως αφού οι μαθητές 
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επιλέξουν μια απάντηση. Όταν οι μαθητές επιλέγουν μια λάθος απάντηση, η 

ανατροφοδότηση διευκρινίζει γιατί η επιλογή είναι λάθος. Οι μαθητές προσπαθούν 

ξανά μέχρι να απαντήσουν σωστά. Η ενότητα Workout είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε 

οι μαθητές να κάνουν όσες επαναλήψεις χρειάζεται μέχρι να κατακτήσουν πλήρως το 

υλικό. Οι μαθητές μπορούν να ξανακάνουν μια ενότητα για επιπλέον εξάσκηση. Το 

να ξανακάνουν μια ενότητα σημαίνει επαναφορά της βαθμολογίας του μαθητή αλλά 

όχι του χρόνου στην εργασία.  

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο μέσα από 

τα Online Portfolios και Reports. Η χρήση αυτών των εργαλείων για την 

παρακολούθηση των επαναλήψεων στο Workout ενημερώνει τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς για το ποιες δεξιότητες κατακτούν οι μαθητές και ποιες  δεξιότητες 

δυσκολεύονται να κατακτήσουν.  

 

Η χρήση του Reading Comprehension Booster από τον μαθητή είναι απλή. Το 

πρόγραμμα ανάγνωσης εμφανίζεται στο Κέντρο μάθησης του μαθητή (Student’s 

Learning Center). 

 

Εικόνα 109. Το Κέντρο μάθησης. 

 

Ο μαθητής επιλέγει το σύμβολο (+) δίπλα από το επίπεδο του προγράμματος 

ανάγνωσης για να δει τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Επιλέγοντας το όνομα της 

ενότητας, το μάθημα ξεκινά.  

Στη συνέχεια, ο φοιτητής επιλέγει μια ενότητα (Section). Το μενού της ενότητας 

δείχνει αν ο μαθητής έχει ολοκληρώσει τις ενότητες Tryout και  Finals και ποιο μέρος 

της ενότητας Workout έχει ολοκληρώσει.  
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Εικόνα 110. Το μενού της Ενότητας. 

 

Οι μαθητές μπορούν να προσαρμόσουν το μέγεθος του κειμένου και να επιλέξουν ένα 

διαφορετικό χρώμα φόντου κατά την έναρξη της κάθε ενότητας. Κατά την έναρξη της  

ενότητας Workout μπορούν, επίσης, να επιλέξουν ένα θέμα γραφικών για την 

επιβράβευσή τους. 

 

Εικόνα 111. Επιλογές εμφάνισης 

 

Σε όλα τα τμήματα ο μαθητής καλείται να διαβάσει ένα απόσπασμα και στη συνέχεια 

να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα δεξιοτήτων. 
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Εικόνα 112. Κείμενο με την αντίστοιχη ερώτηση κατανόησης. 

 

Η ανατροφοδότηση, τα μηνύματα βοήθειας, και τα γραφικά επιβράβευσης 

εμφανίζονται στην ενότητα Workout. 

 

Εικόνα 9. Ανατροφοδότηση και επιβράβευση. 
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Μετά από κάθε γύρο, ο μαθητής βλέπει μια οθόνη που συνοψίζει την πρόοδο και 

τα επιτεύγματά του σε αυτό τον γύρο. 

 

Εικόνα 114. Οθόνη προόδου. 

 

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους ενότητες, στην ενότητα Tryout το πρόγραμμα 

παρουσιάζει τρία κείμενα για να ελέγξει τις δεξιότητες κατανόησης του μαθητή όταν 

διαβάζει. Ο μαθητής απαντά σε εννιά ερωτήσεις λεξιλογίου και δύο ερωτήσεις για 

κάθε μία δεξιότητα. Όταν ο μαθητής ολοκληρώσει τις ερωτήσεις, η οθόνη προόδου 

δείχνει την απόδοσή του. Για κάθε σωστή ερώτηση παίρνει ένα αστέρι ή μια 

κουκκίδα και το σύμβολο () για την επίτευξη κάθε δεξιότητας. Επίσης, του 

παρέχεται μια αναφορά με όλα τα λάθη που έκανε απαντώντας στις ερωτήσεις. 

 

Εικόνα 115. Η οθόνη της ενότητας Tryout. 
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Στην ενότητα Workout, σε κάθε γύρο παρουσιάζονται δύο κείμενα στον μαθητή 

συνοδευόμενα από ερωτήσεις. Ο μαθητής πρέπει να παίξει τουλάχιστον έξι γύρους 

για να ολοκληρωθεί η ενότητα. Κάθε φορά που απαντά σωστά σε ερώτηση 

δεξιότητας με την πρώτη προσπάθεια, ανταμείβεται με ένα αστέρι. Ο μαθητής πρέπει 

να συλλέξει 10 αστέρια για κάθε δεξιότητα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενότητα. 

Ωστόσο, μπορεί να παίξει πολλούς γύρους ώστε να συλλέξει τα αστέρια. Επίσης, 

απαντώντας σε τρεις ερωτήσεις λεξιλογίου κερδίζει ένα αστέρι. Από ένα αστέρι 

κερδίζουν η κάθε ερώτηση Κύριας Ιδέας, Αλληλουχίας, Συμπεράσματος και 

Ερμηνείας.  

Εκτός από τις ερωτήσεις δεξιοτήτων για ένα κείμενο ο μαθητής καλείται να λύσει δύο 

δραστηριότητες εμπλουτισμού του λεξιλογίου, μια άσκηση αντιστοίχισης λέξεων και 

τρία σταυρόλεξα. Ο μαθητής επιβραβεύεται με ένα αστέρι για κάθε δραστηριότητα. 

Έχει τη δυνατότητα να συλλέξει 10 αστέρια από τις δραστηριότητες εμπλουτισμού, 

αλλά στην πραγματικότητα αυτό που χρειάζεται για να ολοκληρώσει την ενότητα 

είναι 70 αστέρια από ερωτήσεις δεξιότητας. Φυσικά, μπορεί να επαναλάβει τις 

ερωτήσεις για περαιτέρω εξάσκηση. 

Στο τέλος της ενότητας εμφανίζεται η οθόνη προόδου, στην οποία με κόκκινο χρώμα 

φαίνονται οι σωστές απαντήσεις για τον τρέχοντα γύρο και με γκρι δίνονται οι 

σωστές απαντήσεις για τους προηγούμενους γύρους. Μόλις ο μαθητής συγκεντρώσει 

10 πόντους για κάθε δεξιότητα, θεωρείται πως την έχει αποκτήσει. Οι επιθυμητές 

δεξιότητες είναι: Λεξιλόγιο, Αλληλουχία, Συμπέρασμα, Κύρια Ιδέα, Ερμηνεία, 

Αντιστοίχιση, Σταυρόλεξο. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι δεξιότητες, η ενότητα 

Workout έχει ολοκληρωθεί. 

 

Εικόνα 116. Οθόνη προόδου για την ενότητα Workout. 
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Εικόνα 117. Ερώτηση δεξιότητας. 

 

 

 

Εικόνα 118. Ερώτηση αντιστοίχισης. 
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Εικόνα 119. Σταυρόλεξο. 

 

 

 Σχετικά με την τελική ενότητα (Finals), το πρόγραμμα παρουσιάζει τρία κείμενα για 

τον έλεγχο της ικανότητας του μαθητή στην κατανόηση της ανάγνωσης. Ο μαθητής 

απαντά σε εννέα ερωτήσεις λεξιλογίου και δύο ερωτήσεις για κάθε μία από τις 

υπόλοιπες δεξιότητες. Όταν ολοκληρώσει όλες τις ερωτήσεις, μια οθόνη προόδου θα 

δείξει τα επιτεύγματά του. Ο μαθητής παίρνει ένα αστέρι ή μία κουκκίδα για κάθε 

σωστή απάντηση και το σύμβολο () για τις δεξιότητες στις οποίες έχει δώσει όλες 

τις απαντήσεις σωστά. Επίσης, παρέχεται μια αναφορά με όλα τα λάθη που έκανε 

απαντώντας στις ερωτήσεις. 

 

Εικόνα 120. Αναφορά λαθών. 
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Εικόνα 121. Οθόνη Προόδου ενότητας Finals. 

 

Η παρακολούθηση της πορείας του μαθητή μπορεί να γίνει διαμέσου του Online 

Portfolio.  Αυτό δείχνει τη συνολική πρόοδό του, τόσο για τις παλαιότερες όσο και 

για την τελευταία ενότητα. 

 

Εικόνα 122. Online Portfolio. 
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Η πρόοδος των μαθητών αποτυπώνεται και στις αναφορές που παράγονται από το 

σύστημα. Οι αναφορές είναι χρήσιμες για την προβολή και την εξαγωγή 

πληροφοριών σχετικά με μια ολόκληρη τάξη ή για πληροφορίες που αφορούν έναν 

μαθητή κατά τη διάρκεια πολλών τάξεων. Οι σχετικές αναφορές με την κατανόηση 

του γραπτού λόγου που διατίθενται είναι:  

 Συνοπτική Αναφορά Απόδοσης  

 Αναφορά για τη έως τώρα απόδοση 

 Λεπτομερής Αναφορά Απόδοσης 

 

Εικόνα 123. Συνοπτική Αναφορά Απόδοσης του μαθητή. 

 

 

Στο Κέντρο μάθησης εμφανίζεται ο σύνδεσμος με το όνομα Tips and Strategies. 

Επιλέγοντάς τον, μπορεί κανείς να δει συμβουλές και στρατηγικές για κάθε ενότητα. 

Προτείνεται η χρήση της δυνατότητας αυτής από τους καθηγητές σε συνεργασία με 

τους μαθητές τους.  
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Εικόνα 124. Το μενού Tips and Strategies. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 125. Χρήση συμβουλών και στρατηγικών για τη δεξιότητα της εξαγωγής 

συμπεράσματος. 
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Εξετάζοντας αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής των εργαλείων που τέθηκαν 

αρχικά, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει τα εξής: 

 Βελτίωση κατανόησης του γραπτού λόγου. Το Reading Comprehension Booster  

είναι αποτελεσματικό και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ωθεί τους μαθητές 

σε διαρκή εξάσκηση της ικανότητάς τους ως προς την κατανόηση του 

γραπτού λόγου και συγκεκριμένα κάθε πτυχής της ικανότητας αυτής. Σε κάθε 

κείμενο, ο μαθητής καλείται να επιλύσει μια σειρά δραστηριοτήτων, γεγονός 

που τον βοηθά να εξετάσει σε βάθος,  και συνεπώς, να κατανοήσει το κείμενο. 

 Η καταλληλότητά του για διάφορα επίπεδα στην εκμάθηση της αγγλικής 

γλώσσας. Ο ιστότοπος προσφέρεται για την ενίσχυση της κατανόησης του 

γραπτού λόγου των μαθητών πολλών διαφορετικών επιπέδων και ηλικιών.  

 Η δυνατότητα πραγματοποίησης διαδραστικών ασκήσεων. Οι ασκήσεις που 

προσφέρονται είναι ενδιαφέρουσες και διαδραστικές. Ο χρήστης λαμβάνει 

άμεση και προσωπική ανατροφοδότηση με τρόπο επεξηγηματικό. Έχει την 

ευκαιρία να ξαναδεί το κείμενο, την ερώτηση, τη λανθασμένη απάντησή του 

καθώς και τη σωστή απάντηση. Έτσι, μπορεί να αποφύγει παρόμοια λάθη στο 

μέλλον.  

 Η ποικιλία των αναπαραστάσεων που προσφέρει, καθώς και η ποικιλία των 

θεμάτων. Τα μαθησιακά αντικείμενα που έχει στη διάθεσή του ο μαθητής 

είναι κείμενα, ερωτήσεις, ασκήσεις πολλών διαφορετικών τύπων, 

σταυρόλεξα. Η συχνή εναλλαγή των ασκήσεων, κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον 

των μαθητών.  

 Η ικανότητά του να κάνει τη μαθησιακή εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και 

ευχάριστη. Το σύστημα βαθμολόγησης και επιβράβευσης των μαθητών τους 

κινητοποιεί και τους κρατά σε εγρήγορση.  

 Επιτρέπει την αξιολόγηση του μαθητή από τον καθηγητή. Ο ιστότοπος 

βαθμολογεί αυτόματα τους μαθητές με βάση την απόδοσή τους στις 

δραστηριότητες που συνοδεύουν τα κείμενα. Η παρακολούθηση της πορείας 

του μαθητή μπορεί να γίνει διαμέσου του Online Portfolio, που δείχνει τη 

συνολική πρόοδό του. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία μπορούν να προβληθούν, 

να εξαχθούν και να εκτυπωθούν.  

 Η εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι πολύ εύκολη. 

Το μόνο που απαιτείται είναι η σύνδεση στο διαδίκτυο. Η σύνδεση της 

συσκευής με εκτυπωτή χρειάζεται σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να 

εκτυπώσει το περιεχόμενο. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι Reading 

Comprehension Booster  δε διατίθεται δωρεάν.  
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B. Εργαλεία διδασκαλίας της κατανόησης του προφορικού λόγου 

(LISTENING TOOLS) 

1. Voxopop 

 

 

Εικόνα 126. Αρχική οθόνη. 

 

Το Voxopop είναι ένα ακουστικό εργαλείο βασισμένο στο διαδίκτυο που δίνει τη 

δυνατότητα στους χρήστες να ηχογραφήσουν την ομιλία τους για να την ακούσουν 

άλλοι και να απαντήσουν. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να 

δημιουργήσουν ηχητικές συζητήσεις online παρόμοιες με αυτές σε έναν πίνακα 

ανακοινώσεων βασισμένο σε κείμενο. Προσφέρει πραγματική επικοινωνιακή 

εξάσκηση σε listening και speaking έξω από τα χρονικά πλαίσια του μαθήματος και 

επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ελέγξει την κατανόηση του προφορικού λόγου 

(listening) καθώς και τη δεξιότητα ομιλίας των μαθητών του. 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας ομάδας συζήτησης στο Voxopop στην οποία μπορεί 

κάποιος να συμμετάσχει και να αφήσει ένα σχόλιο: 

http://www.voxopop.com/topic/822f37a4-0a87-403d-aace-

e63dad23ac2a#.ViPAfH4rLIU 

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος το Voxopop θα πρέπει να κάνει εγγραφή με μία 

έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει το 

προφίλ του και ένα εισαγωγικό μήνυμα.  

Ουσιαστικά, στο Voxopop ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ομάδα συζήτησης με 

θέμα του ενδιαφέροντός του ή απλά να συμμετάσχει σε μία ομάδα συζήτησης που 

http://www.voxopop.com/topic/822f37a4-0a87-403d-aace-e63dad23ac2a%23.ViPAfH4rLIU
http://www.voxopop.com/topic/822f37a4-0a87-403d-aace-e63dad23ac2a%23.ViPAfH4rLIU
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ήδη υπάρχει. Δίνεται, ωστόσο, η δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικών ομάδων, επιλογή 

ιδανική για μέλη τάξεων και οικογενειών.  

 

 

 

 

 
Εικόνα 127. Οθόνη εγγραφής στο σύστημα. 

 

Για να ξεκινήσει ο χρήστης να προσθέτει μηνύματα στις ομάδες συζητήσεων 

(Talkgroups) θα πρέπει να επιλέξει 'Join this talkgroup', αλλά μπορεί να ακούσει τα 

περισσότερα μηνύματα χωρίς να συμμετάσχει. Επιλέγει απλά το πλήκτρο εγγραφής 

'Record a message' και προσθέτει το μήνυμά του. Όταν ο χρήστης συμμετάσχει σε 

μια ομάδα συζήτησης μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα όταν προστίθενται νέες 

καταχωρίσεις. 
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Εικόνα 128. Αναζήτηση ομάδων συζήτησης. 

  

Για να δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός τη δική του ομάδα συζήτησης πρέπει να 

συνδεθεί, να επιλέξει 'Start a Talkgroup' και να προσθέσει τις σχετικές πληροφορίες 

για να ορίσει το σκοπό της ομάδας συζήτησης και να καθορίσει τα επίπεδα 

πρόσβασης (ιδιωτική, δημόσια ή περιορισμένη). Μετά απλά μοιράζεται το URL με 

τους μαθητές του.  

 

 
Εικόνα 129. Δημιουργία ομάδας συζητήσεων. 
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Εικόνα 130. Προσθήκη συζήτησης. 

 

 
Εικόνα 131.  Ομάδα συζήτησης - εξάσκησης για το TOEFL. 
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Εικόνα 132. Τροποποίηση ομάδων συζήτησης. 

 

Για την αποτελεσματική χρήση του Voxopop, απαιτείται η χρήση ακουστικών και η 

ρύθμιση ήχου στον υπολογιστή ώστε να επιτρέπεται η ηχογράφηση μέσω 

μικροφώνου. Το Voxopop χρησιμοποιεί την Java για να ηχογραφήσει φωνές μέσα 

από τον σελιδομετρητή, οπότε είναι αναγκαία η εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσής 

της στο σύστημα.  

 

 
Εικόνα 133. Προβλήματα λειτουργίας λόγω ανάγκης ενημέρωσης της Java. 
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Οι χρήστες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν φόρουμ ανατροφοδότησης ώστε να 

προτείνουν λύσεις για τη βελτίωση του ιστοτόπου. Μπορούν να προτείνουν μια νέα 

ιδέα ή απλώς να επιλέξουν μια ήδη καταχωρημένη ιδέα συμμετέχοντας ουσιαστικά 

σε δημοσκόπηση. 

 

 

Εικόνα 134. Φόρουμ ανατροφοδότησης. 

 

Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει το εργαλείο με τους μαθητές;  

α) Μπορεί να ηχογραφήσει μια σειρά από διαμφισβητούμενες δηλώσεις και να 

ζητήσει από τους μαθητές να απαντήσουν στην κάθε μια.  

β) Μπορεί να ηχογραφήσει την πρώτη πρόταση μιας αφήγησης και μετά να 

ζητήσει από τους μαθητές  να ακούσουν και να προσθέσουν ο καθένας μια 

πρόταση στην ιστορία.  

γ) Μπορεί να ηχογραφήσει τα δικά του κείμενα υπαγόρευσης. Οι μαθητές θα 

ακούσουν το κείμενο και θα γράψουν αυτό που ακούν και μετά θα ηχογραφήσουν 

τη δική τους εκδοχή του κειμένου για να την ακούσει ο εκπαιδευτικός και οι 

συμμαθητές τους.  

δ) Μπορεί να ηχογραφήσει κάποιες ασκήσεις προφοράς, οι μαθητές να τις 

ακούσουν και να ηχογραφήσουν τους εαυτούς τους να λένε τις λέξεις ή τις 

προτάσεις.  

ε) Μπορεί να ηχογραφήσει κάποιες δηλώσεις για τον εαυτό του και οι μαθητές να 

του κάνουν ερωτήσεις  για να μάθουν ποιες δηλώσεις είναι αληθινές. Ο 

εκπαιδευτικός θα απαντήσεις στις ερωτήσεις επίσης online. Αν θέλει μπορεί να 

δώσει προθεσμία μια εβδομάδα στους μαθητές για να του κάνουν ερωτήσεις στις 
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οποίες θα απαντήσει  και μετά στην τάξη να του πουν ποιες δηλώσεις είναι 

σωστές και ποιες λάθος. 

 

Ως προς τα αρχικά κριτήρια επιλογής των εργαλείων, για το Voxopop ισχύουν τα 

εξής: 

 Συμβάλλει στη βελτίωση κατανόησης του προφορικού λόγου. Με τη συμμετοχή 

του στις ομάδες συζήτησης, ο χρήστης εξασκείται στην κατανόηση του  

προφορικού λόγου.  

 Η καταλληλότητά του για διάφορα επίπεδα στην εκμάθηση της αγγλικής 

γλώσσας. Η καταλληλότητα εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι το θέμα 

συζήτησης τίθεται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος ρυθμίζει το βαθμό 

δυσκολίας του θέματος της συζήτησης. Με αυτό το σκεπτικό, το Voxopop 

είναι κατάλληλο για κάθε επίπεδο εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας.  

 Η δυνατότητα πραγματοποίησης διαδραστικών ασκήσεων. Οι χρήστες 

συμμετέχοντας σε συζητήσεις της τάξης τους, ηχογραφούν τις απαντήσεις 

τους. Μόλις καταχωρήσουν την ηχογράφησή τους, ο εκπαιδευτικός και τα 

άλλη μέλη της ομάδας ενημερώνονται. Έτσι, είναι δυνατόν να λάβουν άμεσα 

ανατροφοδότηση.  

 Η ποικιλία των αναπαραστάσεων που προσφέρει, καθώς και η ποικιλία των 

θεμάτων. Στο Voxopop  καταχωρούνται αρχεία ήχου. Βέβαια, υπάρχει η 

δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των αρχείων με πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους. Η ποικιλία των θεμάτων συζήτησης εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό. 

Υπάρχουν πολλές ομάδες συζήτησης, αλλά η συμμετοχή σε συζητήσεις με 

αγνώστους δεν είναι ασφαλής για τους ανήλικους μαθητές.  

 Η ικανότητά του να κάνει τη μαθησιακή εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και 

ευχάριστη. Η ηχογράφηση προφορικών απαντήσεων είναι απαιτητική αλλά 

και διασκεδαστική. Αν σε αυτό προστεθεί η ευχαρίστηση που αντλούν οι  - 

νέοι κυρίως - μαθητές από τη χρήση του διαδικτύου, τότε η διδασκαλία ενός 

ομολογουμένως δύσκολου αντικειμένου μετατρέπεται από πρόκληση σε 

ευχάριστη περιπέτεια.  

 Επιτρέπει την αξιολόγηση του μαθητή από τον καθηγητή. Ο ιστότοπος δίνει τη 

δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ελέγξει τις εργασίες των μαθητών του και 

να τις χρησιμοποιήσει για την αξιολόγησή τους.  

 Η εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Η πρόσβαση στο Voxopop είναι δυνατή μέσω 

οποιασδήποτε συσκευής μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο και μπορεί να 

υποστηρίξει τη χρήση ακουστικών. 
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2. ESL Video 

 

 

Εικόνα 135. Αρχική σελίδα. 

 

Το ESL Video είναι ένας ιστότοπος που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

δημιουργήσει διαδραστικές ασκήσεις βασισμένες σε online βίντεο. Μπορεί να 

δημιουργήσει μια ποικιλία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, να προσθέσει κείμενα 

(transcript) ή μεταφράσεις, να προσθέσει σημειώσεις, κλπ. Μόλις ολοκληρώσει την 

άσκηση ο εκπαιδευτικός μπορεί είτε να στείλει στους μαθητές ένα σύνδεσμο που να 

οδηγεί στην άσκηση στον ιστότοπο ESL Video ή μπορεί να ενσωματώσει την άσκηση 

στην ιστοσελίδα ή το blog του. 

Αυτό είναι ένα κουίζ που μπορεί να κάνει κάποιος σαν παράδειγμα: 

http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz.php?id=2763 

Μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος το ESL Video πηγαίνοντας απλά στο site και 

βρίσκοντας κουίζ που του αρέσουν για τους μαθητές του, αλλά θα χρειαστεί να κάνει 

εγγραφή αν θέλει να μπορέσει να δημιουργήσει δικά του. Τα κουίζ που μπορεί να 

δημιουργήσει είναι κυρίως πολλαπλής επιλογής.  

http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz.php?id=2763
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Εικόνα 136. Εγγραφή στο σύστημα. 

 

 

Εικόνα 137. Είσοδος στο σύστημα. 
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Αμέσως μετά την είσοδο του χρήστη στο σύστημα, του προσφέρεται ο οδηγός του 

ιστοτόπου και του παρέχονται σύνδεσμοι για τη δημιουργία κουίζ, αλλαγή στοιχείων 

λογαριασμού και αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επίλυση 

αποριών. 

 

 
Εικόνα 138. Ο ιστότοπος προσφέρεται για πολλά διαφορετικά επίπεδα εκμάθησης της αγγλικής 

γλώσσας.  

 

 

Εικόνα 139. Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για τη δημιουργία κουίζ. 
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Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο και επιλέγουν τις απαντήσεις.  Κατόπιν 

παίρνουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις απαντήσεις τους, στην οποία φαίνεται το 

σκορ τους μαζί με ένα σχόλιο και αναλυτικά οι σωστές και λάθος απαντήσεις. Εάν ο 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές του είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του ιστότοπου, οι 

μαθητές μπορούν να του στείλουν τα αποτελέσματά τους.  

 

Εικόνα 10. Ασκήσεις βασισμένες σε βίντεο. 

 

 
Εικόνα 141. Τα αποτελέσματα της άσκησης δίνονται αυτόματα από το σύστημα. 
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Εικόνα 11. Δυνατότητα αποστολής αποτελεσμάτων στον εκπαιδευτικό.  

 

 Για να γίνει αυτό ο καθηγητής πρέπει να δημιουργήσει ID της τάξης και να δώσει 

στους μαθητές τον κωδικό τους. Για να  δημιουργήσει τα δικά του κουίζ πρέπει να 

συνδεθεί και να επιλέξει 'Create a Quiz'. Θα χρειαστεί επίσης να αντιγράψει τον 

κώδικα ενσωμάτωσης του βίντεο που θέλει να χρησιμοποιήσει για την άσκησή του. 

Επιπλέον, θα χρειαστεί να προσθέσει περαιτέρω πληροφορίες που θα βοηθήσουν 

στην ταξινόμηση του κουίζ και θα βοηθήσουν τους άλλους να το βρουν. Μετά απλά 

επιλέγει 'Next' και είναι έτοιμος να αρχίσει να προσθέτει πράγματα όπως  το κείμενο 

και τις ερωτήσεις του. Εάν επιλέξει 'Questions' μπορεί να επεξεργαστεί τις ερωτήσεις 

στο κουίζ του. Εάν θέλει να προσθέσει περισσότερες ερωτήσεις απλά επιλέγει το 

σύνδεσμο 'Add questions'. Όταν επιλέξει το σύνδεσμο θα ανοίξει την επεξεργασία 

ερώτησης. Γράφει την ερώτηση και μια επιλογή απαντήσεων, μετά προσθέτει αυτή 

που είναι σωστή και επιλέγει 'Add this question'. Μπορεί να συνεχίσει να προσθέτει 

περισσότερες ερωτήσεις με τον ίδιο τρόπο. Για να δει όλα του τα κουίζ απλά πηγαίνει 

στο 'My Account'. Εδώ μπορεί επίσης να δημιουργήσει τάξεις και να ελέγχει τα σκορ 

των μαθητών του στα κουίζ. Κάτω από κάθε κουίζ μπορεί επίσης να βρει ολόκληρο 

τον κώδικα ενσωμάτωσης για το κουίζ και το βίντεο, έτσι ώστε να μπορεί να τα 

προσθέσει στο δικό του ιστότοπο αν θέλει.  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί λοιπόν να δημιουργήσει ασκήσεις βασισμένες σε βίντεο και 

να τις αναθέσει στους μαθητές του ως εργασία για το σπίτι. Μπορεί όμως και να 

αναθέσει στους μαθητές να δημιουργήσουν κουίζ για τους συμμαθητές τους. Τα 

κουίζ μπορεί να βασίζονται σε βίντεο που τους αρέσουν, που μπορούν να βρουν ή να 

δημιουργήσουν ένα βίντεο σχετικό με γλωσσικά/γραμματικά φαινόμενα που 

μαθαίνουν. 
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Εικόνα 12. Η εμφάνιση του κουίζ σε οριζόντια διάταξη. 

 

 

Εικόνα 13. Η εμφάνιση του κουίζ σε κάθετη διάταξη. 
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Αυτό που είναι καλό σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο είναι ότι δίνει τη δυνατότητα 

στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ενδιαφέρουσες εργασίες για τους μαθητές 

που αξιοποιούν online βίντεο. Επίσης βοηθάει να παρακαμφθούν τα προβλήματα που 

σχετίζονται με την πρόσβαση των online βίντεο στην τάξη καθώς οι εργασίες 

μπορούν εύκολα να ανατεθούν για το σπίτι και το site εντοπίζει τα αποτελέσματα των 

μαθητών για τον εκπαιδευτικό. 

 

 

Εικόνα 145. Επιλογή βίντεο και κουίζ που απευθύνονται σε αρχάριους μαθητές της αγγλικής 

γλώσσας. 
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Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής των εργαλείων, το ESL Video:  

 Συμβάλλει στη βελτίωση κατανόησης του προφορικού λόγου. Με τη χρήση του 

οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο στην αγγλική γλώσσα και απαντούν σε 

ερωτήσεις που ελέγχουν τον βαθμό κατανόησης των όσων παρακολούθησαν. 

Η εξάσκηση μέσω του ιστοτόπου, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη 

βελτίωση της κατανόησης του προφορικού λόγου. 

 Η καταλληλότητά του για διάφορα επίπεδα στην εκμάθηση της αγγλικής 

γλώσσας. Το ESL Video προσφέρεται για πολλά διαφορετικά επίπεδα 

εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Τα βίντεο και τα κουίζ που του 

προτείνονται είναι κατάλληλα, καθώς επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό με 

βάση το επίπεδο των μαθητών του. 

 Η δυνατότητα πραγματοποίησης διαδραστικών ασκήσεων. Κάθε φορά που ο 

μαθητής παρακολουθεί κάποιο βίντεο και συμπληρώνει το αντίστοιχο κουίζ, 

λαμβάνει αυτόματη ανατροφοδότηση από το σύστημα. Έτσι, έχει τη 

δυνατότητα να καταλάβει τα λάθη του, τα οποία επισημαίνονται, και να 

διορθώσει, για να μην τα επαναλάβει μελλοντικά.  

 Η ποικιλία των αναπαραστάσεων που προσφέρει, καθώς και η ποικιλία των 

θεμάτων. Το ESL Video προσφέρει βίντεο των οποίων η θεματολογία είναι 

ατελείωτη, αν αναλογιστεί κανείς τα ήδη υπάρχοντα βίντεο στο διαδίκτυο 

καθώς κι αυτά που δημιουργούνται καθημερινά. Εξάλλου, οι μαθητές πέρα 

από τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, είναι δυνατόν να εντοπίσουν υλικό 

της αρεσκείας τους, όπως για παράδειγμα, βίντεο κλιπ των αγαπημένων τους 

τραγουδιών.  

 Η ικανότητά του να κάνει τη μαθησιακή εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και 

ευχάριστη. Η παρακολούθηση βίντεο είναι μια διαδικασία αρκετά ευχάριστη. 

Ο συνδυασμός του με τις ασκήσεις, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 

μαθησιακής εμπειρίας και στην αύξηση της επιθυμίας των μαθητών να 

συμμετέχουν.   

 Επιτρέπει την αξιολόγηση του μαθητή από τον καθηγητή. Ο ιστότοπος 

αξιολογεί αυτόματα τον μαθητή αμέσως μετά την υποβολή κάποιου κουίζ. Τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι δυνατόν να αποσταλούν στον 

εκπαιδευτικό. Παράλληλα, αυτός μπορεί να αναζητήσει και να εντοπίσει τους 

μαθητές του στον ιστότοπο για να αξιολογήσει τις εργασίες τους. 

 Η εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Η πρόσβαση στο ESL Video είναι πολύ εύκολη. 

Το μόνο που απαιτείται είναι η χρήση συσκευής συνδεδεμένης στο διαδίκτυο. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία 

επιλέχθηκαν τα εργαλεία και η πληρότητα του κάθε εργαλείου ως προς αυτά: 
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Πίνακας 1. Πληρότητα εργαλείων ως προς τα κριτήρια επιλογής. 

Κριτήρια 
Rewordi

fy 

Readwor

ks 

Read 

Theory 

Reading 

Compre

hension 

Booster 

Voxopop 
ESL 

Video 

Βελτίωση 

κατανόησης 
V V V V V V 

Καταλληλότητα 

για διάφορα 

επίπεδα 

V V V V V V 

Δυνατότητα 

διαδραστικών 

ασκήσεων 

V - V V V V 

Ποικιλία 

αναπαραστάσεω

ν και θεμάτων 

V V V V - V 

Βελτίωση 

μαθησιακής 

εμπειρίας 

V V V V V V 

Αξιολόγηση 

μαθητή 
V - V V V V 

Ευκολία 

πρόσβασης 
V V V V V V 

 

 

3. Παρουσίαση και αξιολόγηση εργαλείων 

3.1. Εισαγωγή 

Προκειμένου να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα και η χρησιμότητα 

των παραπάνω εργαλείων, κρίθηκε αναγκαία η παρουσίασή τους σε καθηγητές της 

αγγλικής γλώσσας. Για τον σκοπό αυτό ετοιμάστηκε και διανεμήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο. Από τη συμπλήρωσή του μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί των ξένων 

γλωσσών τα εργαλεία αυτά ανάλογα με το επίπεδο και την ηλικία των μαθητών τους, 
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αλλά και για τη στάση τους ως προς την αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων στη 

διδασκαλία εν γένει. 

 

 

3.2. Έρευνα 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας, κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα 

ερωτηματολόγιο το οποίο θα διερευνά τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Την ειδικότητα του συμμετέχοντα. Σκοπός της ερώτησης ήταν να επιβεβαιωθεί 

πως όλοι οι συμμετέχοντες είναι καθηγητές της αγγλικής γλώσσας. 

 Τα έτη της προϋπηρεσίας του. Η εμπειρία αποτελεί σημαντικό στοιχείο, καθώς 

ένας πεπειραμένος εκπαιδευτικός έχει εντοπίσει σαφώς περισσότερες 

αδυναμίες των συμβατικών μέσων διδασκαλίας σε σχέση με έναν αρχάριο.  

 Την εκπαιδευτική βαθμίδα. Η ερώτηση αυτή αποσκοπούσε να διερευνήσει αν 

οι καθηγητές που διδάσκουν σε μικρότερους μαθητές έχουν διαφορετική 

στάση απέναντι στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων σε σχέση με αυτούς που 

διδάσκουν σε εφήβους και ενήλικους μαθητές. 

 Τον φορέα απασχόλησης. Ο φορέας απασχόλησης μπορεί να αποτελεί 

αποτρεπτικό παράγοντα για την ενσωμάτωση διαδικτυακών εργαλείων στη 

διδασκαλία. Υπάρχουν, φορείς εκπαίδευσης, αντίθετα που την ενθαρρύνουν. 

 Αν ο συμμετέχων συνηθίζει να χρησιμοποιεί διαδικτυακά εργαλεία για τη 

διδασκαλία της κατανόησης του γραπτού και του προφορικού λόγου. Η 

ερώτηση αυτή ενσωματώθηκε στο ερωτηματολόγιο για να διερευνήσει τη 

στάση του συμμετέχοντα απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας κατά τη 

διδασκαλία. 

 Τη γνώμη του συμμετέχοντα για το αν το κάθε εργαλείο πληροί τα κριτήρια που 

έχουν τεθεί. Πρόκειται για μια τελική αποτίμηση του κάθε εργαλείου.  

 Αν θα χρησιμοποιούσαν το κάθε ένα από αυτά στη διδασκαλία τους. Η ερώτηση 

αυτή είναι ίσως η πιο ουσιαστική, καθώς υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή και 

έγκριση ενός διαδικτυακού εργαλείου από τον εκπαιδευτικό. 

 Ποιο από τα εργαλεία που παρουσιάζονται θεωρείται καταλληλότερο για τη 

διδασκαλία της κατανόησης του γραπτού λόγου και ποιο για τη διδασκαλία της 

κατανόησης του προφορικού λόγου. Με την ερώτηση αυτή ο συμμετέχοντας 

καλείται να επιλέξει το καλύτερο κατά τη γνώμη του εργαλείο από αυτά που 

παρουσιάστηκαν. 

Με τα ερωτηματολόγια αυτά επιχειρήθηκε να γίνει τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική 

έρευνα και γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκαν τόσο κλειστές όσο και ανοικτές ερωτήσεις.  

Έτσι, στις ερωτήσεις 3-9 η απάντηση δίνεται με επιλογή μιας από τις διαθέσιμες 

απαντήσεις κλίμακας 1-4 (Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ), στην ερώτηση 10 οι 

διαθέσιμες απαντήσεις είναι τρεις (Ναι, Όχι, Ίσως), στις ερωτήσεις 1 και 2  οι πιθανές 
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απαντήσεις είναι δύο (Ναι / Όχι) και στις ερωτήσεις 11 και 12 οι συμμετέχοντες 

απαντούν με ελεύθερο κείμενο (ανοιχτές ερωτήσεις). Οι κλειστές ερωτήσεις 

χρησιμοποιήθηκαν γιατί μπορούν πιο εύκολα να συγκριθούν και να παρουσιαστούν, 

καθώς ευνοούν τη στατιστική ανάλυσή τους. Με τις ανοικτές μπορούν να 

αποτυπωθούν οι σκέψεις των συμμετεχόντων, αλλά είναι δύσκολη η παρουσίασή 

τους (Χατζηπαντελής). Ο συνδυασμός τους προσφέρει τη δυνατότητα τόσο της 

ποσοτικής όσο και της ποιοτικής ανάλυσης. 

Το δείγμα της έρευνας ήταν καθηγητές της αγγλικής γλώσσας που εργάζονται τόσο 

στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Οι εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο ήταν είκοσι επτά (27). Για την επιλογή τους χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της χιονοστιβάδας, δηλαδή η αρχική ομάδα συμμετεχόντων σύστησε άλλα 

άτομα τα οποία θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 

(Χατζηπαντελής). 

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή, 

ανάλογα με τον τρόπο παρουσίασής του στους συμμετέχοντες. Έτσι, όσοι 

παρακολούθησαν την παρουσίασή των εργαλείων που πραγματοποιήθηκε από την 

συγγραφέα της παρούσας εργασίας, συμπλήρωσαν το έντυπο ερωτηματολόγιο. 

Παράλληλα, δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο εκτός από 

τις ερωτήσεις περιελάμβανε την αρχική σελίδα και μια συνοπτική παρουσίαση του 

κάθε εργαλείου. Φυσικά, υπήρχε και ο αντίστοιχος σύνδεσμος σε περίπτωση που ο 

συμμετέχων θα ήθελε να δει τα εργαλεία στο διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς που δεν είχαν διαθέσιμο χρόνο για 

να παρακολουθήσουν την παρουσίαση των εργαλείων και διανεμήθηκε μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τον ίδιο τρόπο παραλήφθηκαν οι απαντήσεις αυτού. 

Απώτερος σκοπός ήταν η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, το οποίο θα 

διακρινόταν για τη συντομία, την απλότητα και τη σαφήνεια των ερωτημάτων του. 

Δεν κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθούν σε αυτό ερωτήματα που αφορούν προσωπικά 

δεδομένα των συμμετεχόντων, όπως η ηλικία ή το φύλο.  

Το έντυπο ερωτηματολόγιο παρατίθεται στην ενότητα Παράρτημα Ι και το 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στην ενότητα Παράρτημα ΙΙ. 

 

3.3. Αποτελέσματα έρευνας 

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

ομαδοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με τη χρήση προγράμματος υπολογιστικών 

φύλλων. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων δεν απέχουν από 

την αξιολόγηση των εργαλείων ως προς τα αρχικά κριτήρια, αλλά κυρίως 

αναδείχθηκαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αδυναμίες τους. Έτσι, για το Rewordify 

θεωρήθηκε πως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του ήταν η εύκολη πρόσβαση και το 

κυριότερο μειονέκτημά του ότι δε συμβάλει ιδιαίτερα στη βελτίωση της μαθησιακής 

εμπειρίας. 
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Εικόνα 146. Στατιστικά στοιχεία για το Rewordify 

 

 

Σε ό,τι αφορά το Readworks, εκτιμήθηκε περισσότερο η εύκολη πρόσβαση σε αυτό 

και ότι είναι κατάλληλο για όλα τα επίπεδα των εκπαιδευομένων ενώ επισημάνθηκε η 

έλλειψη διαδραστικών ασκήσεων και υποβοήθησης της αξιολόγησης του μαθητή από 

τον εκπαιδευτικό. 

 
Εικόνα 147. Στατιστικά στοιχεία για το Readworks. 

 

 

Στην αξιολόγηση του Read Theory εντυπωσιάζει η ομοιομορφία της βαθμολόγησης 

για κάθε κριτήριο. Η ομοιομορφία αυτή οφείλεται εν μέρει στις υψηλές βαθμολογίες 

που δόθηκαν σε όλες τις ερωτήσεις και είναι ενδεικτικό στοιχείο της αποδοχής του. 
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Εικόνα 148. Στατιστικά στοιχεία για το Read Theory. 

 

 

Το Reading Comprehension Booster βαθμολογήθηκε με σχετικά υψηλές βαθμολογίες 

με εξαίρεση την ευκολία πρόσβασης. Ο λόγος είναι ότι δε διατίθεται δωρεάν, γεγονός 

που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη χρήση του. 

 
Εικόνα 149. Στατιστικά στοιχεία για το Reading Comprehension Booster. 

 

 

Η αξιολόγηση του Voxopop επισήμανε δύο αδυναμίες του, ότι δεν είναι εύκολη η 

χρήση του από τους αρχάριους μαθητές και ότι δεν προσφέρει ποικιλία 

αναπαραστάσεων. Ωστόσο, βαθμολογήθηκε με αρκετά υψηλές βαθμολογίες. 
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Εικόνα 15. Στατιστικά στοιχεία για το Voxopop. 

 

 

 

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του ESL Video, εκτιμήθηκε περισσότερο η 

δυνατότητα διαδραστικών ασκήσεων και λιγότερο η ποικιλία αναπαραστάσεων.   

 
Εικόνα 16. Στατιστικά στοιχεία για το ESL Video.  

 

 

Σχετικά με τα κριτήρια που τέθηκαν αρχικά, στη βελτίωση της κατανόησης του 

γραπτού / προφορικού λόγου θεωρήθηκε πως συμβάλλουν όλα με το Readworks να 

λαμβάνει τη χαμηλότερη βαθμολογία και το Read Theory την υψηλότερη.  
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Εικόνα 17. Αξιολόγηση 1

ου
 κριτηρίου. 

 

Σχετικά με την καταλληλότητα των εργαλείων για όλα τα επίπεδα των 

εκπαιδευομένων  θεωρήθηκε πως όλα είναι κατάλληλα εκτός από το Voxopop. 

 
Εικόνα 153. Αξιολόγηση 2

ου
 κριτηρίου. 

 
 

 

Ως προς τη δυνατότητα του κάθε εργαλείου για την υλοποίηση διαδραστικών 

ασκήσεων από τους χρήστες τους, τη χαμηλότερη βαθμολογία έλαβε το Readworks 

και την υψηλότερη το ESL Video. 
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Εικόνα 154. Αξιολόγηση 3

ου
 κριτηρίου. 

 
 

 

Η αξιολόγηση της ποικιλίας που προσφέρεται ως προς τις αναπαραστάσεις και τα 

θέματα επισήμανε την αδυναμία του Voxopop ενώ τις υψηλότερες βαθμολογίες 

έλαβαν το Rewordify και το Read Theory.  

 
Εικόνα 155. Αξιολόγηση 4

ου
 κριτηρίου. 

 
 

Στη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας θεωρήθηκε ότι συμβάλλουν τα περισσότερα, 

με το Readworks να λαμβάνει τη χαμηλότερη βαθμολογία και το Read Theory την 

υψηλότερη.  
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Εικόνα 156. Αξιολόγηση 5

ου
 κριτηρίου. 

 
 

 

 

Η εύκολη πρόσβαση κρίθηκε πως προσφέρεται από όλα τα εργαλεία εκτός από το 

Reading Comprehension Booster, το οποίο δε διατίθεται δωρεάν. 

 
Εικόνα 156. Αξιολόγηση 6

ου
 κριτηρίου. 

 

 

 

Τέλος, θεωρήθηκε πως όλα τα εργαλεία υποβοηθούν την αξιολόγηση του μαθητή από 

τον καθηγητή εκτός από το Readworks, το οποίο δε διαθέτει διαδραστικές ασκήσεις. 
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Εικόνα 18. Αξιολόγηση 7

ου
 κριτηρίου. 

 

 

 

Στην ερώτηση αν θα αξιοποιούσαν κάποιο από τα εργαλεία αυτά για τη διδασκαλία 

της κατανόησης του γραπτού ή προφορικού λόγου, οι απαντήσεις ήταν όλες ΝΑΙ / 

ΙΣΩΣ. Τις περισσότερες θετικές ψήφους από τα εργαλεία κατανόησης του γραπτού 

λόγου έλαβε το Rewordify και από τα εργαλεία κατανόησης του προφορικού λόγου 

το ESL Video. 

 
Εικόνα 158. Πιθανότητα αξιοποίησης στη διδασκαλία 

 

 

Όταν όμως οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν ένα από κάθε κατηγορία, οι 

απαντήσεις τους ήταν διαφορετικές. Έτσι, ως καλύτερο εργαλείο κατανόησης του 

γραπτού λόγου θεωρήθηκε πως είναι το Read Theory και καλύτερο εργαλείο 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Υποβοήθηση αξιολόγησης 

19,93% 

12,64% 

18,34% 16,63% 

15,15% 

17,31% 

Rewordify 

Readworks 

Read Theory 

Reading Comprehension 
Booster 

Voxopop 

ESL Video 



108 

 

κατανόησης του προφορικού λόγου το Voxopop. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί, 

εμφανίζονται κάποια από τα σχόλια που χρησιμοποιήθηκαν για να αιτιολογήσουν τις 

αντίστοιχες επιλογές. 

 

Πίνακας 2. Αιτιολόγηση επιλογής εργαλείου. 

Δημοφιλέστερο Reading 

Comprehension tool 

Αιτιολόγηση 

Read Theory  Είναι πιο διασκεδαστικό από τα 

υπόλοιπα. 

 Πιστεύω ότι παρέχει μεγαλύτερη 

διασκέδαση στους μαθητές. 

 από ότι είδα είναι το πιο εύχρηστο και 

γι’ αυτό θα είναι πιο ευχάριστο στα 

παιδιά. Μια εύκολη αρχή βοηθά στη 

χρήση ενός «εργαλείου» μάθησης. 

 γιατί προσαρμόζεται στην ικανότητα του 

μαθητή για να του παρέχει τα κατάλληλα 

κείμενα για ανάγνωση και τις 

κατάλληλες ερωτήσεις, είναι 

διασκεδαστικό, δίνει κίνητρα στο 

μαθητή για να προχωρά και παρέχει 

αναλυτικές αναφορές έτσι ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να μπορούν να μπορούν 

να παρακολουθούν την πρόοδο των 

μαθητών. 

 γιατί είναι δωρεάν και γιατί είναι 

διασκεδαστικό και δίνει κίνητρα στο 

μαθητή για να προχωρά. 

 γιατί προσφέρει online δραστηριότητες 

για ανάγνωση για όλες τις ηλικίες και τα 

επίπεδα ικανοτήτων και προσαρμόζεται 

στην ικανότητα του μαθητή για να του 

παρέχει τα κατάλληλα κείμενα για 

ανάγνωση και τις κατάλληλες ερωτήσεις. 

Rewordify  Τα αστέρια και οι πόντοι ως ανταμοιβή 

κάνουν το μαθητή να έχουν ένα κίνητρο. 

 γιατί απλοποιεί τα δύσκολα για το 

επίπεδο του μαθητή κείμενα και του 

μαθαίνει καινούριο λεξιλόγιο με 

αποτελεσματικό τρόπο. 

 γιατί παρέχει μια ευκολότερη έκδοση 

του κειμένου για πιο γρήγορη 

κατανόηση και γιατί το πρόγραμμα 

μπορεί να δημιουργήσει ασκήσεις για το 

συγκεκριμένο λεξιλόγιο που θέλει να 

διδάξει ο εκπαιδευτικός. 

Δημοφιλέστερο Listening tool Αιτιολόγηση 

Voxopop  Όπως αναφέρεται και στην περιγραφή 

πραγματική επικοινωνιακή εξάσκηση 
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εκτός ώρας μαθήματος πράγμα που θα 

κεντρίσει το ενδιαφέρον του μαθητή. 

 Η συμβολή του μαθητή στην δημιουργία 

ηχητικών συζητήσεων είναι κάτι που θα 

κάνει τον μαθητή να δείξει μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον. 

 Παρέχει καλή εξωσχολική επικοινωνία-

συνεργασία μεταξύ μαθητή και 

δασκάλου.  

 γιατί είναι διασκεδαστικό σαν να παίζεις 

παιχνίδι. 

 γιατί προσφέρει πραγματική 

επικοινωνιακή εξάσκηση σε listening και 

speaking έξω από τα χρονικά πλαίσια 

του μαθήματος και επιτρέπει στον 

εκπαιδευτικό να ελέγξει την κατανόηση 

του προφορικού λόγου (listening) των 

μαθητών του. 

ESL Video  γιατί θεωρώ ότι είναι πιο ευχάριστο και 

θα κερδίσει τα παιδιά. Επίσης, η χρήση 

και η οργάνωση του site είναι 

ευκολότερα.  

 γιατί δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη 

(εκπαιδευτικό ή μαθητή) να 

δημιουργήσει διαδραστικές ασκήσεις 

βασισμένες σε online βίντεο. 

 γιατί δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

δημιουργήσει διαδραστικές ασκήσεις 

βασισμένες σε online βίντεο ή να κάνει 

τις ήδη έτοιμες ασκήσεις και γιατί 

επιτρέπει την αξιολόγηση της επίδοσης 

του μαθητή από τον καθηγητή.  

 γιατί εκτός από τις έτοιμες ασκήσεις που 

υπάρχουν δίνει τη δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό  να αναθέσει στους 

μαθητές να δημιουργήσουν κουίζ για 

τους συμμαθητές τους ή και να 

δημιουργήσει ο ίδιος δικά του κουίζ. 

 

Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις αιτιολογήσεις για την επιλογή των εργαλείων, θα 

διαπιστώσει πως σε ό,τι αφορά τα εργαλεία κατανόησης του γραπτού λόγου, οι κύριοι 

παράγοντες που ώθησαν τους συμμετέχοντες στην επιλογή του Read Theory ήταν η 

συμβολή του στη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας και η αρτιότητά του σε όλα τα 

κριτήρια αξιολόγησης. 
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Εικόνα 159. Τα δύο πιο δημοφιλή εργαλεία κατανόησης του γραπτού λόγου. 

 

 

Σχετικά με την επιλογή του καλύτερου εργαλείου για την κατανόηση του προφορικού 

λόγου, ενώ το ESL Video είχε συνολικά καλύτερη βαθμολογία, όπως φαίνεται και 

από τα γραφήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, την πρώτη θέση λαμβάνει το 

Voxopop.  Το κριτήριο με το οποίο επιλέχθηκε ήταν ότι το Voxopop είναι 

διασκεδαστικό και αποτελεσματικό, αν και δεν προσφέρεται για όλα τα μαθησιακά 

επίπεδα.  

 

 
Εικόνα 160. Σύγκριση των δύο εργαλείων κατανόησης του προφορικού λόγου. 
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Εικόνα 19. Η συνολική βαθμολογία όλων των εργαλείων. 

 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη 

χρήση διαδικτυακών εργαλείων. Οι περισσότεροι δήλωσαν πως δε χρησιμοποιούν 

κανένα εργαλείο για τη διδασκαλία της κατανόησης του γραπτού λόγου ενώ 

χρησιμοποιούσαν διάφορα εργαλεία για τη διδασκαλία της κατανόησης του 

προφορικού λόγου. Διερευνήθηκαν τα ποσοστά αξιοποίησης εργαλείων στη 

διδασκαλία των δύο αντικειμένων σε σχέση τόσο με τα χρόνια εμπειρίας των 

εκπαιδευτικών όσο και σε σχέση με τον φορέα της απασχόλησής τους. Διαπιστώθηκε 

πως όσα λιγότερα ήταν τα χρόνια προϋπηρεσίας, τόσο μεγαλύτερα ήταν τα ποσοστά 

αξιοποίησης εργαλείων. Επίσης, τα ποσοστά αυτά ήταν υψηλότερα για τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. 

 
Εικόνα 20. Ποσοστά χρήσης διαδικτυακών εργαλείων ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας του 

εκπαιδευτικού. 
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Εικόνα 21. Ποσοστά χρήσης διαδικτυακών εργαλείων ανάλογα με τον φορέα απασχόλησης του 

εκπαιδευτικού. 

 

 

Τέλος, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η αξιοποίηση των εργαλείων ανάλογα με την 

ηλικία των εκπαιδευομένων. Όπως είναι εύκολο να διαπιστωθεί από την Εικόνα 164, 

οι καθηγητές της αγγλικής γλώσσας διστάζουν να προτείνουν τη χρήση διαδικτυακών 

μαθησιακών εργαλείων σε μαθητές τους που είναι παιδιά. Αντίθετα, τα αξιοποιούν 

περισσότερο όταν οι μαθητές είναι έφηβοι και με ακόμη μεγαλύτερη ευκολία όταν 

πρόκειται για ενήλικες.  

 
Εικόνα 164. Η αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων ανάλογα με την ηλικία των 

εκπαιδευόμενων. 
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Συμπεράσματα 

Η κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου κατά την εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας είναι ιδιαίτερα σημαντικές δεξιότητες. Η βελτίωσή τους είναι 

απαιτητική τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους εκπαιδευόμενους. Ο 

διαθέσιμος χρόνος για τη διδασκαλία τους είναι περιορισμένος και η σύνδεσή τους με 

την καθημερινή ζωή δεν επιτυγχάνεται πάντα, καθώς το υλικό που χρησιμοποιείται 

δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων.  

Δεδομένης της σημαντικότητας που η κατανόηση του προφορικού και του γραπτού 

λόγου διαδραματίζουν στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, είναι απαραίτητη η 

χρήση κάθε δυνατού μέσου για την ενίσχυση και βελτίωση της διδασκαλίας των δύο 

αυτών αντικειμένων. Η επιλογή των μέσων, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει βιαστικά και 

άκριτα. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις που θα 

εξασφαλίσουν ότι το μέσον είναι κατάλληλο για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και 

ότι μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ως κατάλληλα 

κρίνονται τα διαδικτυακά εργαλεία που διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού και 

κινητοποιούν τους εκπαιδευόμενους.  

Η παρούσα εργασία έγινε η αφορμή για να διερευνηθεί η αξιοποίηση διαδικτυακών 

εργαλείων στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και διαπιστώθηκε πως είναι πολύ 

μικρή. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως χρησιμοποιούν διαδικτυακά 

εργαλεία για τη διδασκαλία της κατανόησης του προφορικού λόγου και όχι για τη 

διδασκαλία της κατανόησης του γραπτού λόγου. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε δήλωσαν πως είναι διατεθειμένοι να 

χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της έρευνας. Επομένως, ίσως δε γνωρίζουν την ύπαρξη 

εργαλείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και θα ήταν χρήσιμο να γίνεται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα ενημέρωση και επιμόρφωσή τους πάνω στο συγκεκριμένο 

θέμα.  

Είναι, βέβαια, πιθανόν τα αποτελέσματα της έρευνας να αντικατοπτρίζουν απλώς  την 

αρνητική στάση μέρους των εκπαιδευτικών απέναντι στην τεχνολογία. Πρόκειται για 

υποθέσεις που οφείλουν να εξεταστούν προσεκτικά, καθώς οι μαθητές που 

διδάσκονται την αγγλική γλώσσα έχουν ως επί το πλείστον θετική στάση απέναντι 

στην τεχνολογία και θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την αξιοποίησή της κατά τη 

διδασκαλία. Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προκύπτει πως η στάση 

των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων για τα 

συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα επηρεάζεται τόσο από την εμπειρία τους όσο και 

από τον φορέα απασχόλησής τους. Έτσι, όσα λιγότερα ήταν τα χρόνια προϋπηρεσίας, 

τόσο μεγαλύτερα ήταν τα ποσοστά αξιοποίησης εργαλείων. Επίσης, τα ποσοστά αυτά 

ήταν υψηλότερα για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. 

Εξάλλου, οι καθηγητές της αγγλικής γλώσσας διστάζουν να προτείνουν τη χρήση 

διαδικτυακών μαθησιακών εργαλείων σε μαθητές τους που είναι παιδιά ενώ τα 

αξιοποιούν περισσότερο όταν οι μαθητές είναι έφηβοι και με ακόμη μεγαλύτερη 

ευκολία όταν διδάσκουν ενήλικες. Οι διαφορές αυτές, πιθανότατα αντικατοπτρίζουν 

την επιφυλακτικότητα των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονιών των μικρότερων σε 
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ηλικία μαθητών απέναντι στη χρήση του διαδικτύου. Η ελλιπής ενημέρωση για την 

ασφαλή χρήση του και ο φόβος για τους κινδύνους που κρύβει, είναι οι κύριοι 

αποτρεπτικοί παράγοντες.  

Η έρευνα επιβεβαίωσε την επιλογή των συγκεκριμένων διαδικτυακών εργαλείων και 

ανέδειξε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Περισσότερο εκτιμήθηκε η συνεισφορά 

τους στη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας, η εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε 

αυτά ως αφορμή για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η κινητοποίηση των 

μαθητών και η υποβοήθηση της αξιολόγησης των μαθητών. Παρά την αξιολόγηση 

των εργαλείων με βάση τα κριτήρια, όταν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν 

αυτά που προτιμούν να χρησιμοποιήσουν, η επιλογή τους δεν ήταν τα εργαλεία στα 

οποία είχαν δώσει την υψηλότερη βαθμολογία, αλλά αυτά που θεώρησαν ότι μπορούν 

να καταστήσουν τη μαθησιακή εμπειρία πιο ευχάριστη και ενδιαφέρουσα. Επίσης, 

στην περίπτωση των εργαλείων που αφορούν τον προφορικό λόγο, ιδιαίτερο λόγο 

διαδραμάτισε η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαθητή και εκπαιδευτή.  

Τα διαδικτυακά εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσφέρουν νέες 

δυνατότητες σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία και των δύο γνωστικών αντικειμένων. Ως 

προς την κατανόηση του γραπτού λόγου, υπάρχει αξιόλογο υλικό που επιτρέπει τη 

βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες και 

την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον δικό τους ρυθμό 

μάθησης. Επίσης, υπάρχουν ιστότοποι που διαθέτουν υλικό που ανταποκρίνεται στο 

επίπεδο και στα ενδιαφέροντα των μαθητών και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη 

βελτίωση της κατανόησης του προφορικού λόγου. Η αξιοποίηση των μέσων αυτών 

διευκολύνει σημαντικά το έργο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν 

τους μαθητές τους να εξασκηθούν χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς που η 

παραδοσιακή τάξη επιβάλλει. Ταυτόχρονα, έχουν στη διάθεσή τους πλούσιο υλικό, 

κατάλληλο για κάθε επίπεδο, το οποίο δε χρειάζεται να τυπώσουν. Επίσης, μπορούν 

εύκολα και γρήγορα να ενημερωθούν για την πορεία των μαθητών τους τόσο για να 

τους αξιολογήσουν σωστά όσο και για να παρέμβουν έγκαιρα και να τους 

βοηθήσουν.  

Τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημαντική, είναι η διαπίστωση πως ενώ υπάρχει 

πληθώρα διαδικτυακών εργαλείων για την κατανόηση του γραπτού λόγου, δεν ισχύει 

κάτι τέτοιο και για τη διαθεσιμότητα εργαλείων για την κατανόηση του προφορικού 

λόγου. Το γεγονός αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ανάγκη χρήσης 

βοηθητικών μέσων για την κατανόηση του προφορικού λόγου, που θεωρείται πιο 

απαιτητική διαδικασία. Επίσης, στο διαδίκτυο είναι εύκολο να εντοπίσει κανείς 

αξιόλογους ιστοτόπους, αλλά όχι ανεξάρτητα εργαλεία παραγωγής υλικού τα οποία 

πληρούν στοιχειώδη κριτήρια ποιότητας. 
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Παράρτημα Ι 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία κατανόησης του γραπτού και προφορικού λόγου 

(Reading και Listening Comprehension). Καλείστε να δώσετε σύντομες απαντήσεις 

στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

Προσωπικές πληροφορίες 

Ειδικότητα  : 

Έτη προϋπηρεσίας :  

Εκπαιδευτική Βαθμίδα:  

Φορέας απασχόλησης : 

Αντικείμενο της έρευνας 

Αφού μελετήσετε τις πληροφορίες που αφορούν τα εργαλεία και τις δυνατότητες που 

αυτά προσφέρουν, απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις τοποθετώντας τo σύμβολο V 
στη σωστή θέση ή γράφοντας ένα σύντομο κείμενο (11, 12). Οι ερωτήσεις 1, 2, 11, 

12 είναι γενικές ενώ οι ερωτήσεις 3-10 επαναλαμβάνονται για κάθε εργαλείο:  

1. Χρησιμοποιείτε διαδικτυακά εργαλεία για τη διδασκαλία του Reading 

Comprehension; V 

   ΟΧΙ      ΝΑΙ 

             

 

2. Χρησιμοποιείτε διαδικτυακά εργαλεία για τη διδασκαλία του Listening; V 

   ΟΧΙ      ΝΑΙ 

             

 

 

3. Το … μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση κατανόησης του 

προφορικού/γραπτού λόγου. V 

Καθόλου   Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

4. Το … είναι κατάλληλο για διάφορα επίπεδα στην εκμάθηση της αγγλικής 

γλώσσας. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

5. Το … επιτρέπει την πραγματοποίηση διαδραστικών ασκήσεων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

6. Το … προσφέρει ποικιλία αναπαραστάσεων και θεμάτων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 
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7. Το … μπορεί να κάνει τη μαθησιακή εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και 

ευχάριστη. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

8. Είναι εύκολη η πρόσβαση στο … V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

9. Το … επιτρέπει την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή από τον καθηγητή. 
V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

10. Θα χρησιμοποιούσατε το… στο μάθημά σας; V 

   Όχι    Ίσως                 Ναι   

             

 

 

11. Αν έπρεπε να επιλέξετε μόνο ένα Reading Comprehension tool από τα 

προτεινόμενα, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..... 

 

12. Αν έπρεπε να επιλέξετε μόνο ένα Listening tool από τα προτεινόμενα, ποιο θα 

ήταν αυτό και γιατί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..... 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας! 
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Παράρτημα ΙΙ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά διαδικτυακά εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση κατανόησης του γραπτού και προφορικού λόγου 

(Reading και Listening Comprehension).Καλείστε να δώσετε σύντομες απαντήσεις 

στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

Προσωπικές πληροφορίες 

Ειδικότητα  : 

Έτη προϋπηρεσίας :  

Εκπαιδευτική Βαθμίδα :  

Φορέας απασχόλησης : 

 

Αντικείμενο της έρευνας 

Αφού μελετήσετε τις πληροφορίες που αφορούν τα εργαλεία και τις δυνατότητες που 

αυτά προσφέρουν, απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις τοποθετώντας τo σύμβολο V 

στη σωστή θέση ή γράφοντας ένα σύντομο κείμενο (11, 12). Οι ερωτήσεις 1, 2, 11, 

12 είναι γενικές ενώ οι ερωτήσεις 3-10 επαναλαμβάνονται για κάθε εργαλείο:  

1. Χρησιμοποιείτε διαδικτυακά εργαλεία για τη διδασκαλία του Reading; V 

   ΟΧΙ      ΝΑΙ 

             

 

2. Χρησιμοποιείτε διαδικτυακά εργαλεία για τη διδασκαλία του Listening; V 

   ΟΧΙ      ΝΑΙ 

             

 

 

A. READING TOOLS 

 

1. Rewordify 

 
http://rewordify.com/index.php  

Το Rewordify είναι ένα δωρεάν online λογισμικό, ασφαλές για τους μαθητές,  που 

βελτιώνει την ανάγνωση, τη μάθηση και τη διδασκαλία. Ο χρήστης εισάγει σε ένα 

πλαίσιο τις δύσκολες προτάσεις ενός κειμένου ή και ολόκληρα κεφάλαια. Μπορεί 

επίσης να εισάγει και το URL ενός ιστότοπου. Κατόπιν πατάει το κουμπί "Rewordify 

http://rewordify.com/index.php
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text" και αμέσως βλέπει μια ευκολότερη έκδοση του κειμένου για γρήγορη 

κατανόηση. Οι αναδιατυπωμένες λέξεις είναι τονισμένες με έντονο κίτρινο χρώμα και 

πατώντας πάνω τους μπορεί να ακούσει ο χρήστης την αρχική πιο δύσκολη λέξη.  

 
Στο Rewordify υπάρχουν επίσης συνεδρίες (Learning Sessions) που διδάσκουν λέξεις 

στο χρήστη. Κάθε φορά που κάνει επικόλληση ένα κομμάτι κειμένου, το λογισμικό 

βρίσκει όλες τις δύσκολες λέξεις, αφήνει το χρήστη να επιλέξει αυτές που θέλει να 

μάθει και μετά του τις διδάσκει μέσω ενός μαθήματος (Learning Session).  

Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της μάθησης του μέσω πολλών 

λεπτομερών διαγραμμάτων που δείχνουν την πρόοδό του. Επιπλέον, καθώς 

χρησιμοποιεί το site κερδίζει πόντους και παίρνει "Αστέρια Μάθησης" (Learning 

Stars)--μια διασκεδαστική ανταμοιβή για την ανάγνωση και τη μάθηση. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να κάνουν τους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στη 

μάθησή τους. Μπορούν να τους αφήσουν να επιλέξουν το κείμενο που τους 

ενδιαφέρει (στο site υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 300 κλασικά λογοτεχνικά 

κείμενα) και να τους αφήσουν να εκτυπώσουν και να κάνουν τις δραστηριότητες που 

επιθυμούν. Κάθε μαθητής μαθαίνει λεξιλόγιο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά του, 

ενώ ο εκπαιδευτικός έχει το χρόνο να διδάξει αντί να πληκτρολογεί λίστες λεξιλογίου 

και ασκήσεις. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να φτιάξει προσαρμοσμένες λίστες λεξιλογίου, 

έτσι το site ανταμείβει και διδάσκει κάθε λέξη ή φράση ακριβώς όπως αυτός θέλει.  

Με το Educator Central ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται 

τους λογαριασμούς των μαθητών, να παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών και να 

λαμβάνει αναλύσεις και στατιστικά που θα τον βοηθήσουν να πάρει έξυπνες 

αποφάσεις για την τάξη του.  

 

 

 

 

3. Το Rewordify μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση κατανόησης του γραπτού 

λόγου. V 

Καθόλου   Λίγο  Αρκετά  Πολύ 
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4. Το Rewordify είναι κατάλληλο για διάφορα επίπεδα στην εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

5. Το Rewordify επιτρέπει την πραγματοποίηση διαδραστικών ασκήσεων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

6. Το Rewordify προσφέρει ποικιλία αναπαραστάσεων και θεμάτων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

7. Το Rewordify μπορεί να κάνει τη μαθησιακή εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και 

ευχάριστη. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

8. Είναι εύκολη η πρόσβαση στο Rewordify V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

9. Το Rewordify επιτρέπει την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή από τον 

καθηγητή. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

10. Θα χρησιμοποιούσατε το Rewordify στο μάθημά σας; V 

   Όχι    Ίσως                 Ναι   
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2. Readworks  

 
http://www.readworks.org/  

 
 

Το ReadWorks είναι μια πλατφόρμα που παρέχει αποτελεσματικές δωρεάν πηγές για 

τη βελτίωση της κατανόησης γραπτού λόγου των μαθητών. Επίσης δίνει στους 

εκπαιδευτικούς πληθώρα εργαλείων δοκιμασμένα σε έρευνες και υποστηρίζει την 

ανάγκη τους να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών τους.  

Το ReadWorks παρέχει επιπλέον μια μεγάλη ποικιλία αναγνωστικού υλικού που 

περιλαμβάνει λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά κείμενα στα οποία οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί έχουν online πρόσβαση δωρεάν. Υπάρχει επίσης μια ενότητα στο 

ReadWorks που ονομάζεται " Lessons & Units" και παρουσιάζει πληθώρα σχεδίων 

μαθήματος (lesson plans) και φύλλα ασκήσεων κατανόησης για τους εκπαιδευτικούς 

για να τα χρησιμοποιήσουν σε διάφορα μαθησιακά επίπεδα. Τα σχέδια μαθήματος 

είναι οργανωμένα σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: Ενότητες δεξιότητας και 

στρατηγικής, Ενότητες  κατανόησης, Ενότητες μελέτης μυθιστορήματος και Κείμενα 

για ανάγνωση. Σε κάθε μάθημα ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει υλικό όπως 

διαγράμματα, πίνακες με παραδείγματα και φύλλα ασκήσεων. 

 

11. Το ReadWorks μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση κατανόησης του γραπτού 

λόγου. V 

Καθόλου   Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

12. Το ReadWorks είναι κατάλληλο για διάφορα επίπεδα στην εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

http://www.readworks.org/
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13. Το ReadWorks επιτρέπει την πραγματοποίηση διαδραστικών ασκήσεων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

14. Το ReadWorks προσφέρει ποικιλία αναπαραστάσεων και θεμάτων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

15. Το ReadWorks μπορεί να κάνει τη μαθησιακή εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και 

ευχάριστη. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

16. Είναι εύκολη η πρόσβαση στο ReadWorks V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

17. Το ReadWorks επιτρέπει την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή από τον 

καθηγητή. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

18. Θα χρησιμοποιούσατε το ReadWorks στο μάθημά σας; V 

   Όχι    Ίσως                 Ναι   

             

 

 

3. Read Theory 
http://www.readtheory.org/ 

Το Read Theory είναι ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο που προσφέρει online 

δραστηριότητες για ανάγνωση για όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα ικανοτήτων. Το 

πρόγραμμα, που είναι δωρεάν για απεριόριστο αριθμό χρηστών-εκπαιδευτικών και 

μαθητών, προσαρμόζεται στην ικανότητα του μαθητή για να του παρέχει τα 

κατάλληλα κείμενα για ανάγνωση και τις κατάλληλες ερωτήσεις. Ο χρήστης κάνει 

εγγραφή και αποκτά πρόσβαση σε πάνω από 1000 διαδραστικές ασκήσεις 

κατανόησης κειμένων. Το πρόγραμμα διδάσκει στους μαθητές να σκέφτονται 

κριτικά, να εξάγουν συμπεράσματα, να αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο, τις 

παγκόσμιες έννοιες, να βρίσκουν ή να ανακαλούν λεπτομέρειες και να συμπεραίνουν 

τη σημασία χρήσιμου λεξιλογίου.  

http://www.readtheory.org/
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Το πρόγραμμα είναι διασκεδαστικό και δίνει κίνητρα στο μαθητή για να προχωρά.  

Οι μαθητές του Read Theory μπορούν να παθιαστούν με μετρήσεις όπως το επίπεδό 

τους στην ανάγνωση, τους πόντους, και τα κουίζ που έχουν περάσει. Όταν ο μαθητής 

κάνει login, το σύστημα τον παρακινεί να επιλέξει ένα αρχικό επίπεδο δυσκολίας. Το 

σύστημα επιλέγει ένα κουίζ (ένα κείμενο και ερωτήσεις) τυχαία από τη δεξαμενή των 

διαθέσιμων κουίζ για αυτό το επίπεδο. Εάν ο μαθητής περάσει ένα κουίζ (σκορ 

ανάμεσα σε 70% και 90%), δεν ξαναπαρουσιάζεται ποτέ σε αυτόν το μαθητή και ο 

μαθητής παραμένει στο ίδιο επίπεδο. Εάν ο μαθητής έχει κακή επίδοση στο κουίζ 

(σκορ κάτω από 70%), τότε το κουίζ αντικαθίσταται στη δεξαμενή των διαθέσιμων 

κουίζ και το επίπεδο του μαθητή μειώνεται. Εάν η επίδοση του μαθητή στο κουίζ 

είναι εξαιρετική (σκορ 90% ή περισσότερο), τότε το κουίζ δεν ξαναπαρουσιάζεται 

στο μαθητή και το επίπεδό του αυξάνεται. 

Το πρόγραμμα παρέχει αναλυτικές αναφορές έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν 

να μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών μέσω στατιστικών, 

γραφημάτων και πινάκων. Όταν ο χρήστης κάνει εγγραφή ως εκπαιδευτικός, αποκτά 

πρόσβαση σε μια έκθεση προόδου που περιέχει τα παραπάνω στατιστικά για καθένα 

από τους μαθητές του.  

 

 

 

19. Το Read Theory μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση κατανόησης του 

γραπτού λόγου. V 

Καθόλου   Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

20. Το Read Theory είναι κατάλληλο για διάφορα επίπεδα στην εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 
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21. Το Read Theory επιτρέπει την πραγματοποίηση διαδραστικών ασκήσεων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

22. Το Read Theory προσφέρει ποικιλία αναπαραστάσεων και θεμάτων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

23. Το Read Theory μπορεί να κάνει τη μαθησιακή εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα 

και ευχάριστη. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

24. Είναι εύκολη η πρόσβαση στο Read Theory V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

25. Το Read Theory επιτρέπει την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή από τον 

καθηγητή. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

26. Θα χρησιμοποιούσατε το Read Theory στο μάθημά σας; V 

   Όχι    Ίσως                 Ναι   

             

 

 

 

 

4. Merit Online Learning-Reading Comprehension Booster 
http://www.meritsoftware.com/software/reading_comprehension_booster_online/inde

x.php 

Το Reading Comprehension Booster δίνει στους μαθητές άμεση προσωπική 

ανατροφοδότηση και παρέχει online παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών 

από τους εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα, που δε διατίθεται δωρεάν, βοηθά τους 

μαθητές να βελτιώσουν την κατανόηση γραπτού λόγου. Οι μαθητές διαβάζουν ένα 

λογοτεχνικό ή μη λογοτεχνικό κείμενο και κατόπιν απαντούν διάφορες ερωτήσεις 

σχετικά με αυτό. Οι ερωτήσεις επικεντρώνουν τους μαθητές στο να καθορίσουν την 

κεντρική ιδέα, να κατανοήσουν τη λογική εξέλιξη, να εξάγουν συμπεράσματα και να 

διαβάζουν προσεκτικά για λεπτομέρειες. Υπάρχουν προαιρετικές ασκήσεις 

συσχετισμού λέξεων και σταυρόλεξων βασισμένες στα κείμενα που αποτελούν 

πρόκληση για τον πιο προχωρημένο μαθητή. Η ανατροφοδότηση εξηγεί τις λάθος 

επιλογές και ανταμείβει τις σωστές απαντήσεις.  

http://www.meritsoftware.com/software/reading_comprehension_booster_online/index.php
http://www.meritsoftware.com/software/reading_comprehension_booster_online/index.php
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Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο μέσα από 

τα Online Portfolios και Reports. Η χρήση αυτών των εργαλείων για την 

παρακολούθηση των επαναλήψεων στο Workout ενημερώνει τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς για το ποιες δεξιότητες κατακτούν οι μαθητές και ποιες  δεξιότητες 

δυσκολεύονται να κατακτήσουν.  

 

27. Το Reading Comprehension Booster μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση 

κατανόησης του γραπτού λόγου. V 

Καθόλου   Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

28. Το Reading Comprehension Booster είναι κατάλληλο για διάφορα επίπεδα 

στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

29. Το Reading Comprehension Booster επιτρέπει την πραγματοποίηση 

διαδραστικών ασκήσεων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

30. Το Reading Comprehension Booster προσφέρει ποικιλία αναπαραστάσεων και 

θεμάτων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

31. Το Reading Comprehension Booster μπορεί να κάνει τη μαθησιακή εμπειρία 

πιο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη. V 
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Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

32. Είναι εύκολη η πρόσβαση στο Reading Comprehension Booster V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

33. Το Reading Comprehension Booster επιτρέπει την αξιολόγηση της επίδοσης 

του μαθητή από τον καθηγητή. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

34. Θα χρησιμοποιούσατε το Reading Comprehension Booster στο μάθημά σας; 
V 

   Όχι    Ίσως                 Ναι   

             

 

 

B. LISTENING TOOLS 

1. Voxopop 

http://www.voxopop.com/ 

Το Voxopop είναι ένα ακουστικό εργαλείο βασισμένο στο διαδίκτυο που δίνει τη 

δυνατότητα στους χρήστες να ηχογραφήσουν την ομιλία τους για να την ακούσουν 

άλλοι και να απαντήσουν. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να 

δημιουργήσουν ηχητικές συζητήσεις online παρόμοιες με αυτές σε έναν πίνακα 

ανακοινώσεων βασισμένο σε κείμενο. Προσφέρει πραγματική επικοινωνιακή 

εξάσκηση σε listening και speaking έξω από τα χρονικά πλαίσια του μαθήματος και 

επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ελέγξει την κατανόηση του προφορικού λόγου 

(listening) καθώς και τη δεξιότητα ομιλίας των μαθητών του.  

 

 

http://www.voxopop.com/
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Αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας ομάδας συζήτησης στο Voxopop στην οποία μπορεί 

κάποιος να συμμετάσχει και να αφήσει ένα σχόλιο: 

http://www.voxopop.com/topic/822f37a4-0a87-403d-aace-

e63dad23ac2a#.ViPAfH4rLIU 

Για να χρησιμοποιήσει κάποιος το Voxopop θα πρέπει να κάνει εγγραφή με μία 

έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. O εκπαιδευτικός μπορεί να 

ηχογραφήσει γρήγορα και εύκολα υλικό και να ζητήσει από τους μαθητές να 

ηχογραφήσουν τις απαντήσεις τους.  Ο εκπαιδευτικός θα απαντήσει στις ερωτήσεις 

επίσης online. 

 

35. Το Voxopop μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση κατανόησης του 

προφορικού λόγου. V 

Καθόλου   Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

36. Το Voxopop είναι κατάλληλο για διάφορα επίπεδα στην εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

37. Το Voxopop επιτρέπει την πραγματοποίηση διαδραστικών ασκήσεων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

38. Το Voxopop προσφέρει ποικιλία αναπαραστάσεων και θεμάτων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

39. Το Voxopop μπορεί να κάνει τη μαθησιακή εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και 

ευχάριστη. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

40. Είναι εύκολη η πρόσβαση στο Voxopop V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

41. Το Voxopop επιτρέπει την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή από τον 

καθηγητή. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

42. Θα χρησιμοποιούσατε το Voxopop στο μάθημά σας; V 

   Όχι    Ίσως                 Ναι   

             

 

http://www.voxopop.com/topic/822f37a4-0a87-403d-aace-e63dad23ac2a%23.ViPAfH4rLIU
http://www.voxopop.com/topic/822f37a4-0a87-403d-aace-e63dad23ac2a%23.ViPAfH4rLIU
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2. ESL Video 
http://www.eslvideo.com/index.php 

Το ESL Video είναι ένας ιστότοπος που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

δημιουργήσει διαδραστικές ασκήσεις βασισμένες σε online βίντεο. Μπορεί να 

δημιουργήσει μια ποικιλία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, να προσθέσει κείμενα 

(transcript) ή μεταφράσεις, να προσθέσει σημειώσεις, κλπ. Μόλις ολοκληρώσει την 

άσκηση ο εκπαιδευτικός μπορεί είτε να στείλει στους μαθητές ένα σύνδεσμο που να 

οδηγεί στην άσκηση στον ιστότοπο ESL Video ή μπορεί να ενσωματώσει την άσκηση 

στην ιστοσελίδα ή το blog του. 

Αυτό είναι ένα κουίζ που μπορεί να κάνει κάποιος να δοκιμάσει σαν παράδειγμα: 

http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz.php?id=2763 

Μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος το ESL Video πηγαίνοντας απλά στο site και 

βρίσκοντας κουίζ που του αρέσουν για τους μαθητές του, αλλά θα χρειαστεί να κάνει 

εγγραφή αν θέλει να μπορέσει να δημιουργήσει δικά του. Τα κουίζ που μπορεί να 

δημιουργήσει είναι κυρίως πολλαπλής επιλογής. Ο εκπαιδευτικός μπορεί και να 

αναθέσει στους μαθητές να δημιουργήσουν κουίζ για τους συμμαθητές τους. Τα 

κουίζ μπορεί να βασίζονται σε βίντεο που τους αρέσουν, που μπορούν να βρουν ή να 

δημιουργήσουν ένα βίντεο σχετικό με γλωσσικά/γραμματικά φαινόμενα που 

μαθαίνουν. Είναι σημαντικό ότι οι εργασίες μπορούν εύκολα να ανατεθούν για το 

σπίτι και το site εντοπίζει τα αποτελέσματα των μαθητών για τον εκπαιδευτικό. 

 

 
 

 

43. Το ESL Video μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση κατανόησης του 

προφορικού λόγου. V 

Καθόλου   Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

44. Το ESL Video είναι κατάλληλο για διάφορα επίπεδα στην εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

http://www.eslvideo.com/index.php
http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz.php?id=2763
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45. Το ESL Video επιτρέπει την πραγματοποίηση διαδραστικών ασκήσεων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

46. Το ESL Video προσφέρει ποικιλία αναπαραστάσεων και θεμάτων. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

47. Το ESL Video μπορεί να κάνει τη μαθησιακή εμπειρία πιο ενδιαφέρουσα και 

ευχάριστη. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

48. Είναι εύκολη η πρόσβαση στο ESL Video V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

49. Το ESL Video επιτρέπει την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή από τον 

καθηγητή. V 

Καθόλου Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

             

 

50. Θα χρησιμοποιούσατε το ESL Video στο μάθημά σας; V 

   Όχι    Ίσως                 Ναι   

             

 

 

51. Αν έπρεπε να επιλέξετε μόνο ένα Reading Comprehension tool από τα 

προτεινόμενα, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..... 

 

52. Αν έπρεπε να επιλέξετε μόνο ένα Listening tool από τα προτεινόμενα, ποιο θα 

ήταν αυτό και γιατί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..... 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας! 
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