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Επίδειξη του ψηφιακού 
υλικού για το πρώτο 

Module



Example text
Go ahead and replace it with your own text. This is an example text. Go ahead and 
replace it with your own text. Go ahead and replace it with your own text. This is an 
example text. Go ahead and replace it with your own text
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Example text

Examle text

τι
Τι είναι ο ψηφιακός εμπλουτισμός

Presenter
Presentation Notes
	`



ιδέες

Ανάλυση 
βιβλίων 
μαθητή

πώς

Ανάλυση 
βιβλίων 
καθηγητή

Ανάλυση 
τετραδίων 
εργασιών

Πώς γίνεται ο ψηφιακός εμπλουτισμός

Presenter
Presentation Notes
Ανάλυση των βιβλίων:  του μαθητή (ανάλυση δομής κάθε κεφαλαίου)  του καθηγητή (για τη φιλοσοφία του βιβλίου)   του τετραδίου εργασιών (για το εύρος και είδος ασκήσεων)Συζητήσεις με καθηγητές που διδάσκουν τα βιβλίαΣυζητήσεις με τους συγγραφείς των βιβλίωνΑναζήτηση κατάλληλων τεχνικών λύσεων για κάθε εφαρμογή που έχει αποφασιστεί Καθηγητές αγγλικής σε σχολεία  Ειδικούς για e-learning  Καθηγήτρια πληροφορικής  Μηχανικούς Η/Υ



Presenter
Presentation Notes
Υπάρχουν διαφορετικά είδη εμπλουτισμού, ως εκ τούτου και διαφορετικοί πόροι εμπλουτισμού οι οποίοι σηματοδοτούνται πάνω στο ηλεκτρονικό βιβλίο με διαφορετικά εικονίδια. Στη διαφάνεια φαίνονται τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση διαφορετικών ειδών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στο μαθητή και καθηγητή να γνωρίζει τι είδους δραστηριότητα είναι πριν την ανοίξει. Για παράδειγμα, μπορεί ένας πόρος να οδηγεί σε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι (σταυρόλεξο, κρυπτόλεξο, κρεμάλα, κουίζ), σε ένα εκπαιδευτικό μικροπείραμα στα μαθηματικά, σε μία προσομοίωση στη Φυσική, ή σε ένα αρχείο ακουστικής κατανόησης στις ξένες γλώσσες. 



Presenter
Presentation Notes
Εδώ βλέπετε κάποια άλλα εικονίδια που χρησιμοποιούνται. Πρέπει να τονιστεί ότι η σήμανση αυτή είναι η ίδια για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, και τα ίδια  εικονίδια χρησιμοποιούντα στα αγγλικά, στη βιολογία, τα μαθηματικά, τη χημεία, κλπ. Έτσι με το που βλέπει ο χρήστης, μαθητής ή καθηγητής το εικονίδιο  αναγνωρίζει και το είδος του εκπαιδευτικού υλικού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο του βιβλίου.



είδη
Οριζόντιος και κάθετος εμπλουτισμός

Presenter
Presentation Notes
«Κάθετος» εμπλουτισμός –δεν ακολουθεί τον ίδιο σχεδιασμό για όλα τα σχολικά βιβλίαΣυνίσταται σε (α) προσεκτική μελέτη της φιλοσοφίας και της παιδαγωγικής προσέγγισης κάθε βιβλίου(β) εντοπισμό των χαρακτηριστικών/ αδυναμιών του και παρέμβασηΟ χαρακτήρας της παρέμβασης υποστηρικτικός (για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή)δεν είναι ανατρεπτικός του σκεπτικού του εγχειριδίου δεν είναι προσθετικός ως προς το διατιθέμενο υλικό«οριζόντιος» εμπλουτισμός: διατρέχει (με διαφορετικό περιεχόμενο) όλα τα σχολικά βιβλίαΕίναι σημαντικός καθώς παρέχει σε μαθητές και καθηγητές εργαλεία στα οποία αν θέλουν ανατρέχουν ανά πάσα στιγμή Σχετίζεται με τη διερευνητική προσέγγιση και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης



ηχητικά

εκπ/κά 
παιχνίδια

Γλωσσάρι

επαναλ/κά 
τεστ 

αυτοαξ/σης

PUZZLEΚάθετος 
εμπλουτισμός



Example text
Go ahead and replace it with your own text. This is an example text. Go ahead and 
replace it with your own text. Go ahead and replace it with your own text. This is an 
example text. Go ahead and replace it with your own text
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replace it with your own text. Go ahead and replace it with your own text. This is an 
example text. Go ahead and replace it with your own text

ηχητικά Γλωσσάρι

εκπ/κά 
παιχνίδια

επαναλ/κά 
τεστ 

αυτοαξ/σης

Κάθετος 
εμπλουτισμός



ηχητικά γλωσσάρι

εκπ/κά 
παιχνίδια

επαναλ/κά 
τεστ 

αυτοαξ/σης

Κάθετος 
εμπλουτισμός



ηχητικά

Presenter
Presentation Notes
Πρόκειται για τα ηχητικά των ασκήσεων κατανόησης προφορικού λόγου (listening activities) του βιβλίουΗ ηχογράφηση έγινε σε επαγγελματικό στούντιο με επαγγελματίες εκφωνητές, η επεξεργασία των αρχείων από τα μέλη της Ομάδας ΑγγλικήςΟ χρήστης της πλατφόρμας έχει πρόσβαση στα ηχητικά αποσπάσματα με δύο διαφορετικούς τρόπους. 1) Στο εμπλουτισμένο βιβλίο, στα σημεία που υπάρχουν δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου (listening activities) έχει προστεθεί μια μπλε μπάρα. Κλικάροντας στην αρχή της μπάρας ξεκινά το ηχητικό απόσπασμα, το οποίο μπορεί να ακούσει ο μαθητής και να κάνει τις συνοδευτικές ασκήσεις. Αυτός  ο τρόπος απευθύνεται κυρίως στους μαθητές που μπορούν μόνοι τους κι από το σπίτι να κάνουν τις ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη εφόσον υπάρχει, για παράδειγμα, ένας διαδραστικός πίνακας ή ένας υπολογιστής.2) Επίσης τα ηχητικά αποσπάσματα διατίθενται όλα μαζί, με τις εκφωνήσεις τους, σε ένα συμπιεσμένο αρχείο .zip στις Επιλογές Μαθήματος > Αρχεία Μαθήματος. Αυτός ο τρόπος διάθεσης του ηχητικού υλικού προορίζεται κυρίως για τους καθηγητές, οι οποίοι μπορούν να κατεβάσουν το συμπιεσμένο αρχείο και να το αποθηκεύσουν σε ένα CD-ROM ή άλλο ψηφιακό μέσο και να το έχουν διαθέσιμο στην τάξη τους.  Καθώς προχωράει ο εμπλουτισμός των βιβλίων θα αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα τα ηχητικά αποσπάσματα των βιβλίων.



Γλωσσάρι

Πεδία:
1. Κωδικοποίηση

2. Όρος
3. Ορισμός (αγγλικά)

4. Παράδειγμα
5. Συνώνυμα
6. Αντώνυμα

7. Σχετικές λέξεις (παράγωγα) 

Presenter
Presentation Notes
Αίτημα των καθηγητών (προέκυψε από την ανάλυση αναγκών)2,190 όροι για το βιβλίο των ΠροχωρημένωνΔιαθέσιμο στο http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSDIM-B100/Πεδία (1-4 υποχρεωτικά, 5-7 ανά περίπτωση)		1. Κωδικοποίηση (ανά κεφάλαιο και μάθημα)		2. Όρος		3. Ορισμός (αγγλικά)		4. Παράδειγμα		5. Συνώνυμα		6. Αντώνυμα		7. Σχετικές λέξεις (παράγωγα) ΥλοποίησηΣυνολικά το γλωσσάρι είναι καταχωρημένο με βάση τα μαθήματα κάθε κεφαλαίου. Για παράδειγμα, στο Βιβλίο της Β Γυμνασίου Προχωρημένων, κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αποτελείται από 8 μέρη (Σύνολο: 64 μέρη/parts όλο το βιβλίο) το κάθε μέρος θα παρουσιάζεται στην αρχή κάθε μαθήματοςπ.χ.	U1 Intro	U1L1	U1L1w	U1L2	U1L2w	U1L3	U1L3w	U1saΑναζήτησηΣτόχος η εύχρηστη και καλαίσθητη παρουσίαση του λεξιλογίου του βιβλίου και η δυνατότητα αναζήτησης των όρων με διαφορετικούς τρόπους ανά μάθημαανά κεφάλαιο αλφαβητικά και σε διαφορετικά σημεία (ολόκληρο ή και σε μέρη)



εκπ/κά 
παιχνίδια

μηχανές-flash: 
ασκήσεις-

παιχνίδια που 
βγάζουν τυχαία 

κάθε φορά 
διαφορετικές 

λέξεις ή 
προτάσεις  

αντλώντας από 
τα δεδομένα 

τους

Presenter
Presentation Notes
Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε για το γλωσσάρι χρησιμοποιήθηκε για την ετοιμασία ασκήσεων-παιχνιδιώνΑσκήσεις-παιχνίδια εμπέδωσης Εφαρμογή: μηχανές-flash για ασκήσεις-παιχνίδια που βγάζουν τυχαία κάθε φορά διαφορετικές λέξεις ή προτάσεις  αντλώντας από τα δεδομένα τους. Παράδειγμα: για ένα μάθημα έχουμε ετοιμάσει ένα παιχνίδι σταυρόλεξο για το οποίο έχουμε εισάγει στην άσκηση 40 λέξεις που βρίσκονται στο μάθημα αυτό και κάποια hints που θα οδηγήσουν στην ανεύρεση της λέξης. Κάθε φορά που μπαίνει κανείς στο παιχνίδι, το πρόγραμμα φτιάχνει ένα νέο σταυρόλεξο με άλλες λέξεις (τυχαία επιλογή από τις 40 λέξεις που του έχουμε δώσει).Βιβλίο Προχωρημένων6 Edugames για κάθε κεφάλαιο (2 για κάθε μάθημα)	Σύνολο 48 παιχνίδιαΒιβλίο Αρχαρίων4 Edugames για κάθε κεφάλαιο 	Σύνολο 40 παιχνίδιαΔιαφορετική λογική του περιεχομένου από το βιβλίο των προχωρημένων (ασκήσεις για το κεφάλαιο, όχι για το κάθε μάθημα, 1 στις 4 ασκήσεις δίνει έμφαση σε κάποιο γραμματικό φαινόμενο)Επισημαίνεται ότι τα παιχνίδια είναι καλό να παίζονται όταν έχει ολοκληρωθεί ένα κεφάλαιο, καθώς στοχεύουν στην εμπέδωση του λεξιλογίου ενός κεφαλαίου. Έχουν τοποθετηθεί στην αρχή του κεφαλαίου, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα και να μην «χάνονται» μέσα στο πυκνογραμμένο βιβλίο. 



επαναλ/κά 
τεστ 

αυτοαξ/σης

Ψηφιοποίηση 7 
επαναληπτικών τεστ που 
περιλαμβάνονται στο 
βιβλίο του καθηγητή (με 
το Net Quiz Pro 4) ώστε 
να μπορούν να τα 
χρησιμοποιήσουν οι 
μαθητές για αυτοέλεγχο.

Presenter
Presentation Notes
Ψηφιοποίηση 7 επαναληπτικών τεστ που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του καθηγητή (με το Net Quiz Pro 4) ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για αυτοέλεγχο.Μετατροπή της λογικής του pen and paper test στη λογική του online test (και σχετική ανάπτυξη).Ανάγκη εμπλουτισμού:Πολύ χρήσιμο υλικό το οποίο σπανιότατα χρησιμοποιείται από τους καθηγητές και μένει αναξιοποίητο.



άλλοι πόροι που ετοιμάζονται

Time capsule
Listening

Pedro Teen Camp



Α) στο html των βιβλίων – στα σημεία που 
εμφανίζονται οι σχετικές ασκήσεις κατανόησης 

προφορικού λόγου 

Presenter
Presentation Notes
Ο χρήστης της πλατφόρμας έχει πρόσβαση στα ηχητικά αποσπάσματα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στο εμπλουτισμένο βιβλίο, στα σημεία που υπάρχουν δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου (listening activities) έχει προστεθεί μια μπλε μπάρα. Κλικάροντας στην αρχή της μπάρας ξεκινά το ηχητικό απόσπασμα, το οποίο μπορεί να ακούσει ο μαθητής και να κάνει τις συνοδευτικές ασκήσεις. Αυτός  ο τρόπος απευθύνεται κυρίως στους μαθητές που μπορούν μόνοι τους κι από το σπίτι να κάνουν τις ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη εφόσον υπάρχει, για παράδειγμα, ένας διαδραστικός πίνακας ή ένας υπολογιστής.



Β) διαδρομή: Επιλογές μαθήματος  Αρχεία 
μαθήματος  Ηχητικά αποσπάσματα 



Προβολή όρων αλφαβητικά

Presenter
Presentation Notes
Για να δει κανείς όλο το γλωσσάρι ενός βιβλίου πηγαίνει από τις Επιλογές Μαθήματος στο Γλωσσάριο. Εδώ μπορεί να δει το γλωσσάρι αλφαβητικά, και μπορεί να εκτυπώσει μέρος του μέσω του φυλλομετρητή (browser).Αν κανείς κλικάρει στο Κατηγορίες στο πάνω δεξιά μέρος θα βρεθεί [μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια]



Προβολή κατηγοριών

Presenter
Presentation Notes
Εδώ μπορεί να επιλέξει το μάθημα που θέλει και θα οδηγηθεί στο λεξιλόγιο του κάθε μαθήματος όπως φαίνεται στην επόμενη διαφάνεια]



Προβολή όρων ανά κεφάλαιο και μάθημα



Μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση για κάθε όρο

Presenter
Presentation Notes
Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε όρος του γλωσσαρίου έχει τη δική του μοναδική διαδικτυακή διεύθυνση (το δικό του url) κι έτσι μπορεί να ανασύρεται ανάλογα με την κατηγοριοποίηση που του ζητούμε.



Γλωσσάρι: προβολή κατηγοριών

Presenter
Presentation Notes
Επίσης στην αρχή κάθε μαθήματος υπάρχει υπερσύνδεσμος που οδηγεί στο γλωσσάρι του κάθε μαθήματος. 



EduGames

Presenter
Presentation Notes
Εδώ βλέπετε την αποτύπωση των παιχνιδιών και του γλωσσαρίου στο html. Είναι από το δεύτερο μάθημα και οι πόροι εμπλουτισμού έχουν τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από τον εισαγωγικό τίτλο του κεφαλαίου. Στο μάθημα αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί δύο παιχνίδια, το Anagram και το Blank Tank.



1. Σταυρόλεξο Crossword
2. Κρυπτόλεξο (Hidden words) Wordmine
3. Κρεμάλα Hangman
4. Αναγραμματισμός Anagram
5. Αντιστοίχιση (matching) EZ match
6. Cloze Test  Blank Tank
7. Jumble sentences Jumble Jungle
8. Jumble words Go figure!
9. Multiple Choice 2 answers Double Jeopardy
10.Multiple Choice 3 answers Triple Jeopardy

Τύποι ασκήσεων – παιχνιδιών (EduGames)

Presenter
Presentation Notes
Χρησιμοποιήθηκαν 10 διαφορετικά παιχνίδια. Με κόκκινο βλέπετε τις ονομασίες που επιλέχθηκαν ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά στα παιδιά.



Crossword



Double Jeopardy (multiple choice2)



Wordmine (hidden words)



EZ match (match words)



Blank tank (cloze test)



Hangman



Go figure! (jumble word order)



Self assessment test



Είδη στοχευμένου εμπλουτισμού 
για το βιβλίο Β Γυμνασίου Προχωρημένων

4 είδη εμπλουτισμού για το Βιβλίο των Προχωρημένων

1. Γλωσσάρι (E-companion) (2,190 όροι, σε 64 μέρη)
2. Εκπαιδευτικά Παιχνίδια (48 games)
3. Ηχητικά Αποσπάσματα         (38 listening texts)
4. Επαναληπτικά Τεστ 

Αυτοαξιολόγησης (7 tests)

ΣΥΝΟΛΟ 157 πόροι



Είδη εμπλουτισμού 
για το βιβλίο των Αρχαρίων

3 είδη εμπλουτισμού για το Βιβλίο των Αρχαρίων

1. Γλωσσάρι (1240 όροι, 50 parts)
2. Εκπαιδευτικά παιχνίδια (40 EduGames)
3. Ηχητικά Αποσπάσματα (20 listening texts)

ΣΥΝΟΛΟ 110 πόροι



Είδη στοχευμένου εμπλουτισμού 
για το βιβλίο Β Γυμνασίου Προχωρημένων

4 είδη εμπλουτισμού για το Βιβλίο των Προχωρημένων

1. Γλωσσάρι (E-companion) (2,190 όροι, σε 64 μέρη)
2. Εκπαιδευτικά Παιχνίδια (48 games)
3. Ηχητικά Αποσπάσματα         (38 listening texts)
4. Επαναληπτικά Τεστ 

Αυτοαξιολόγησης (7 tests)

ΣΥΝΟΛΟ 157 πόροι



http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/

http://synergasia.minedu.gov.gr/LearnEnglish/

Πόροι εμπλουτισμού

http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/�
http://synergasia.minedu.gov.gr/LearnEnglish/�


British Council material

Presenter
Presentation Notes
Έχει παραχωρηθεί στο πρόγραμμα από το Βρετανικό Συμβούλιο ένα DVD με μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων που ξεπερνά τα 250. Πρόκειται για οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα εμπλουτίσει τα σχολικά βιβλία με εκπαιδευτικά βίντεο και ηχητικά αποσπάσματα. Η Ομάδα Αγγλικής μελετά τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης του υλικού αυτού με σκοπό να το διαθέσει ολόκληρο αλλά και με συνδέσεις σε κατάλληλα σημεία όλων των βιβλίων του γυμνασίου.  [Οι επόμενες τρεις διαφάνειες παρουσιάζουν το υλικό του Βρετανικού Συμβουλίου]



Οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό

Magazine

Ηχογραφημένα άρθρα 
που καλύπτουν μια 

μεγάλη ποικιλία 
θεμάτων. Κατάλληλα 

για B1 επίπεδο 
γλωσσομάθειας.

UK Culture

Μια σειρά 
podcasts για 
το σύγχρονο 
πολιτισμό της 

Βρετανίας.



Overcooked 
Μια σειρά από βίντεο 

με συνταγές και 
παραδοσιακό 

φαγητό



I wanna talk about 
...
Σε αυτή τη σειρά των 
podcasts διαφορετικά 
οι άνθρωποι μιλούν για 
τα πράγματα που τους 
ενδιαφέρουν ή 
πράγματα που έχουν 
κάνει ή δει.





Μέλη Ομάδας Αγγλικής

Ελένη Αργυρίου, Κατελής Βίγκλας, Αικατερίνη Μακρή, Σοφία Μυσιρλάκη, 
Χρυσάνθη Σωτηρίου, Μαίρη Φρέντζου, Βασίλης Χαρτζουλάκης, Σούζαν

Μουτσουρούφη, Δημήτριος Παράς, Γεωργία Γύφτουλα, Αντιγόνη 
Μπρατσόλη,  Αικατερίνη Νικολάκη, Ιωάννης Μπήτρος

Συντονίστρια: Μπέσσυ Μητσικοπούλου,  Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
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