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Στόχος είναι η γρήγορη και αποτελεσματική 

διδασκαλία της γλώσσας



Τί είναι ο εγγραματισμός;

• Με τον όρο εγγραμματισμό δεν εννοούμε μόνο την ικανότητα των μαθητών να 

διαβάζουν και να γράφουν αλλά να κατανοούν και να χειρίζονται αποτελεσματικά το 

γραπτό λόγο και γενικότερα να χρησιμοποιούν τις γνώσεις, που απόκτησαν στο σχολείο, 

στην καθημερινή τους ζωή. 

• Προαπαιτεί όμως μία διαδικασία!!!



Πού; 

Σχολείο (Συνειδητά) Καθημερινότητα (Ασυνείδητα)

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος Γραπτά ερεθίσματα

Σε ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών Ταμπέλες/ Επιγραφές

Ιδιαίτερα μαθήματα Διαφημίσεις / Τηλεόραση/ Περιοδικά

Μαθήματα στο σπίτι Στην ιδιωτική του ζωή/ στο σπίτι













• Συνάδελφος απο σχολείο της Γερμανίας : « Όσο πιό γρήγορα τόσο το 

καλύτερο» 

• Συνάδελφος απο ιδιωτικό σχολείο : « Όσο πιό γρήγορα, τόσο πιό 

ικανοποιημένοι είναι οι γονείς» 

• Συνάδελφος από δημόσιο σχολείο παίρνει τον χρόνο να διδάξει όλη την 

αλφάβητο. 





Εφαρμογές του ipad για την εκμάθηση της 

γερμανικής αλφαβήτου



Εφαρμογές του ipad για την εκμάθηση της 

γερμανικής αλφαβήτου

Das ABC für Kinder 
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γερμανικής αλφαβήτου



Γιατί το iPad?

• Οι εφαρμογές είναι διαδραστικές 

• Μπορεί κανείς να τις εντάξει ακόμα και σε ομαδικές δραστηριότητες 

• Η εκμάθηση του λεξιλογίου είναι διασκεδαστική

• Ο χρόνος που απαιτείται για μία δραστηριότητα δέν παίρνει πολύ χρόνο 

• Οι ήχοι που αναπαράγονται είναι αυθεντικοί 



Γιατί το iPad?

• Δίνει κίνητρο στους μαθητές 

• Στοιχείο της έκπληξης 

• Μπορούν να καταλάβουν τί τους ζητάται, λόγω των animations που υπάρχουν

• Συνδιασμός των αισθήσεων: ακοή, όραση.



Παιδιά και iPad

• Digital Native 



Πού βρίσκω τέτοιες εφαρμογές;;;

• Στο app store 

• Κάποιες κοστίζουν 

• Κάποιες ( περισσότερες) είναι δωρέαν

• Κάποιες μας δίνουν την δυνατότητα σύνδεσης με διαδρασικό πίνακα



Υπέρ 

• Στον ίδιο χρόνο μαθαίνει κανείς περισσότερα πράγματα

• Ευχαρίστηση

• Ψυχαγωγία 

• Ποικιλία τυπολογίας ασκήσεων 

• Αυτόνομη μάθηση 

• Διόρθωση των λαθών γρηγορότερα και απλούστερα 



Κατά 

• Υψηλό κόστος 

• Καταντά βαρετό 

• Εφαρμογές δέν ταιριάζουν θεματολογικά 

• Το πολύ παιχνίδι μειώνει βασικές δεξιότητες εκμάθησης .



Οριοθέτηση / Μίξη δυνατοτήτων

• « Σήμερα μπορούμε απλώς να γράφουμε και να διαβάζουμε ?»

• Μόνο υποστηρικτικά και ώς επιπλέον δυνατότητα 

• Το να γράφει κανείς μόνο στο iPad δέν αρκεί. 

• Το πολύ παιχνίδι κάνει τον μαθητή Lernfaul και δέν προωθούνται βασικές 

στρατιγικές εκμάθησης (Lernstrategien) 

• Συνδιασμός των μέσων (Medienvielfalt) αυξάνει την αποτελεσματικότητα  
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