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iRead (Infrastructure and integrated tools for personalized learning 

of reading skills) είναι το ακρωνύμιο για "Υποδομή και 

ενσωματωμένα εργαλεία για προσωποποιημένη εκμάθηση 

ανάγνωσης". Το iRead είναι έργο χρηματοδοτούμενο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Horizon-2020. Το iRead είναι ένα 

τετραετές (2017-2020) έργο που αποσκοπεί στην ανάπτυξη 

υποδομών για προσωποποιημένες, προσαρμόσιμες τεχνολογίες 

(περιλαμβανομένων μοντελοποίηση χρηστών σε πραγματικό χρόνο 

και γνωστικά εργαλεία του πεδίου μάθησης), και ένα ευρύ σύνολο 

εφαρμογών για την υποστήριξη της μάθησης και της διδασκαλίας 

ανάγνωσης για παιδιά με διαφορετικές ικανότητες και 

γλωσσολογικό υπόβαθρο. Το iRead εστιάζει σε παιδιά δημοτικού 

ηλικιάς 6-12 ετών και καλύπτει την εκμάθηση Αγγλικών, Αγγλικών ως 

ξένη γλώσσα, Γερμανικών, Ελληνικών και Ισπανικών. Επιπλέον, για 

Αγγλικά και Ελληνικά υποστηρίζει και παιδιά με δυσλεξία. 

Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας  
 

Απαραίτητο στοιχείο για να είναι δυνατή η παροχή 

προσωποιημένου υλικού στην εφαρμογή είναι η υπάρξη ενός 

λογαριασμού για κάθε παιδί. Εκεί αποθηκεύονται όλες οι 

ενέργειες του παιδιού και είναι δυνατή η προσαρμογή του 

συστήματος στις ιδιαιτερότητές του. 

Για να εγγραφείτε στο σύστημα του iRead επισκεφτείτε τη 

σελίδα μας στο www.iread-services.eu/onlinePilot/gr/main 

όπου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για να δημιουργήσετε 

ένα λογαριασμό για το παιδί σας. 

Το ερευνητικό έργο iRead 

Κατεβάστε την εφαρμογή NAVIGO 
 

Το παιχνίδι NAVIGO είναι διαθέσιμο στο Play Store από όπου 

μπορείτε με μια απλή αναζήτηση να το βρείτε και να το 

κατεβάσετε στη συσκευή σας. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας 

στη σελίδα μας www.iread-services.eu/onlinePilot/gr/main 

και μέσω της καρτέλας “Λήψη” να ακολουθήσετε τις οδηγίες 

και να κατεβάσετε την εφαρμογή. 

Χαρακτηριστικά  
 

 Προσωποιημένη μάθηση 

 Μοντελοποίηση χρηστών 

 Εκπαιδευτικά και γλωσσικά 

μοντέλα 

 Εκπαιδευτικά παιχνίδια 

 Διαδραστικά e-books 

 Αξιολόγηση μεγάλης κλίμακας 
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