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Καλωσόρισμα 
 
Το έργο iRead είναι ένα Καινοτόμο Project συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα 
Horizon2020. Είμαστε μια κοινοπραξία αποτελούμενη από 16 εταίρους από την εκπαίδευση και τη 
βιομηχανία. Η ομάδα μας έχει 3 κύριους στόχους: 
 

● Να χρησιμοποιήσει εφαρμογές με προσωποποιημένο περιεχόμενο και δραστηριότητες για 
να υποστηρίξει τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των 
αναγνωστικών δεξιοτήτων τους (ακρίβεια, ευχέρεια, κατανόηση).  

● Να δώσει στα παιδιά το κίνητρο να διαβάσουν μέσω παιχνιδιού, καθώς και νέους τρόπους 
για να έρθουν σε επαφή με τα κείμενα. 

● Να προσφέρει στους δασκάλους μια νέα ψηφιακή πηγή που υποστηρίζει τη διδασκαλία 
στην τάξη. 

 
Το εγχειρίδιο αναφέρεται συνοπτικά στο θεωρητικό υπόβαθρο των τριών iRead τεχνολογιών: 
Navigo Game, Amigo Reader, και στα Εργαλεία του Εκπαιδευτικού.  Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις εφαρμογές μας και τη θεωρία που πλαισιώνει την ανάπτυξή τους επισκεφθείτε τα 
παραδοτέα του έργου στην ιστοσελίδα μας https://iread-project.eu/iread-project-deliverables/  
 
Ο κύριος σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι:  
 

● Να εξηγήσει τα χαρακτηριστικά των τριών iRead τεχνολογιών και να παρέχει οδηγίες για 
τη χρήση τους. 

● Να προσφέρει ‘έτοιμα προς χρήση΄ σχέδια μαθήματος.  
● Να παρέχει μια αναλυτική εικόνα από το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών που 

καλύπτεται. 
● Να προσφέρει λεπτομέρειες των διαθέσιμων κειμένων για συγκεκριμένες ομάδες 

μαθητών.  
● Να παρέχει έναν οδηγό χρήσης και ρύθμισης των Android tablets που χρησιμοποιούνται 

στο έργο.   
 
Ελπίζουμε ότι θα βρείτε χρήσιμο αυτό το εγχειρίδιο. Εάν έχετε ερωτήματα και χρειάζεστε 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εταίρο που είναι υπεύθυνος της 
πιλοτικής εφαρμογής στην οποία συμμετέχετε και στη συνέχεια θα ενημερωθεί και το παρόν 
εγχειρίδιο. 
 
Η Ελληνική ομάδα iRead  
 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων   Εκπαιδευτήρια Δούκα 
Μαστροπαύλου Μαρία   Γιάννης Κωτσάνης  
Λεκάκου Μαρίκα    Θωμάς Οικονόμου  
Ζακοπούλου Βικτωρία    Ελπινίκη Μαργαρίτη 
Νεραντζίνη Μιχαέλα 
Χρίστου Θεοφανώ 
Δημακόπουλος Γιώργος 
 
 
  

https://iread-project.eu/iread-project-deliverables/
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Πίνακας Περιεχομένων 
 
Θεωρητικό Υπόβαθρο  
Μάθετε για τις περιοχές μάθησης που καλύπτει το έργο, καθώς και για την προσέγγιση της 
προσωποποιημένης μάθησης στην τεχνολογία. 
 
Navigo Game 
Ανακαλύψτε τους τύπους των διαθέσιμων παιχνιδιών και το παιδαγωγικό υπόβαθρο που τα 
πλαισιώνει. 
 
Amigo Reader 
Μάθετε για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της δεξιότητας της 
ανάγνωσης του παιδιού.  
 
Εργαλείο του Εκπαιδευτικού 
Εξερευνήστε τις επιλογές για ανάθεση κειμένων και παιχνιδιών στους μαθητές. 
 
Διασύνδεση της διδακτέας ύλης με το περιεχόμενο του παιχνιδιού 
Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε τη διασύνδεση της διδακτέας ύλης με το περιεχόμενο του 
παιχνιδιού, σχεδιασμένη ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, για να οργανώσετε καλύτερα τη 
διδασκαλίας με τις εφαρμογές και το περιεχόμενο που καλύπτουν. Διαλέξτε και χρησιμοποιήστε 
τα σχέδια μαθήματος που δημιουργήσαμε για τις εφαρμογές και τα οποία έχουν σχεδιαστεί 
συνεργατικά μαζί με εκπαιδευτικούς. 
 
Καθημερινή διαχείριση των tablets  
Ενημερωθείτε για το πώς να συντηρείτε και να διαχειρίζεστε το Android tablet σας. 
 

     Ενημερώσεις του Εγχειριδίου 
Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού είναι ένα αρχείο καταγραφής, το οποίο θα ενημερώνεται 
διαρκώς εφόσον υπάρχει η ανάγκη. Η επικαιροποίηση του θα καταγράφεται στον παρακάτω 
πίνακα. 
 

Date of update Manual page Description  
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Το κεφάλαιο ‘Τα πλεονεκτήματα του Navigo Game’ 

πλέον αναφέρει ότι το παιχνίδι χρησιμοποιεί το  text-

to-speech του Amazon Polly 

29/08/19 14 

Το κεφάλαιο ‘Πλεονεκτήματα του Amigo reader’ 

πλέον αναφέρει ότι ο reader χρησιμοποιεί text-to-

speech του Nuance Vocalizer 

29/08/19 19 Στη σελίδα ‘Λίστα δύσκολων λέξεων’, προστέθηκε μια 



iRead Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού 

 
 

4 

συμβουλή ότι η λίστα δύσκολων λέξεων δίνει τη 

δυνατότητα επιλογής λήψης φωτογραφίας ή 

εμφάνισης μιας εικόνας που σχετίζεται με τη λέξη και 

έχει υψηλή συχνότητα εμφάνισης 

29/08/19 19 

Στην σελίδα ‘εξατομίκευση της ανάγνωσης’, 

προστέθηκε μια ακόμα στην αποθήκευση των 

αλλαγών επιλέγοντας το κουμπί ‘◁’ από το Android 

tablet σας 

05/12/19  Τελική έκδοση 1.0 
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Θεωρητικό Υπόβαθρο: σύντομη περίληψη 
 

Προσωποποιημένη Μάθηση – Παιχνίδια και Reader  
 

Το έργο iRead βασίζεται στην έννοια της προσωποποιημένης μάθησης. Η 
προσωποποιημένη μάθηση έχει ως στόχο να βελτιώσει την αφοσίωση και την πρόοδο 
του μαθητή, προτείνοντας έναν διαφοροποιημένο τύπο μάθησης που σκοπό έχει να 
καλύψει τις ανάγκες του μαθητή. Η ευελιξία της αναγνωρίζει τη διαρκώς μεταβαλλόμενη 
φύση των αναγκών αυτών, συνυπολογίζοντας τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο κάθε 
άτομο προχωράει στη μάθηση.  
 
Οι τεχνολογίες που προωθούν την προσωποποιημένη μάθηση περιέχουν, συνήθως, ένα 
προσαρμοζόμενο στοιχείο που επιτρέπει να μεταφέρονται οι βασικές αρχές της 
προσωποποιημένης μάθησης στην τεχνολογία. Αναλυτικότερα, τα προσωποποιημένα 
συστήματα επιτρέπουν: 
 

1. την κατανόηση των ατομικών διαφοροποιήσεων και των μαθησιακών αναγκών 
2. τη βελτιστοποίηση της εκμάθησης 
3. τη διατήρηση του κινήτρου και της αφοσίωσης στην μάθηση 
4. την παροχή ανατροφοδότησης και υποστήριξης 

 
Επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες: http://www.studie-
personalisiertes-lernen.de/en/tepl.html.  
  
Το σύστημα iRead περιέχει 2 εφαρμογές που ενισχύουν την ανάγνωση: το παιχνίδι Navigo 
και τον αναγνώστη Amigo. Οι δύο εφαρμογές σχεδιάστηκαν για να μπορούν να 
υποστηρίζουν μαζί τη διαδικασία της εκμάθησης της ανάγνωσης. 
 

● Το παιχνίδι περιέχει μια μεγάλη ποικιλία από διδακτικό υλικό που στοχεύει στις 
δεξιότητες σε επίπεδο λέξης και πρότασης σε ένα μεγάλο αριθμό γλωσσικών 
περιοχών (δείτε το επόμενο κεφάλαιο).  

● Ο Reader είναι ένα αυθεντικό περιβάλλον που ενισχύει τη μάθηση και βασίζεται 
στο παιχνίδι (μέσω των προ-αναγνωστικών δραστηριοτήτων και την επισήμανση 
του κειμένου), ενώ την ίδια στιγμή παρέχει στρατηγικές για την ανεξάρτητη 
μάθηση (εξατομικεύοντας το κείμενο και δημιουργώντας μια λίστα δύσκολων 
λέξεων). 
 

Κάθε παιδί διαθέτει το ατομικό του ‘προφίλ χρήστη’, το οποίο περιέχει γλωσσικά χαρακτηριστικά 
από το ‘Μοντέλο Πεδίου’ ανάγνωσης του iRead. Το Μοντέλο Πεδίου περιλαμβάνει το σύνολο του 
γλωσσικού υλικού που αποτελεί τη διδακτέα ύλη του iRead και τροφοδοτούν τις εφαρμογές 
(παιχνίδια Navigo και Αναγνώστη Amigo) με το γλωσσικό περιεχόμενο που θα εμφανίσουν. Κάθε 
φορά που το παιδί παίζει ένα παιχνίδι Navigo,  η επίδοση του στα γλωσσικά χαρακτηριστικά του 
παιχνιδιού καταγράφεται και ενημερώνει το ατομικό του προφίλ. Κάθε γλωσσικό 
χαρακτηριστικό παραμένει ανοιχτό για όσο χρόνο το παιδί χρειάζεται εξάσκηση σε αυτό και 
κλείνει όταν έχει κατακτηθεί πλήρως. Όταν το παιδί συνδέεται στον Αναγνώστη, η εφαρμογή 

http://www.studie-personalisiertes-lernen.de/en/tepl.html
http://www.studie-personalisiertes-lernen.de/en/tepl.html
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αντλεί δεδομένα από το προφίλ χρήστη του παιδιού, ώστε να καθορίζει το χαρακτηριστικό που 
θα διδάξει και την προ-αναγνωστική δεξιότητα που θα προτείνει.  
 

Γλωσσικές περιοχές που καλύπτονται από το Μοντέλο Πεδίου του iRead 
Project  
 
Τα μοντέλα της ανάγνωσης είναι χρήσιμα για να αναγνωριστεί η διαδικασία που σχετίζεται με τη 
δεξιότητα της ανάγνωσης και αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε το 
λόγο για τον οποίο τα παιδιά δυσκολεύονται στην ανάγνωση. Το Simple View of Reading (SVoR; 
Hoover & Gough, 1990) υπογραμμίζει ότι η εκμάθηση της ανάγνωσης απαιτεί τόσο την 
αναγνώριση της λέξης (αποκωδικοποίηση) όσο και δεξιότητες που σχετίζονται με την κατανόηση 
της γλώσσας.   
 
Αποκωδικοποίηση 
Στα πρώτα χρόνια της σχολικής εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στη διδασκαλία των γραμμάτων και 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης (π.χ. φωνολογική αντίληψη: την ικανότητα να 
τεμαχίζει και να αναμειγνύει κάποιος ήχους μέσα στις λέξεις) έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στα κείμενα και στη συνέχεια να μπορούν να αντιλαμβάνονται το υλικό που 
διαβάζουν. Η έρευνα ενισχύει την άποψη ότι τα παιδιά αναπτύσσουν τη δεξιότητα της ανάγνωσης 
μαθαίνοντας πρώτα την αντιστοίχιση γραφήματος- φωνήματος (Grapheme-Phoneme 
Correspondence, GPC; Ehri, 2005). Επιπλέον, τα παιδιά συνήθως μαθαίνουν να αναγνωρίζουν 
συλλαβές για να αναπτύξουν δεξιότητες φωνολογικής αντίληψης (Hatcher, Duff & Hulme, 2014). Η 
συλλαβοποίηση μπορεί να είναι μια σημαντική στρατηγική για τους αρχάριους αναγνώστες, διότι 
επιτρέπει στα παιδιά να δουλεύουν με μεγαλύτερα τεμάχια από ότι τα φωνήματα, και μπορεί να 
οδηγήσει στην ενίσχυση της ευχέρειας.  
 
Με καθοδήγηση και πρακτική, τα παιδιά πρέπει να κάνουν τη μετάβαση από την 
αποκωδικοποίηση κάθε γραφήματος (την αντιστοίχισή του με τον κατάλληλο ήχο) μέσα σε μια 
λέξη, στην αναγνώριση ολόκληρης λέξης (‘sight words’) - συνεπώς, ο βασικός στόχος της 
διαδικασίας της ανάγνωσης είναι η ανάπτυξη ευχέρειας, η οποία προάγει επίσης την κατανόηση 
(Kim, Park, & Wagner, 2014). Επιπρόσθετα, η αναγνώριση ολόκληρων λέξεων είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τα παιδιά που μαθαίνουν να διαβάζουν στα Αγγλικά, δεδομένου ότι ένα σύνολο 
λέξεων δεν μπορούν να αποκωδικοποιηθούν φωνητικά (συχνά ονομάζονται ‘ανώμαλες’ λέξεις ή 
εξαιρέσεις). Θεωρείται σημαντικό να μπορούν τα παιδιά να οικειοποιούνται λέξεις με υψηλή 
συχνότητα εμφάνισης στις αρχές του σχολικού συστήματος (Ehri, 2005). Συνεπώς, η ανάπτυξη 
ενός στοχευμένου λεξιλογίου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη διαδικασιών φωνολογικής 
επανασύνθεσης είναι βασικοί πυλώνες στη δημιουργία ενός ικανού αναγνώστη. Επιπλέον, η 
υπόθεση της αυτό-διδασκαλίας του Share (1995) ισχυρίζεται ότι από τη στιγμή που οι αναγνώστες 
έχουν κατακτήσει την κατανόηση των γραμμάτων και ικανοποιητικές δεξιότητες 
αποκωδικοποίησης, είναι σωστά εφοδιασμένοι ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι αναγνώστες 
χρησιμοποιώντας την πρότερη γνώση τους και τα συμπεράσματά τους για να ενισχύσουν την 
απόκτηση της ευχέρειας στην ανάγνωση. 
 
Το Μοντέλο Πεδίου του iRead, βασιζόμενο στην προϋπάρχουσα έρευνα και αξιοποιώντας την 
ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών στην αναγνώριση λέξεων, δίνει έμφαση στην ενίσχυση της 
αποκωδικοποίησης (χρησιμοποιώντας την ανάγνωση γραμμάτων, συμφώνων, διγραμμάτων, 
τριγραμμάτων και συμπλεγμάτων), του τεμαχισμού (συλλαβοποίηση), και της αναγνώρισης 
ολόκληρων λέξεων (συχνές λέξεις υψηλής συχνότητας και αναγνώρισης γραμμάτων). Το 
Μοντέλο Πεδίου ακολουθεί ένα συνθετικό και αναλυτικό συλλογισμό εκμάθησης της ανάγνωσης 
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και οργανώνεται με την αναπαράσταση μικρότερων ήχων σε λέξεις και μέσα σε μεγαλύτερες 
ενότητες γραμμάτων ώστε να διδάξει στα παιδιά τον τρόπο με τον οποίο θα αποκωδικοποιούν 
λέξεις.  
 
Ενίσχυση της Κατανόησης 
Εκτός από την έμφαση στην ικανότητα αποκωδικοποίησης, στο Μοντέλο Πεδίου του iRead 
λαμβάνονται υπόψη και άλλες γλωσσικές δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου που αντιστοιχούν 
στην κατανόηση κατά την ανάγνωση. Συγκεκριμένα, μορφολογική γνώση και συντακτική 
επεξεργασία.  
 
Μορφολογικά παραγόμενες λέξεις (π.χ., βοήθεια -βοηθητικός) αποτελούν το  40% των άγνωστων 
λέξεων που προστίθεται στο λεξιλόγια των παιδιών στα τελευταία σχολικά χρόνια (Nagy & 
Anderson, 1984; Nagy et al., 1993). Η έρευνα που έχει γίνει σε αρχάριους αναγνώστες υποστηρίζει 
ότι οι κλιτοί τύποι (π.χ. βοηθώ – βοήθησα) μιας λέξης είναι ευκολότερο να μαθευτούν συγκριτικά 
με τις παράγωγες λέξεις (Carlisle, 1995). Ένας λόγος που μπορεί να συμβαίνει αυτό είναι γιατί οι 
αλλαγές στις παράγωγες λέξεις είναι λιγότερο προβλέψιμες συγκριτικά με τους κλιτούς τύπους. 
Επομένως, μέσα στο Μοντέλο Πεδίου, έχουμε συμπεριλάβει περισσότερα παραγωγικά 
προθήματα και επιθήματα για να βελτιώσουμε την εκμάθηση των παιδιών. 
 
Επιπλέον, τα παιδιά με δυσλεξία εμφανίζουν δυσκολίες στην παραγωγή και την πρόσληψη 
(μορφο-) συντακτικών δεξιοτήτων (Scarborough, 1990, 1991; Lyytinen et al., 2001). Επιπρόσθετα, 
τα παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης που εμφανίζουν δυσκολίες στην κατανόηση φαίνεται να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σχηματισμό των παρελθοντικών χρόνων (βλ. Nation, Snowling, 
and Clarke, 2005; Joanisse et al., 2000), και στην εύρεση της συμφωνίας του ρήματος (Casalis et al., 
2012; Cantiani et al., 2013; Joanisse, Manis, Keating, & Seidenberg, 2000; Rispens & Been, 2007). Η 
σημασία των δεξιοτήτων αυτών αντικατοπτρίζονται στο πρόγραμμα σπουδών, συνεισφέρουν 
στην κατανόηση της σημασία της λέξης και βοηθούν στην κατανόηση του κειμένου.  
 
Σε μορφολογικό επίπεδο, το Μοντέλο Πεδίου καλύπτει: παραγωγικά προθήματα και επιθήματα, 
και κλιτικά επιθήματα (π.χ. παρελθοντικοί χρόνοι, πληθυντικός). Μέσα στο συντακτικό επίπεδο 
περιλαμβάνονται και κατηγορίες που σχετίζονται με μορφο-συντακτικά φαινόμενα (κύρια 
ουσιαστικά, άρθρα, προθέσεις, αρνητικά μόρια, εγκιβωτισμένες δομές, παθητική φωνή, 
περίπλοκες προτάσεις κ.λπ.). Όταν επιλέξαμε τις μορφοσυντακτικές κατηγορίες που 
ενσωματώθηκαν στο Μοντέλο Πεδίου, συμβουλευτήκαμε την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία που 
αναφέρεται στο ποια μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά συχνά δυσκολεύουν την αναγνωστική 
κατανόηση. Επίσης, συμπεριλάβαμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης σωμάτων κειμένων της 
πρώτης γλώσσας του παιδιού που αξιολογούν την συχνότητα εμφάνισης των 
μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών, προκειμένου να εστιάσουμε περισσότερο στα συχνότερα 
χαρακτηριστικά. 
 
Όσον αφορά το  Μοντέλο Πεδίου ατόμων που μαθαίνουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα (English as 
a Foreign Language, EFL), ζητήσαμε από τους ειδικούς να διαλέξουν εκείνα τα χαρακτηριστικά 
από ολόκληρο το Μοντέλο Πεδίου του EFL που αναμένεται να προκαλέσουν δυσκολίες στην 
αναγνωστική δεξιότητα, δεδομένων των υπαρχουσών γλωσσικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων 
γραμματισμού μιας ομάδας ομιλητών συγκεκριμένης Γ1 (πρώτη γλώσσα). Η λογική μας για αυτό 
ήταν ότι, από τη στιγμή που οι αναγνώστες της δεύτερης γλώσσας (Γ2) μαθαίνουν να διαβάζουν, 
συχνά έχουν ήδη αναπτύξει ορισμένες δεξιότητες γραμματισμού στην πρώτη τους γλώσσα (Γ1). 
Έχει αποδειχθεί ότι, από τη στιγμή που οι αναγνώστες μιας Γ2 έχουν κατακτήσει ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο ευχέρειας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις στρατηγικές της Γ1 όταν 
επεξεργάζονται κείμενα στη δεύτερη γλώσσα (Grabe, 2009). Είναι σημαντικό επίσης ότι, ενώ οι 
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στρατηγικές ανάγνωσης της Γ1 μπορεί όντως να βοηθήσουν τους αρχάριους αναγνώστες της Γ2 σε 
ορισμένες δραστηριότητες, υπάρχουν περιπτώσεις που οι στρατηγικές αυτές μπορεί να έχουν τα 
αντίθετα αποτελέσματα και να οδηγήσουν σε πιο επιβραδυμένη ανάγνωση και σε προβλήματα 
κατανόησης (Koda, 2007). 
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Navigo Game 
 
Το παιχνίδι Navigo προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:  

● Είναι προσωποποιημένο στο παιδί: το παιχνίδι παρέχει γλωσσικά χαρακτηριστικά, 
περιεχόμενο για εξάσκηση στα χαρακτηριστικά (λέξεις) και παιχνίδια (παιχνίδια- γρίφοι) 
τα οποία αντιστοιχούν στο μαθησιακό επίπεδο του παιδιού μέσω ενός διαρκώς 
προσαρμοζόμενου αλγόριθμου. 

● Προωθεί τη μεταβίβαση της μάθησης: Με περισσότερα από 900 παιχνίδια, το παιδί μπορεί 
να εξασκήσει γλωσσικά χαρακτηριστικά μέσω διαφορετικών παιχνιδιών και 
δραστηριοτήτων. 

● Εκθέτει τα παιδιά στην πολυπλοκότητα της γλώσσας: οι λέξεις των παιχνιδιών αντλούνται 
από ένα λεξικό 12,000 λέξεων (επιλεγμένες ειδικά για παιδιά) και δεν βασίζονται σε 
περιορισμένες λίστες λέξεων. 

● Προσφέρει ανατροφοδότηση: Τα περισσότερα παιχνίδια προσφέρουν θεματολογία ή/και 
ανατροφοδότηση μετά τις δραστηριότητες, έτσι ώστε να υποστηρίξουν το παιδί στο να 
διορθώνει μόνο του τα λάθη του και να αναπτύσσει μεταγλωσσική ικανότητα. 

● Κίνητρο: Το Navigo επιτρέπει στα παιδιά να δημιουργήσουν το χαρακτήρα τους (avatar) 
συμβαδίζοντας με τις γνώσεις που αποκτούν στο παιχνίδι, καθώς η αισθητική του 
παιχνιδιού έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες που έχει κερδίσει το 
παιδί μέσω των παιχνιδιών που παίζει στο σπίτι. 

● Χρησιμοποιείται η εφαρμογή text-to-speech του Amazon Polly. 

Περιγραφή του Παιχνιδιού 
 

 

Όταν ξεκινάει το παιχνίδι, ο ήρωας, που ελέγχεται από το 
μαθητή, βρίσκεται σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό, στη βάση 
μιας μυστηριώδους πυραμίδας. Η γιαγιά του έχει εξαφανιστεί 
μαζί με τους κατοίκους του χωριού. Η αποστολή του ήρωα 
είναι να τους σώσει όλους από τα έγκατα της πυραμίδας. 

 
 

Η περιπέτεια ξεκινάει όταν ο ήρωας μπαίνει στην πυραμίδα. Σε 
κάθε διαδρομή μέσα στην πυραμίδα παρουσιάζεται στο 
μαθητή μια ομάδα από γλωσσικούς γρίφους που καλείται να 
επιλύσει. Στο τέλος κάθε διαδρομής μέσα στην πυραμίδα ο 
μαθητής ανταμείβεται με κάποια καινούργια εμφάνιση, την 
οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να εξατομικεύσει τον 
ήρωα του. 
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Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να βρει και να σώσει κάποιον 
από τους εξαφανισμένους κατοίκους του χωριού. Οι 
διασωθέντες κάτοικοι θα εμφανίζονται πίσω στο χωριό όπου 
ο μαθητής θα μπορεί να αλληλοεπιδράσει μαζί τους ή να 
δοκιμάσει τα καινούργια ρούχα του. Στο τέλος της 
περιπέτειας, ο ήρωας, έχοντας λύσει τους γρίφους της 
πυραμίδας, θα σώσει τη γιαγιά του! 

 

Παιχνίδια- γρίφοι 
 
Το παιχνίδι Navigo έχει 15 διαφορετικούς τύπους γρίφων, κάθε ένας από αυτούς έχει ένα 
μοναδικό όνομα εμπνευσμένο από την Αιγυπτιακή θεματολογία του παιχνιδιού!  
 

Perilous Paths 
 

  
Παιχνίδι Πολλαπλής Επιλογής   
Διάλεξε τη σωστή γέφυρα για να 
φτάσεις στην άλλη πλευρά και να 
αποδράσεις από τις μούμιες. 

Cleomatchra 
 

 
Παιχνίδι γρίφος 
Συνδύασε δύο μέρη λέξης για να 
δημιουργήσεις λέξεις και να 
ανοίξεις την πόρτα σε νέες 
περιπέτειες. 

 Crocotiles-timed 
 

 
Παιχνίδι Πολλαπλής Επιλογής με 
Χρονομέτρηση 
Δημιούργησε τη σωστή πρόταση 
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.  
Βιάσου! 

 
Watch Your Step! 
 

 
Παιχνίδι Πολλαπλής Επιλογής 
Διάλεξε το σωστό γλωσσικό 
χαρακτηριστικό, δημιούργησε ένα 
ασφαλές μονοπάτι και φτάσε στην 
έξοδο. 

 

 
 Raft Rapid Fire 
 

 
Παιχνίδι Στόχος 
Χρησιμοποίησε τις μαγικές σου 
δυνάμεις για να στοχεύσεις τους 
σωστούς στόχους και να 
επιβιώσεις από τη ροή του 
ποταμιού. 

 
 Crocotiles 
 

 
Πολλαπλή επιλογή ή παιχνίδι 
γρίφος 
Δημιούργησε τη σωστή πρόταση 
και ξέφυγε από τους κροκόδειλους. 
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Cogelisk 
 

 
Παιχνίδι Πολλαπλής Επιλογής 
Γύρισε τα γρανάζια για να 
δημιουργήσεις τη σωστή πρόταση. 
Σκοπός είναι να δημιουργήσεις μια 
γέφυρα και να καταφέρεις να 
φτάσεις στην πόρτα! 

  Slicecophagus 
 

 
Παιχνίδι “Τεμαχισμού” 
Χώρισε τις λέξεις στο σωστό 
σημείο για να ανοίξεις την πόρτα 
και να προχωρήσεις στο επόμενο 
παιχνίδι. 

Anubrick 
 

 
Παιχνίδι Πολλαπλής Επιλογής 
Διάλεξε το σωστό γλωσσικό 
χαρακτηριστικό στην πρόταση για 
να μετακινήσεις τα τείχη και να 
προχωρήσεις. 

 
Saheara  
 

 
Παιχνίδι- γρίφος με αντίστροφη 
μέτρηση 
Αντιστοίχισε αυτό που ακούς με τη 
σωστή λέξη … γρήγορα! 

 
 Remove the Rune 
 

 
Παιχνίδι Πολλαπλής Επιλογής 
Διάλεξε τη σωστή λέξη στην οποία 
εφαρμόζεται ο γλωσσικός κανόνες 
και προχώρησε στην επόμενη 
δοκιμασία. 

 
 Hearoglyphs 
 

 
Παιχνίδι Γρίφος 
Αντιστοίχισε τις λέξεις με το σωστό 
ήχο και ξεκλείδωσε την πόρτα. 

 
Bridgyptian 
 

 
Puzzle game 
Μετακίνησε τις κολόνες, φτιάξε 
σωστά τις λέξεις και δημιούργησε 
μια γέφυρα για να μπορέσεις να 
ξεφύγεις από την φωτιά! 
 

 
Cart-astrophe 
 

 
Παιχνίδι πολλαπλής επιλογής 
Συνδύασε τα δύο κομμάτια της 
λέξης για να δημιουργήσεις μια 
λέξη και να προχωρήσεις με 
ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. 

  
Pillar Pusher 
 

 
Παιχνίδι γρίφος 
Μετακίνησε τις κολόνες στη σωστή 
σειρά για να δημιουργήσεις λέξεις 
και να προχωρήσεις στο επόμενο 
δωμάτιο. 
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Τύποι Παιχνιδιών 
Τα 15 παιχνίδια-γρίφοι οδηγούν τα παιδιά σε ένα μαθησιακό ταξίδι, το οποίο ξεκινάει με την 
αναγνώριση ενός γλωσσικού χαρακτηριστικού (παιχνίδια ακρίβειας), συνεχίζει ενθαρρύνοντας τη 
χρήση του μέσα σε κείμενο (παιχνίδια δόμησης και χειρισμού) και για ορισμένα γλωσσικά 
χαρακτηριστικά ζητάει από το παιδί να αναγνωρίσει γρήγορα το γλωσσικό χαρακτηριστικό 
(παιχνίδια αυτοματισμού): 
 

• Παιχνίδια Ακρίβειας: Στην πρώτη γνωριμία με ένα γλωσσικό χαρακτηριστικό, τα παιδιά 
μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται και να εφαρμόζουν σωστά το γλωσσικό κανόνα. Στο 
Navigo τα παιδιά συχνά ξεκινούν παίζοντας παιχνίδια ακρίβειας. Αυτά τα παιχνίδια 
περιέχουν λέξεις ή προτάσεις και συνήθως είναι είτε πολλαπλής επιλογής, είτε 
συνδυασμός μερών λέξης/πρότασης χωρίς χρονικό περιορισμό. Στις δραστηριότητες 
αυτές τα παιδιά επικεντρώνονται σε ένα επιμέρους γλωσσικό χαρακτηριστικό ή κανόνα. 

  
• Παιχνίδια Δόμησης και Χειρισμού: στο παιχνίδι Navigo τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν και 

θα συνδυάσουν διαφορετικούς γλωσσικούς κανόνες προκειμένου να ενώσουν μικρότερα 
κομμάτια μιας λέξης, όπως είναι τα γραφήματα και το μορφήματα με σκοπό να 
δημιουργήσουν μια σωστή λέξη (συνδυασμός και τεμαχισμός) ή να 
τροποποιήσουν/δομήσουν μια πρόταση ώστε να αποκτήσει σημασία. Με αυτές τις 
δεξιότητες το παιδί θα αρχίσει να εφαρμόζει περαιτέρω πολλαπλούς γλωσσικούς 
κανόνες. 

  
• Παιχνίδια Αυτοματισμού: Από τη στιγμή που το παιδί έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση στην 

ανάγνωση λέξεων και προτάσεων  σε μία συγκεκριμένη ομάδα γλωσσικών 
χαρακτηριστικών, προχωράει σε δεξιότητες αυτοματοποίησης, ώστε να αρχίζουν να 
διαβάζουν αυτόματα, γρήγορα και με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια. Στο παιχνίδι 
Navigo, οι δραστηριότητες αυτοματισμού ενσωματώνουν τον παράγοντα του χρόνου, 
ώστε τα παιδιά να μπορούν να εξοικειωθούν να διαβάζουν λέξεις και προτάσεις γρήγορα 
και με ακρίβεια. 

 

 
Συμβουλές 

• Το παιχνίδι Navigo είναι προσαρμοζόμενο. Διαλέγει γλωσσικά χαρακτηριστικά και 
παιχνίδια, ώστε να ταιριάζουν με το μαθησιακό προφίλ του κάθε παιδιού χωρίς να ζητάει 
τη δική σας παρέμβαση. Από τη στιγμή που το παιδί μπαίνει με το όνομα χρήστη και τον 
κωδικό του στο παιχνίδι, τότε είναι έτοιμο να παίξει. 
 

● Γνωρίζατε ότι μπορείτε να παρακάμψετε την ιδιότητα της προσαρμογής του παιχνιδιού 
Navigo; Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στην ενότητα εργαλείο του 
εκπαιδευτικού αυτού του εγχειριδίου και μάθετε πως μπορείτε να διαλέξετε ένα 
γλωσσικό χαρακτηριστικό, παιχνίδι ή τύπο παιχνιδιού για ολόκληρη την τάξη ή ατομικά 
για κάθε μαθητή.  
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Amigo Reader 
Ο Αναγνώστης Amigo προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:  
 

● Είναι προσωποποιημένο στο παιδί: ο Reader διαλέγει και ενισχύει ένα κεντρικό γλωσσικό 
χαρακτηριστικό που εφαρμόζει στο παιχνίδι και ταιριάζει με το μαθησιακό επίπεδο του 
παιδιού. 

● Σαφής και έμμεση διδασκαλία: υπάρχει μια σαφής διδασκαλία πριν το παιδί μπει μέσα στο 
κείμενο με τη μορφή προ-αναγνωστικής δραστηριότητας που εξηγεί το γλωσσικό 
χαρακτηριστικό. Η έμμεση διδασκαλία δίνεται μέσω της υπογράμμισης η οποία κεντρίζει 
την προσοχή του μαθητή για να δώσει έμφαση στο κεντρικό γλωσσικό χαρακτηριστικό 
μέσα στο κείμενο. 

● Ποικιλία στο ψηφιακό περιεχόμενο: ο Reader έχει μια βιβλιοθήκη με βιβλία που 
συλλέχθηκαν από τους ερευνητές τους έργου, υλικό του προγράμματος σπουδών, 
κείμενα που έχουν δημιουργηθεί από τα ίδια τα παιδιά και εκδοτικούς οίκους ελεύθερου 
λογισμικού. 

● Υποστηρίζει τη μεταγνώση και την αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση: το παιδί μπορεί να 
δημιουργήσει και να εξασκήσει την δική του λίστα δύσκολων λέξεων επιλέγοντας 
ανάμεσα από την αποκωδικοποίηση, προφορά και σημασία της λέξεις 

● Εξατομικευμένο: ο Αναγνώστης δίνει τη δυνατότητα της εξατομίκευσης με επιλογές όπως 
η επιβράδυνση της λειτουργίας ανάγνωσης του text to speech (TTS), ή την αλλαγή της 
γραμματοσειράς και των χρωμάτων που υπάρχουν στο φόντο 

● Χρησιμοποιεί την τεχνολογία text-to-speech από τη Nuance Vocalizer 

Βασικά κείμενα του Αναγνώστη 
Η ελληνική βιβλιοθήκη του Αναγνώστη περιλαμβάνει 64 κείμενα από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καθώς και από τις 
Εκδόσεις Πατάκη. Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει 8 κείμενα για τη 2η τάξη, 9 κείμενα για την 
3η τάξη, 10 κείμενα για την 4η τάξη, 17 κείμενα για την 5η τάξη και 20 κείμενα για την 6η 
τάξη. Μπορείτε να δείτε το Παράρτημα όπου θα βρείτε τη Λίστα με τα Κείμενα.  
  
 

 
Συμβουλές 

 
● Το παιδί μπορεί να αναζητήσει ή να επιλέξει κείμενα από ολόκληρη τη βιβλιοθήκη. Ο 

εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να προτείνει κείμενα. Δείτε την ενότητα που περιγράφει το 
εργαλείο του εκπαιδευτικού και μάθετε πώς μπορείτε να επιλέξετε κείμενα για την τάξη 
σας ή για κάθε μαθητή ατομικά.   
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Η βιβλιοθήκη 
του παιδιού 

 

 

Συνδεθείτε... 

● Χρησιμοποιήστε το όνομα χρήστη 
και τον κωδικό του παιδιού για να 
συνδεθείτε στον Reader 

Σχετικά με τη βιβλιοθήκη 

Εφόσον συνδεθείτε, θα εμφανιστεί μια 
κυλιόμενη βιβλιοθήκη κειμένων. Τα 
κείμενα μπορούν να αναγνωριστούν με 
τους παρακάτω τρόπους: 

● Τα παιδιά μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το πεδίο της 
αναζήτησης στο πάνω μέρος της 
οθόνης για να αναζητήσουν ένα 
συγκεκριμένο τίτλο. 

● Τα παιδιά μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το εικονίδιο της 
καρδιάς δίπλα σε κάθε κείμενο για 
να προσθέσουν το κείμενο στη 
λίστα με τα αγαπημένα τους 
κείμενα. Μπορείτε στη συνέχεια να 
φιλτράρετε τη λίστα με τα 
αγαπημένα κείμενα του παιδιού 
χρησιμοποιώντας το εικονίδιο της 

καρδιάς ♡ που βρίσκεται αριστερά 
στο κάτω μέρος της οθόνης. 

● Τα παιδιά μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το εικονίδιο  
για να δουν το βιβλία που έχετε 
προτείνει στο Εργαλείο του 
Εκπαιδευτικού. 

Συμβουλές 
Κατεβάστε τα κείμενα στο Εργαλείο του 
Εκπαιδευτικού πριν τα αναθέσετε στους 
μαθητές σας. Τα κείμενα έχουν 
κατηγοριοποιηθεί βάσει της ηλικιακής 
ομάδας. 



iRead Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού  
 

17 

 

Η προσωποποιημένη σας 
Προ-ανάγνωση 

 

Για να ξεκινήσετε την 
περιπέτεια της μάθησης 

● Κάνετε κλικ πάνω στο κείμενο 
μέσα στη βιβλιοθήκη για να το 
ανοίξετε.  

 

Σχετικά με το 
χαρακτηριστικό της προ-
ανάγνωσης   
 

● Η προ-αναγνωστική 
δραστηριότητα εξηγεί τον 
γλωσσικό κανόνα για ένα βασικό 
γλωσσικό χαρακτηριστικό.  

● Μπορείτε να αγνοήσετε την προ-
αναγνωστική δραστηριότητα 

διαλέγοντας το εικονίδιο  στην 
πάνω δεξιά γωνία της οθόνης. 
Αυτό θα εμφανίσει όλες τις 
διαθέσιμες προ-αναγνωστικές 
δραστηριότητες.  

● Το εικονίδιο  σχετίζεται με κάθε 
χαρακτηριστικό και υποδεικνύει 
εάν το χαρακτηριστικό που θέλετε 
να εξασκήσετε είναι διαθέσιμο στο 
κείμενο που επιλέξατε. 

Συμβουλές 
Για να κρατήσετε ενημερωμένο το προφίλ 
του παιδιού, σιγουρευτείτε ότι το παιδί 
εξασκεί την ανάγνωση στο παιχνίδι. Αυτό 
θα ενημερώσει την επιλογή προ-
αναγνωστικής δραστηριότητας που 
υπάρχουν στον Αναγνώστη. 
 
Εάν ψάχνετε ένα συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό για εξάσκηση, καλό είναι 
να αναζητήσετε ορισμένα κείμενα ώστε να 
σιγουρευτείτε ότι κείμενο που αναθέτετε 
στο μαθητή είναι το κατάλληλο. 
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Η προσωποποιημένη σας 
Χρωματική 
επισήμανση  

 
 

Για να εισέλθετε στο κείμενο 

● Από τη στιγμή που επιλέγετε το 

κουμπί έναρξη ανάγνωσης  
στην προ-αναγνωστική 
δραστηριότητα είστε έτοιμοι να 
ξεκινήσετε! 

Σχετικά με το 
χαρακτηριστικό της 
χρωματικής επισήμανσης 
του κειμένου 

● Επιλέξετε το εικονίδιο  στο 
κάτω δεξιά μέρος της οθόνης για 
να ενεργοποιήσετε τις 
επισημάνσεις του κειμένου.  

● Το κύριο χαρακτηριστικό της προ-
αναγνωστικής δραστηριότητας θα 
επισημαίνεται χρωματικά στις 
λέξεις του κειμένου.  

● Η χρωματική επισήμανση στο 
κείμενο έχει σχεδιαστεί ώστε ο 
μαθητής να κεντρίζει το 
ενδιαφέρον του μαθητή. 

Συμβουλές 
Εάν θέλετε ο μαθητής να εξασκηθεί σε ένα 
συγκεκριμένο γλωσσικό χαρακτηριστικό, 
είναι καλύτερο να εξερευνήσετε τα 
κείμενα ώστε να σιγουρευτείτε ότι το 
κείμενο που αναθέτετε είναι το 
κατάλληλο για εξάσκηση αυτού του 
χαρακτηριστικού. 
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Δημιουργήστε τη δική σας λίστα 
Δύσκολων 
Λέξεων  
 

 

Προσθήκη στη λίστα 
Δύσκολων Λέξεων 

● Όταν διαβάζετε ένα κείμενο, 
πατήστε πάνω σε μια λέξη για να την 
προσθέσετε στην δική σας λίστα 
δύσκολων λέξεων.  

● Κάντε κλικ στο εικονίδιο στην πάνω 

δεξιά γωνία της οθόνης  για να 
μπείτε στη λίστα δύσκολων λέξεων.  

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
που εμφανίζονται στις 
δύσκολες λέξεις  

● Το εικονίδιο abc χωρίζει τη λέξη σε 
συλλαβές, παρέχει την εκφώνηση της 
λέξης (text-to-speech) και επιτρέπει 
στο παιδί να διαλέξει μια εικόνα που 
θα του θυμίζει τη λέξη αυτή. 

● Το εικονίδιο ηχογράφηση 
επιτρέπει στο παιδί να προφέρει, να 
ηχογραφήσει και να ξανακούσει τη 
λέξη. 

● Το εικονίδιο  a-z παρουσιάζει στο 
παιδί μια πρόταση μέσα στην οποία 
εμφανίζεται η λέξη. 

● Κάθε φορά που το παιδί μαθαίνει μια 

λέξη, το κουμπί  μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να την αφαιρέσει 
από τη λίστα. 

Συμβουλές 
Σιγουρευτείτε ότι κάθε παιδί θα χρησιμοποιεί 
κάθε φορά το ίδιο tablet, καθώς οι εικόνες 
και οι ηχογραφήσεις αποθηκεύονται στη 
συσκευή. Η λίστα δύσκολων λέξεων δίνει τη 
δυνατότητα λήψης φωτογραφίας ή 
εμφάνισης μιας εικόνας που σχετίζεται με τη 
λέξη και έχει υψηλή συχνότητα εμφάνισης. 
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Εξατομικεύστε 
την Ανάγνωση  

 

 

 

 

 

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τη 
λειτουργία εκφώνησης (text to 
speech) 

● Κάνετε κλικ στο κουμπί  στην πάνω δεξιά 
γωνία προκειμένου να αυξήσετε ή να 
μειώσετε την ταχύτητα ανάγνωσης.  

● Κάντε κλικ στο κουμπί    στη μέση του 
κάτω μέρους της οθόνης για να ακούσετε το 
κείμενο να εκφωνείται μέσω του text to 
speech.  

● Αποθηκεύστε τις αλλαγές επιλέγονται το 
κουμπί  ‘◁’ του Android. 

Πώς να προσαρμόσετε το κείμενο  

● Κάντε κλικ στο κουμπί  στο πάνω 
αριστερό μέρος της οθόνης για να έχετε 
πρόσβαση στις ρυθμίσεις του κειμένου. 

● Μπορείτε να προσαρμόσετε τον αναγνώστη 
σας αλλάζοντας το μέγεθος του κειμένου, τα 
περιθώρια, το μέγεθος της γραμματοσειράς, 
την απόσταση και το χρώμα του θέματος 
που χρησιμοποιείται για την επισήμανση. 

Συμβουλές 
Σιγουρευτείτε ότι κάθε παιδί χρησιμοποιεί το ίδιο 
tablet κάθε φορά καθώς οι ρυθμίσεις στο κείμενο 
αποθηκεύονται στη συσκευή. 
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Τα εργαλεία του 
εκπαιδευτικού 
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Οι κύριοι στόχοι του εργαλείου του εκπαιδευτικού είναι: 
 

● Να επιτρέπει την ανάθεση παιχνιδιών ή κειμένων σε κάθε μαθητή ατομικά ή σε ολόκληρη 
την τάξη. 

● Να παρακολουθεί και να καταγράφει την πρόοδο των μαθητών μέσω της ανάλυσης 
δεδομένων.  

● Να ενημερώνει τις πληροφορίες του λογαριασμού του εκπαιδευτικού και τους κωδικούς 
των μαθητών του.  

● Να επιλέγει το αρχικό μοντέλο εκκίνησης εκμάθησης μαθητών που δυσκολεύονται στην 
ανάγνωση. 
 

 
 

Συμβουλές 

 
● Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώσουν τις πληροφορίες του λογαριασμού τους μέσω 

της επιλογής ‘Ο λογαριασμός μου’ στην αρχική σελίδα που εμφανίζεται όταν συνδέονται.  
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Ανάθεση Navigo Παιχνιδιών στις 
Τάξεις σας 

 

 

Αναγνωρίστε τη σωστή τάξη 
● Πατήστε στην αριστερή πλευρά 

της πλοήγησης ‘Ανάθεση στην 
τάξη’ για να δείτε την τάξη ή τις 
τάξεις σας. 

● Πατήστε το κουμπί ‘Ανάθεση 
παιχνιδιών’ κάτω από μια 
συγκεκριμένη τάξη για να 
αναθέσετε το παιχνίδι σε όλη την 
τάξη.  

 
Αναθέστε παιχνίδια στην 
τάξη 

● Χρησιμοποιείστε το κυλιόμενο 
μενού (dropdown menu) για να 
διαλέξετε το γλωσσικό επίπεδο, 
την κατηγορία και τον τύπο του 
χαρακτηριστικού και βρείτε το 
γλωσσικό χαρακτηριστικό που 
θέλετε να εξασκήσετε. 

● Στον πάνω πίνακα, επιλέξτε το 
εικονίδιο στη δεξιά πλευρά του 
πίνακα για να κάνετε τις δικές σας 
επιλογές χαρακτηριστικών.  

● Επιλέξτε το ‘εκχώρηση παιχνιδιών’ 
για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές 
παιχνιδιού για το συγκεκριμένο 
γλωσσικό χαρακτηριστικό, και θα 
εμφανιστεί στο κάτω μέρος ένας 
πίνακας με τα παιχνίδια. 

● Στον πίνακα ‘Παιχνίδια’, μπορείτε 
να μετακινήσετε τις επιλογές σας, 
να τις επαναφέρετε και να 
προσθέσετε περισσότερη 
εξάσκηση.  

● Μόλις είστε έτοιμοι, αγγίξτε το 
κουμπί  ‘Ανάθεση παιχνιδιών’.  

 
Συμβουλές 
Οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν να 
παίζουν στην ‘προσαρμοζόμενη 
λειτουργία του παιχνιδιού’ όσο εσείς 
επιλέγετε παιχνίδια. Το περιεχόμενο του 
παιχνιδιού θα ανανεωθεί όσο τα παιδιά 
παίζουν. 
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Ανάθεση Navigo Παιχνιδιών  σε  
Μεμονωμένους 
Μαθητές 
 

  
 

 

Βρείτε το μαθητή που θέλετε 
● Επιλέξτε στο αριστερό μέρος της 

περιήγησης ‘Οι μαθητές μου’ για να 
δείτε ολόκληρη τη λίστα με τους 
μαθητές σας. 

● Βρείτε και επιλέξτε το μαθητή 
στον οποίο θέλετε να 
επικεντρωθείτε, δώστε προσοχή 
στο όνομα της τάξης. 

Αναθέστε παιχνίδια σε 
συγκεκριμένους μαθητές 

● Στη σελίδα με τους μαθητές, 
κλικάρετε στην καρτέλα 
‘Παιχνίδια’ που βρίσκεται στο 
κάτω μέρος της μισής οθόνης για 
να έχετε πρόσβαση στις επιλογές 
ανάθεσης παιχνιδιού. 

● Για να αναθέσετε παιχνίδια σε ένα 
μαθητή, ακολουθήστε τα ίδια 
βήματα με αυτά της ανάθεσης 
παιχνιδιού στην τάξη.  

Συμβουλές 
Θυμηθείτε ότι η ανάθεση 
παιχνιδιού σε μεμονωμένους 
μαθητές μπορεί να υπερκαλύψει 
το επίπεδο ανάθεσης παιχνιδιών 
στην τάξη την οποία έχετε ήδη 
πραγματοποιήσει. Για το λόγο 
αυτό, σας συμβουλεύουμε να το 
χρησιμοποιείτε για να 
υποστηρίξετε διαφοροποιημένες 
δυνατότητες μάθησης.   
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Ανάθεση Amigo Reader κειμένων στις    
Τάξεις σας 

 

 

Βρείτε τη σωστή τάξη 

● Αγγίξτε στο αριστερό μέρος της 
οθόνης την επιλογή ‘Ανάθεση στην 
τάξη’ για να δείτε την τάξη ή τις 
τάξεις. 

● Πατήστε το κουμπί ‘Ανάθεση 
βιβλίων’ κάτω από συγκεκριμένη 
τάξη για να αναθέσετε κείμενα 
στους μαθητές της τάξης.  

Ανάθεση Κειμένων 

● Ο πάνω πίνακας δείχνει τα κείμενα 
που έχετε αναθέσει και διαθέτει 
ένα κουμπί με το οποίο μπορείτε 
να τα αφαιρέσετε από τη λίστα. 

● Ο κάτω πίνακας δείχνει τα 
‘Διαθέσιμα Βιβλία’ που μπορούν να 
ταξινομηθούν ανάλογα με το 
ηλικιακό γκρουπ ή αλφαβητικά. 
Πατήστε το κουμπί ‘Ανάθεση’ 
δίπλα σε κάθε βιβλίο για να το 
αναθέσετε στην τάξη σας. 

● Τα κείμενα που έχετε αναθέσει 
στους μαθητές θα είναι ορατά στην 
εφαρμογή του Αναγνώστη όταν το 
παιδί συνδεθεί στην εφαρμογή και 
επιλέξει το κουμπί στην οθόνη της 
βιβλιοθήκης. 

Συμβουλές 
Κάθε κείμενο της βιβλιοθήκης διαθέτει 
πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη, την 
περιοχή του προγράμματος σπουδών που 
καλύπτει, το θέμα και την ηλικιακή ομάδα 
στην οποία απευθύνεται, προκειμένου να 
σας βοηθήσει με την επιλογή σας. 
 
Μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε 
κείμενα μέσα από το εργαλείο του 
εκπαιδευτικού. Αγγίξτε το κουμπί 
‘download’! 
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Ανάθεση Κειμένων στο Amigo Reader σε  
Μαθητές  

 
 

 
 
 
  

Βρείτε το σωστό μαθητή 
● Πατήστε το αριστερό μέρος της 

πλοήγησης ‘Οι μαθητές μου’ για να 
δείτε ολόκληρη τη λίστα με τους 
μαθητές σας. 

● Αναγνωρίστε και επιλέξτε το 
μαθητή στον οποίο θέλετε να 
επικεντρωθείτε, δίνοντας προσοχή 
στο όνομα της τάξης. 

Ανάθεση Κειμένων 
● Μέσα στη σελίδα του μαθητή, 

επιλέξτε την καρτέλα ‘Διαθέσιμα 
Βιβλία’ που βρίσκεται στο κάτω 
μέρος της οθόνης για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στην 
ανάθεση κειμένων.  

● Για να αναθέσετε κείμενα σε ένα 
μαθητή ακολουθήστε τα ίδια 
βήματα που κάνατε και 
προηγουμένως στην ανάθεση 
κειμένων στην τάξη.  

Συμβουλές 
Για τα κείμενα, μπορείτε να αναθέσετε 
κείμενα τα οποία είναι στο επίπεδο της 
τάξης ή σε κάποιο άλλο επίπεδο εάν 
θέλετε να διαφοροποιηθούν οι μαθητές 
σας στο αναγνωστικό υλικό. 
 
Στη σελίδα με τους μαθητές υπάρχουν 
σύνδεσμοι στους οποίους μπορείτε να 
δείτε την πρόοδο του μαθητή, να 
ενημερώσετε το προφίλ του και τον 
κωδικό του καθώς και να αλλάξετε τα 
παιχνίδια και τα βιβλία που έχετε δώσει σε 
κάθε μαθητή. 
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Διδακτικό υλικό 
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Κατηγοριοποίηση διδακτέας ύλης 
 

Φωνολογία 
 
 
Συλλαβισμός 

 ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

ΣΦ-ΣΦ (όπως 
στο: κα-λά) 

1 ✗ 5  Φ-ΣΣΦ(Σ) (όπως 
στο: ασ-βός) 

1 ✗ 4 

Φ-ΣΦ (όπως 
στο: α-πό) 

1 ✗ 5  ΣΦ-ΣΣΣΦ(Σ) 
(όπως στο: κά-
στρο) 

2 ✗ 4 

ΣΦ-ΣΦ(Σ) (όπως 
στο: κα-λός) 

1 ✗ 3  Φ-ΣΣΣΦ(Σ) 
(όπως στο: ά-
σπρος) 

2 ✗ 4 

Φ-ΦΣ (όπως 
στο: έ-ως) 

2 ✗ 1  ΣΣΦ-ΣΦ(Σ) 
(όπως στο: 
σκά-βει(ς)) 

1 ✗ 4 

ΣΦ-ΦΣ (όπως 
στο: χά-ος) 

2 ✗ 3  ΣΣΣΦ-ΣΦ(Σ) 
(όπως στο: 
στρα-βό(ς)) 

2 ✗ 4 

ΦΣ-ΣΦ(Σ) (όπως 
στο: άρ-τος) 

2 ✗ 3  ΣΣΦΣ-ΣΦ(Σ) 
(όπως στο: 
σκάρ-το(ς)) 

2 ✗ 4 

ΣΦΣ-ΣΦ(Σ) 
(όπως στο: καρ-
πός) 

2 ✗ 3  ΣΣΦ-ΣΣΦ(Σ) 
(όπως στο: 
σπα-στό(ς)) 

2 ✗ 4 

ΣΦ-ΣΣΦ(Σ) 
(όπως στο: μι-
κρός) 

2 ✗ 4 

 
 
 

Φωνολογία 
 
Συλλαβισμός 
 
(Δίφθογγοι) 
 

 ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

ιά (όπως: καρ-
διά) 

2 ✓ 12  αϊ (όπως: πα-ϊ-
δάκι) 

1 ✓ 4 

ειά (όπως: για-
τρει-ά) 

2 ✓ 4  οι (όπως: μοί-
ρα) 

1 ✓ 6 

ία (όπως: αρ-γί-
α) 

2 ✓ 8  οϊ (όπως: προ-ϊ-
στορία) 

1 ✓ 4 
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αί (όπως: παί-
ζω) 

1 ✓ 14  ει (όπως: α-
στεί-ο) 

1 ✓ 6 

αΐ (όπως: πα-ΐ-
δια) 

1 ✗ 6  εϊ (όπως: α-στε-
ϊ-σμός) 

1 ✗ 4 

εί (όπως: προ-
τεί-νω) 

1 ✓ 8  ου (όπως: κου-
τά-λι) 

1 ✓ 6 

εΐ (όπως: πρω-
τε-ΐ-νη) 

1 ✗ 3  οϋ (όπως: προ-
ϋ-πόθεση) 

1 ✗ 4 

οί (όπως: α-
θροί-ζω) 

1 ✗ 14  ού (όπως: με-
δού-λι) 

1 ✓ 6 

οΐ (όπως: θρο-ΐ-
ζω) 

1 ✓ 7  οΰ (όπως: αρα-
χνο-ΰ-φαντος) 

1 ✗ 3 

άι (όπως: μά-ι-
ος) 

2 ✗ 7  αυ (όπως: αυ-λή 1 ✓ 7 

οι (όπως: ρό-
λοι) 

1 ✓ 8  αϋ (όπως: α-ϋ-
πνί-α) 

1 ✗ 5 

όι (όπως: ρολό-
ι) 

2 ✗ 6  αύ (όπως: Αύ-
γου-στος) 

1 ✓ 7 

άι (δίφθογγος) 
(όπως: γάι-δα-
ρος) 

2 ✓ 7  αΰ (όπως: κα-
τα-πρα-ΰ-νω) 

1 ✗ 2 

όι (δίφθογγος) 
(όπως: κο-ρόι-
δο) 

2 ✓ 7  εύω (όπως: κο-
ροϊ-δεύ-ω) 

2 ✓ 2 

αι (όπως: παι-
δί) 

1 ✓ 6 

 
 
 
 

Φωνολογία 
 
Φωνήματα 
 
Αρχικά 
σύμφωνα 

 ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδι
α 

  ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

/t/ όπως:τείνω 1 ✗ 3  /l/ όπως:λεμός 1 ✗ 3 

/d/ 
όπως:όπως:ντύν
ω 

1 ✗ 2  
/r/ όπως:ρόδα 

1 ✗ 3 

/p/ 
όπως:όπως:πίνω 

1 ✗ 3  
/kt/ όπως:κτήνος 

1 ✗ 3 
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/b/ όπως:μπαίνω 1 ✗ 2  /pt/ όπως:πτηνό 1 ✗ 3 

/k/ όπως:κάνω 1 ✗ 3  /ks/ όπως:ξύνω 1 ✗ 3 

/m/ όπως:μένω 1 ✗ 3  /ps/ όπως:ψήνω 1 ✗ 3 

/n/ όπως:νέμω 1 ✗ 3  /sk/ όπως:σκηνή 1 ✗ 3 

/θ/ όπως:θέλω 
1 ✗ 3  /sp/ 

όπως:σπέρνω 
1 ✗ 3 

/ð/ όπως: δένω 1 ✗ 3  /ðr/ όπως:δρόμος 1 ✗ 3 

/f/ όπως:φόβος 1 ✗ 3  /θr/ όπως:θρόνος 1 ✗ 3 

/v/ όπως:βάζω 1 ✗ 3  /fr/ όπως:φρένο 1 ✗ 3 

 /χ/ όπως:χάνω 1 ✗ 3  /χr/ όπως:χρώμα 1 ✗ 3 

 
/γ/ όπως:γόμα 

1 ✗ 3  /χθ/ 
όπως:χθεσινός 

1 ✗ 2 

 /s/ όπως:σώμα 1 ✗ 3  
/fθ/ όπως:φθάνω 

1 ✗ 3 

 /z/ όπως:ζώνη 1 ✗ 3 

 
 
 

Φωνολογία 
 
Φωνήματα 
 
Μεσαία 
Σύμφωνα 

 ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

/t/ όπως:κότα 1 ✗ 5  /l/ όπως:πάλι 1 ✗ 5 

/d/ όπως:κοντός 1 ✗ 5  /r/ όπως:πέρα 1 ✗ 5 

/p/ όπως:κάπως 1 ✗ 5  /kt/ όπως:δείκτης 1 ✗ 5 

/b/ όπως:κάμπος 1 ✗ 5  /pt/ όπως:λεπτός 1 ✗ 5 

/k/ όπως:λύκος 1 ✗ 5  /ks/ όπως:λέξη 1 ✗ 5 

/m/ όπως:λαιμός 1 ✗ 5  /ps/ όπως:λήψη 1 ✗ 5 
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/n/ όπως:πόνος 1 ✗ 5  /sk/ όπως:βοσκός 1 ✗ 5 

/θ/ όπως:πάθος 1 ✗ 5  /sp/ όπως:λάσπη 1 ✗ 5 

/ð/ όπως:ρόδα 1 ✗ 5  /ðr/φόδρα 1 ✗ 4 

/f/ όπως:λόφος 1 ✗ 5  /θr/ όπως:βάθρο 1 ✗ 4 

/v/ όπως:ράβω 1 ✗ 5  /fr/ όπως:αφρός 1 ✗ 4 

/χ/ όπως:πάχος 1 ✗ 5  /χr/ όπως:ωχρός 1 ✗ 4 

/γ/ όπως:πάγος 
1 ✗ 5  /χθ/ 

όπως:μόχθος 
1 ✗ 5 

/s/ όπως:μέσα 
1 ✗ 5  /fθ/ 

όπως:άφθονος 
1 ✗ 4 

/z/ όπως:βάζο 1 ✗ 5 

 
 

Φωνολογία 
 
Φωνήματα 
 
Φωνήεντα 

 ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

εϋ (/eɪ/) όπως: 
Σεΰχέλλες 

1 ✗ 3  αη (/aɪ/) όπως: 
καημένος 

2 ✗ 5 

οϋ ( oɪ/) όπως: 
προϋπόθεση 

1 ✗ 4  οΰ (/oi/) όπως: 
αραχνοΰφαντος 

1 ✗ 2 

αϊ /aɪ/) όπως: 
παϊδάκι 

1 ✗ 5  αΐ (/ai/) όπως: 
Μαΐου 

1 ✗ 5 

 

Φωνολογία 
 
Αντιστοιχία 
γραφήματος 
με φώνημα 
 
Αρχικά 
συμφωνικά 
συμπλέγματ
α 
 

 ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

σπ - /sp/ όπως: 
σπίτι 

2 ✓ 5  βρ - /vr/ όπως: 
βροχή 

2 ✓ 5 

στ - /st/ όπως: 
στέκα 

1 ✓ 5  γρ - /γr/ όπως: 
γράμμα 

2 ✓ 5 

σκ - /sk/ όπως: 
σκεπή 

2 ✓ 5  θρ - /θr/ όπως: 
θράσος 

2 ✓ 5 

πρ - /pr/ όπως: 
πρόκα 

2 ✓ 5  πλ - /pl/ όπως: 
πλένω 

2 ✓ 5 
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τρ - /tr/ όπως: 
τρένο 

2 ✓ 5  κλ - /kl/ όπως: 
κλείνω 

2 ✓ 5 

κρ - /kr/ όπως: 
κρόσι 

2 ✓ 5  φλ - /fl/ όπως: 
φλόγα 

2 ✗ 5 

πτ - /pt/ όπως: 
πτώμα 

1 ✓ 5  θλ - /θl/ όπως: 
θλάση 

2 ✓ 5 

κτ - /kt/ όπως: 
κτήμα 

1 ✗ 5  σλ - /sl/ όπως: 
σλάβος 

2 ✗ 5 

φτ - /ft/ όπως: 
φτύνω 

1 ✓ 5  χθ - /xl/ όπως: 
χλωρός 

2 ✗ 2 

φθ - /fθ/ όπως: 
φθάνω 

1 ✓ 5  βλ - /vl/ όπως: 
βλέπω 

2 ✓ 5 

σθ - /sθ/ όπως: 
σθένος 

1 ✗ 4  γλ - /ɣl/ όπως: 
γλάρος 

2 ✓ 5 

χθ - /xθ/ όπως: 
χθόνιος 

1 ✗ 2  πν - /pn/ όπως: 
πνοή 

2 ✗ 5 

σφ - /sf/ όπως: 
σφαίρα 

1 ✓ 5  κν - /kn/ όπως: 
κνήμη 

2 ✗ 3 

σβ - /zv/ όπως: 
σβήνω 

1 ✓ 5  θν - /θn/ όπως: 
θνητός 

2 ✗ 3 

σγ - /zγ/ όπως: 
σγουρός 

1 ✗ 
 

4  σν - /sn/ όπως: 
σνίτσελ 

2 ✗ 3 

βδ - /vð/ όπως: 
βδέλα 

1 ✓ 4  χν - /xn/ όπως: 
χνώτο 

2 ✗ 5 

γδ - /γð/ όπως: 
γδύνω 

1 ✓ 5  γν - /ɣn/ όπως: 
γνέφω 

2 ✓ 5 

βγ - /vγ/ όπως: 
βγάζω 

1 ✓ 
 

5  τμ - /tm/ όπως: 
τμήμα 

2 ✓ 3 

σμ - /zm/ όπως: 
σμήνος 

1 ✗ 
 

4  σπρ - /spr/ όπως: 
σπρώχνω 

2 ✓ 5 

φρ - /fr/ όπως: 
φράγμα 

2 ✓ 5  σκρ - /skr/ όπως: 
σκράπα 

2 ✗ 3 

δρ - /ðr/ όπως: 
δρόμος 

2 ✓ 5  στρ - /str/ όπως: 
στράτα 

2 ✓ 6 

χρ - /χr/ όπως: 
χρυσό 

2 ✓ 5  σφρ - /sfr/ όπως: 
σφρίγος 

2 ✓ 6 
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Φωνολογία 
 
Αντιστοιχία 
γραφήματος 
με φώνημα 
 
Μεσαία 
συμφωνικά 
συμπλέγματ
α 
 
 

 ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

 σπ - /sp/ όπως: 
λάσπη 

2 ✓ 6   γρ - /γr/ όπως: 
αγρός 

2 ✓ 6 

 στ - /st/ όπως: 
λίστα 

1 ✓ 6   θρ - /θr/ όπως: 
άθροισμα 

2 ✓ 6 

 σκ - /sk/ όπως: 
ασκί 

2 ✓ 6   πλ - /pl/ όπως: 
απλός 

2 ✓ 6 

 πρ - /pr/ όπως: 
απροετοίμαστος 

2 ✓ 6   κλ - /kl/ όπως: 
πίκλα 

2 ✓ 6 

 τρ - /tr/ όπως: 
κίτρο 

2 ✓ 6   φλ - /fl/ όπως: 
εύφλεκτο 

2 ✗ 6 

 κρ - /kr/ όπως: 
άκρη 

2 ✓ 6   θλ - /θl/ όπως: 
αθλητής 

2 ✓ 6 

 πτ - /pt/ όπως: 
απτός 

1 ✓ 6   σλ - /sl/ όπως: 
Όσλο 

2 ✗ 6 

 κτ - /kt/ όπως: 
ακτή 

1 ✓ 6   χλ - /xl/ όπως: 
μούχλα 

2 ✓ 6 

 φτ - /ft/ όπως: 
κοφτός 

1 ✓ 6   βλ - /vl/ όπως: 
αυλή 

2 ✓ 6 

 φθ - /fθ/ όπως: 
άφθονος 

1 ✓ 6   γλ - /ɣl/ όπως: 
αίγλη 

2 ✗ 6 

  σθ - /sθ/ όπως: 
ασθενής 

1 ✓ 6   πν - /pn/ όπως: 
αναπνοή 

2 ✓ 6 

 χθ - /xθ/ όπως: 
απεχθής 

1 ✗ 
 

6   κν - /kn/ όπως: 
οκνηρός 

2 ✓ 6 

περιέχει σφ - /sf/ 
όπως: ασφαλής 

1 ✓ 6   χν - /xn/ όπως: 
αχνός 

2 ✓ 6 

 σβ - /zv/ όπως: 
ασβός 

1 ✓ 6   γν - /ɣn/ όπως: 
άγνοια 

2 ✓ 6 

 βδ - /vð/ όπως: 
ραβδί 

1 ✓ 6   τμ - /tm/ όπως: 
ατμός 

2 ✓ 6 

 γδ - /γð/ όπως: 
ραγδαίος 

1 ✗ 6   σμ - /zm/ όπως: 
οσμή 

1 ✓ 6 

 βγ - /vγ/ όπως: 
αβγό 

1 ✓ 6   σπρ - /spr/ όπως: 
άσπρο 

2 ✓ 5 



iRead Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού  
 

 34 

 φρ - /fr/ όπως: 
αφρός 

2 ✓ 6   στρ - /str/ όπως: 
άστρο 

2 ✓ 5 

 δρ - /ðr/ όπως: 
αδρός 

2 ✓ 6   σφρ - /sfr/ όπως: 
όσφρηση 

2 ✓ 5 

 χρ - /χr/ όπως: 
ωχρός 

2 ✓ 6   κστρ - /kstr/ 
όπως: 
εκστρατεία 

2 ✗ 4 

 βρ - /vr/ όπως: 
ταύρος 

2 ✓ 6   ξπρ - /kspr/ 
όπως: εξπρές 

2 ✗ 3 

 

Φωνολογία 
 
Αντιστοιχία 
γραφήματος 
με φώνημα 
 
Δίψηφα και 
διπλά 
σύμφωνα 

 ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια 

 γκρ - /gr/ όπως: 
γκρεμός 

2 ✗ 8  μπρ - /br/ όπως: 
λαμπρή 

2 ✓ 5 

 ντρ - /dr/ όπως: 
ντροπή 

 2 ✓ 8   ψ - /ps/ όπως: 
ψέμα 

1 ✓ 3 

 μπρ - /br/ όπως: 
μπρίκι 

2 ✓ 8   ξ - /ks/ όπως: 
ξανά 

1 ✗ 3 

γκρ - /gr/ όπως: 
φαγκρί 

2 ✓ 5  ψ - /ps/ όπως: 
αψίδα 

1 ✓ 3 

ντρ - /dr/ όπως: 
άντρας 

2 ✗ 5  ξ - /ks/  όπως: 
μετάξι 

1 ✓ 3 

 
 

Φωνολογία 
 
Αντιστοιχία 
γραφήματος 
με φώνημα 
 
Ανώμαλα 
φωνήεντα 

 ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

ευ-/ev/ όπως: 
μαζεύω 

1 ✓ 8  αϊ-/aɪ/ όπως: 
παϊδάκι 

1 ✗ 5 

ευ-/ef/ όπως: 
ευχή 

1 ✓ 8  οΰ-/oi/ όπως: 
αραχνοΰφαντος 

1 ✗ 3 

αυ-/av/ όπως: 
αυλή  

1 ✓ 8  αΐ-/ai/ όπως: 
Μαΐου 

1 ✗ 5 

αυ-/af/ όπως: 
αυτός 

1 ✓ 8  ια-[ja] όπως: 
ψάρια 

1 ✗ 8 

εϋ-/eɪ/ όπως: 
Σεϋχέλλες 

1 ✗ 2  ια-[ça] όπως: 
παθιασμένος  

1 ✓ 8 

οϋ-/oɪ/ όπως: 
προϋπόθεση 

1 ✗ 5 
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Φωνολογία 
 
Αντιστοιχία 
γραφήματος 
με φώνημα 
 
Όμοια 
σύμφωνα 

 ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια 

ββ όπως: 
Σάββατο 

2 ✓ 4  νν όπως: 
γέννηση  

2 ✓ 5 

κκ όπως: 
εκκλησία  

2 ✓ 5  ρρ όπως:  
άρρωστος 

2 ✓ 5 

λλ όπως: αλλαγή 2 ✓ 5  σς όπως: 
θάλασσα 

2 ✓ 5 

μμ όπως: 
γράμμα 

2 ✓ 5  ττ όπως: 
περιττός  

2 ✗ 5 

 
 

Μορφολογία 
 
Παραγωγικά 
επιθήματα 
 
 
(Καταλήξεις) 
 

 ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια 

  -άκι, -άκης, -
άκος 

1,4 
✓ 6 

 
 -άριο, -άρι ,-αριό 5 ✗ 1 

  -ίτσα 1,4 ✓ 5 
  -εία,-ειά,-εια 4 ✓ 5 

  -οπούλα,-
όπουλο, 

3 
✗ 2 

 
 -(σ/ξ/ψ)η 5 ✓ 5 

  -ούδι 5 ✓ 4 
   -(σ)ία 5 ✓ 5 

  -
ούλης/α/ούλικο, 

2 
✓ 5 

 
   -(σ/ψ/ξ/ματ)ιά 5 ✓ 5 

  -
ούτσικος/η/ούτσι
κο 

2 
✗ 0 

 
   -(σ/ξ/ψ)ιμο 2 ✗ 5 

  -άκλα,-άρα,-
αράς,-αρόνα,-
αρος,-ούκλα 

2 
✓ 6 

 
   -(α/η/ω/σ/γ/)μα, 
-μός 

3 ✓ 5 

 -ίλα 5 ✗ 6 
    -(η/α/κ/χ/φ/π)το 5 ✓ 5 

 -άς, -έας, -ιάς 5 ✓ 5 
    -ικός/-ική/-ικό 2 ✓ 7 

-άρης,-ιάρης,-
ιέρης/-ιέρα 

5 
✗ 4 

 
   -ερός/-ερή/-ερό 3 ✓ 7 

 -ίτης,-ιώτης 4 
✗ 4 

    -ένιος/-ένια/-
ένιο, -ιάρης/-
ιάρα/άρικο 

5 ✓ 7 
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 -ίστας,-ιστής/-
ίστρια 

5 
✗ 5 

    -τός/-τή/-τό, -
άτος/-άτη/-άτο 

3 ✓ 7 

 -της/-τής/-τρια/-
τισσα 

3 
✓ 5 

    -ινος/-ινη/-ινο, -
ανός/-ανή/-ανό 

2 ✓ 7 

 -τζής/-τζού 5 
✗ 5 

    -ούρης/-ούρα/-
ούρικο 

2 ✗ 4 

 -τίας,-τορας 5 
✓ 3 

   ίστικος/-ίστικη/-
ίστικο 

2 ✓ 6 

 -είο,-ιά,-ία,-ικο,-
δικο 

3 
✓ 6 

    -ήσιος/-ήσια/-
ήσιο, -ίσιος/-ίσια/-
ίσιο 

2 ✗ 7 

 -ιλίκι. 5 
✗ 3 

    -λέος/-λέα/-λέο,-
αίος/-αία/-αίο 

2 ✓ 7 

 -ανός, -αίος, -
έζος, -ιος 

5 
✓ 5 

 
   -ένιος/α/ο 2 ✓ 7 

 -μα 3 ✓ 6 
    -ίζω, -άζω, -ιάζω 2 ✓ 6 

 -άδα, -αινα, 5 
✓ 6 

    -αίνω, -ώνω, -
ύνω 

2 ✓ 6 

 -τήρι,-τήριο,-
τρα,-της 

5 
✗ 6 

 
   -εύω, -άρω 2 ✓ 6 

 -ιέρα, -έρα 2 
✗ 6 

    -βολώ,-λογώ,-
ποιώ 

4 ✓ 4 

 -ί 5 
✗ 7 

    -ειδής/-ειδές, -
μελής/-μελές, -
ετής/-ετές 

5 ✗ 5 

 -ιά 1 ✗ 7 

 
 

Μορφολογία 
 
Κλιτικά 
επιθήματα 
 
Καταλήξεις 
ουσιαστικών 

 ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

  -ος (άνθρωπος) 1 ✓ 8     -ών (πορτών) 2 ✓ 6 

   -ας (ταμίας) 1, 2 ✓ 8     -εων (τάξεων) 2 ✗ 6 

   -ης (μαθητής) 
1 ✓ 8    -ου/-ού 

(δέντρου) 
2 ✓ 6 
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   -α (πόρτα) 
1 ✓ 8    -ων/-ών 

(δέντρων) 
2 ✓ 6 

   -η (τάξη) 
1 ✓ 8    -ές, -άς, -ούς 

(καναπές) 
4 ✓ 7 

   -ο (δέντρο) 
1 ✓ 8    -έ, -ά, -ού 

(καναπέ) 
4 ✓ 6 

   -ι (παιδί) 1 ✓ 8   -ού (αλεπού) 2 ✓ 6 

   -ο (άνθρωπο) 2 ✓ 7     -ος (δάσος) 4 ✓ 6 

   -α (ταμία) 2 ✓ 7     -ας (κρέας) 4 ✗ 2 

   -η (μαθητή) 2 ✓ 7      -μα (γράμμα) 2 ✓ 6 

   -οι (άνθρωποι) 1 ✓ 6     -υ (δόρυ) 4 ✓ 6 

   -ες (ταμίες) 
1 ✓ 5     -δες 

(καναπέδες) 
4 ✗ 6 

   -ες (πόρτες) 
1 ✓ 5     -δες 

(αλεπούδες) 
2 ✓ 6 

   -εις (τάξεις) 
1 ✓ 5     -οντα 

(καθήκοντα) 
4 ✗ 4 

   -α. (δέντρα) 1 ✓ 5     -ατα (κρέατα) 2 ✓ 7 

   -ια (παιδιά) 
1 ✓ 5    -έδων, -άδων, -

ούδων 
(καναπέδων) 

4 ✗ 6 

   -ου 
(ανθρώπου) 

2 ✓ 6  
   -ούς (αλεπούς) 

2 ✓ 6 

  -ων/-ών 
(ανθρώπων) 

2 ✓ 6     -ούδων 
(αλεπούδων) 

2 ✗ 3 

   -ας (πόρτας) 2 ✓ 6     -ατος (κρέατος) 2 ✗ 6 

   -ης (τάξης) 
2 ✓ 6     -άτων 

(κρεάτων) 
2 ✗ 6 

 
 

Μορφολογία  ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 
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Κλιτικά 
επιθήματα 
 
Καταλήξεις 
επιθέτων 

  -ος/-η/-ο 
(μεγάλος/-η/-ο) 

2 ✓ 6    -είς/-ή (διεθνείς/-
ή) 

5 ✗ 2 

  -ος/-α/-ο 
(πλούσιος/-α/-ο) 

3 ✓ 6  
πολλοί/-ές/-ά 

3 ✓ 4 

  -ός/-ιά/-ό 
(κακός/-ιά/-ό) 

3 ✓ 5    -ου/-ης/-ου, -ου/-
ας/-ου, -ού/-ιάς/-
ού (μεγάλου/-ης/-
ου) 

3 ✓ 6 

  -ης/-α/-(ικ)ο 
(γκρινιάρης/-α/-
ικο) 

3 ✓ 5    -η/-ας/-(ικ)ου 
(γκρινιάρη/-ας/-
ικου) 

3 ✓ 6 

  -άς/-ού/-άδικο 
(υπναράς/-ού/-
ούδικο) 

3 ✗ 2    -ά/-ούς/-άδικου 
(υπναρά/-ούς/-
άδικου) 

3 ✗ 6 

  -ύς/-ιά/-ύ 
(βαθύς/-ιά/-ύ) 

5 ✓ 7    -ων, -ών 
(μεγάλων, 
πλούσιων, 
κακών) 

3 ✓ 6 

  -ής/-ιά/-ί (δεξής/-
ιά-/ί) 

5 ✓ 8    -ηδων/-ων/-ικων 
(γκρινιάρηδων/-
ων/-ρικων) 

3 ✗ 2 

  -ής/-ές (διεθνής/-
ές) 

5 ✓ 8    -άδων/-ούδων/-
ούδικων 
(υπναράδων/-
ούδων/-ούδικων) 

4 ✗ 5 

πολύς/πολλή/πο
λύ 

3 ✓ 5   -ιού/-ιάς/-ιού 
(δεξιού/-ιάς/-ιού) 

5 ✗ 5 

  -οι/-ες/-α 
(μεγάλοι/-ες/-α) 

3 ✓ 7  
  -ούς ( διεθνούς) 

5 ✗ 5 

  -ηδες/-ες/-ικα 
(γκρινιάρηδες/-
ες/-ικα) 

3,4 ✓ 6    -ιών, -ών 
(βαθιών, δεξιών, 
διεθνών) 

5 ✓ 8 

  -άδες/-ούδες/-
άδικα 
(υπναράδες/-
ούδες/-ούδικα) 

3 ✓ 6  
  -ιού/-ιάς/-ιού/-
ιών, -ούς/-ών 
(βαθιού/-ιάς/-ιού) 

5  5 

  -ιοί/-ιές/-ιά 
(βαθιοί/-ιές/-ιά) 

5 ✓ 5 
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Μορφολογία 
 
Κλιτικά 
επιθήματα 
 
Καταλήξεις 
ρημάτων 

 ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια   YR Reader Games 

  -ω/-εις/-ει/-
ουμε/-ετε/-ουν 

1 ✓ 5    -ιέμαι/-ιέσαι/-
ιέται/-ιόμαστε/-
ιέστε/-ιούνται/-
ιόνται 

1 ✓ 5 

  -ώ/-άς/-ά(ει)/-
άμε/-ούμε/-άτε/-
ούν(ε)/-άν(ε)/ -
ούν 

   2 ✓ 5  
  -ιούμαι/-είσαι/-
είται/-ούμαστε/-
είστε/-ούνται,  

1 ✓ 6 

  -ώ/-είς/-εί/-
ούμε/-είτε/-
ούν(ε) 

1 ✓ 5    -όμουν(α)/-
όσουν(α)/-
όταν(ε)/-
όμασταν/-
όμαστε/-
όσασταν/-
όσαστε/-
ονταν(ε)/-
όντουσαν 

3 ✓ 5 

  -α/-ες/-ε/-αμε/-
ατε/-αν(ε) 

1 ✓ 5    -όμουν(α)/-
όσουν(α)/-όταν/-
όμασταν/-
όμαστε/-
όσασταν/-
όσαστε/-
όντουσαν 

5 ✓ 3 

  -αγα/-αγες/-αγε/-
άγαμε/-άγατε/-
αγαν(ε) 

1 ✓ 5    -ούμουν(α)/-
ούσουν(α)/-
ούταν/-
ούμασταν/-
ούμαστε/-
ούσασταν/-
ούσαστε/-
ούνταν(ε) 

5 ✗ 3 

  -ούσα/-ούσες/-
ούσε/-ούσαμε/-
ούσατε/-
ούσαν(ε) 

1 ✓ 5  
  -θηκα/-θηκες/-
θηκε/-θήκαμε/-
θήκατε/-θηκαν 

3 ✓ 5 

  -ησα/-ησες/-
ησε/-ήσαμε/-
ήσατε/-ησαν 

1 ✗ 5  
  -ών/-ούσα/-όν, -
είς/-είσα/-έν 

5 ✓ 4 

  -ομαι/-εσαι/-
εται/-όμαστε/-

1 ✓ 7 



iRead Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού  
 

 40 

όσαστε/-εστε/-
ονται 

 
 

Μορφολογία 
 
Προθήματα 

 ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

α- (συνεπής-
ασυνεπής) 

2 ✓ 8  υπό - (+Ρ) 
(υποτάσσω) 

5 ✓ 8 

αντί (λαϊκός-
αντιλαϊκός) 

4 ✓ 7  κατά- (+Ρ) 
(καταβάλλω) 

5 ✓ 8 

δυσ- (εύκολος-
δύσκολος) 

2 ✓ 8  δι-/τρι-/τετρα- 
(δίτροχος, 
τετράτροχος) 

2 ✓ 9 

υπέρ - (+Ουσ.) 
(υπεραρκετός, 
υπερκόπωση) 

5 ✓ 8  Πρωτο-,αυτο-
,πολυ-,μικρο-
,ψιλο-,ημι- 
(πρωτόγνωρος, 
πολυετής) 

3 ✓ 9 

υπό- 
(υπογλυκαιμία, 
υποτονικός) 

5 ✓ 9   ανα-, απο-, εισ-
,επι-,μετα-
,παρα-,περι-
,προ-,προσ-
,συν- 
(αναβάλλω, 
αποβάλλω) 

5 ✗ 8 

Κατά- 
(κατάμαυρος, 
καταλάθος) 

5 ✓ 8  Ψιλο-,μισο-
,κουτσο-
,ψευτο- 
(ψιλοβλέπω, 
μισογεμίζω) 

5 ✓ 2 

υπέρ- (+Ρ) 
(υπερβάλλω) 

5 ✗ 8 

 
 

Σύνταξη 
 
Λειτουργικές 
λέξεις 
 
Άρθρα 

 ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια 

ενός, όπως: ενός 
μαθητή 

2 ✗ 1  
του, όπως: του 
παιδιού 

2 ✗ 2 

μιας, όπως: μιας 
μαθήτριας 

2 ✗ 1  
της, όπως: της 
μαθήτριας 

1 ✗ 2 

ο , όπως: ο 1 ✗ 1  οι, όπως: οι 2 ✗ 1 
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μαθητής μαθητές 

 η, όπως: η 
μαθήτρια 

1 ✗ 1  
τα: όπως: τα 
παιδιά 

2 ✗ 1 

 το, όπως: το 
παιδί 

1 ✗ 1  
των, όπως: των 
δασκάλων 

1 ✗ 2 

 

Σύνταξη 
 
Λειτουργικές 
λέξεις 
 
Προθέσεις 

 ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

σε 
4 

✗ 
2 

 πριν από, μετά 
από, ύστερα 
από 

4 
✗ 

2 

με 

4 

✗ 

1 

 κάτω από, πάνω 
από, μέσα από, 
πίσω από, 
μπροστά από 

4 

✗ 

1 

για 4 ✗ 1  μαζί με 4 ✗ 1 

από 4 ✗ 1  αντί για 4 ✗ 1 

μέσα σε, πάνω 
σε, δίπλα σε, 
κοντά σε 

4 
✗ 

1 

 

Σύνταξη 
 
Λειτουργικές 
λέξεις 
 
Αντωνυμίες 

 ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

 μου, όπως: το 
παιδί μου 

3 
✗ 

1 
  μας ,  σας, όπως: 

μας/σας έστειλαν 
το γράμμα 

3 
✗ 

1 

 σου, όπως: το 
παιδί σου 

3 
✗ 

1 
 τους, όπως: τους 

έστειλαν το 
γράμμα 

3 
✗ 

1 

 του, όπως: το 
παιδί του 

3 
✗ 

1 
  με ,  σε, όπως: Ο 

Γιάννης με/σε 
φίλησε 

3 
✗ 

1 

 της, όπως: το 
παιδί της 

3 
✗ 

1 
  τον, όπως: Ο 

Γιάννης τον 
φίλησε 

3 
✗ 

1 

 μας, όπως: το 
παιδί μας 

3 
✗ 

1 
  την, όπως: Ο 

Γιάννης την 
φίλησε 

3 
✗ 

1 
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 σας, όπως: το 
παιδί σας 

3 
✗ 

1 
 το, όπως: Ο 

Γιάννης το 
φίλησε 

3 
✗ 

1 

 τους, όπως: το 
παιδί τους 

3 
✗ 

1 
  μας ,  σας, όπως: 

Ο Γιάννης 
μας/σας φίλησε 

3 
✗ 

1 

 μου , σου, όπως: 
μου/σου έστειλαν 
το γράμμα 

3 
✗ 

1 
 τους, όπως: Ο 

Γιάννης τους 
φίλησε 

3 
✗ 

1 

 του, όπως: του 
έστειλαν το 
γράμμα 

3 
✗ 

1 
 τις, όπως: Ο 

Γιάννης τις 
φίλησε 

3 
✗ 

1 

 της, όπως: της 
έστειλαν το 
γράμμα 

3 
✗ 

1 
 τα, όπως: Ο 

Γιάννης τα 
φίλησε 

3 
✗ 

1 

 
 

Σύνταξη 
 
Λειτουργικές 
λέξεις 
 
Άρνηση 

 ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια 

μην 

1 ✗ 1 

 

δεν 1 ✗ 1 

 
 
 

 

Σύνταξη 
 
Εξαρτημένες 
προτάσεις 
 
Αναφορικές 
προτάσεις 

 ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια 

που: σε θέση 
Υποκειμένου 
(αριστερής 
διακλάδωσης). 
Η κοπέλα είδε 
τον άντρα που 
λέρωσε τον 
μαθητή με 
μπογιά. 

4 ✗ 2 

 
που: σε θέση 
Υποκειμένου 
(κεντρικά 
εγκιβωτισμένες)
. O αντρας που 
χτύπησε τον 
αθλητής είναι 
ηλικιωμένος. 

4 ✗ 2 

ο οποίος: σε 
θέση 
Υποκειμένου 
(αριστερής 
διακλάδωσης). 
Η κοπέλα είδε 

4 ✗ 2 

 ο οποίος: σε 
θέση 
Υποκειμένου 
(κεντρικά 
εγκιβωτισμένες)
. O αντρας ο 

4 ✗ 3 
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τον άντρα ο 
οποίος λέρωσε 
τον μαθητή με 
μπογιά. 

οποίος χτύπησε 
τον αθλητή είναι 
ηλικιωμένος. 

που: σε θέση 
Αντικειμένου 
(αριστερής 
διακλάδωσης). 
Η κοπέλα είδε 
τον άντρα που 
λέρωσε ο 
μαθητής με 
μπογιά. 

4 ✗ 4 

 
που: σε θέση 
Αντικειμένου 
(κεντρικά 
εγκιβωτισμένες)
. Ο αντρας που 
χτύπησε ο 
αθλητής είναι 
ηλικιωμένος. 

4 ✗ 3 

 
 

Σύνταξη 
 
Εξαρτημένες 
προτάσεις 
 
Χρονικές 
προτάσεις 

 ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

αφού, όπως: Ο 
μαθητής πήρε 
το βραβείο, 
αφού αγκάλιασε 
τον διευθυντή 
στη γιορτή. 
 

4 ✗ 2 

 
πριν, όπως: Ο 
μαθητής πήρε 
το βραβείο, πριν 
αγκαλιάσει τον 
διευθυντή στη 
γιορτή. 

4 ✗ 2 

όταν, όπως: Ο 
μαθητής πήρε 
το βραβείο, όταν 
αγκάλιασε τον 
διευθυντή στη 
γιορτή. 
 

3 ✗ 2 

 
ενώ, όπως: Ο 
μαθητής πήρε 
το βραβείο, ενώ 
αγκάλιαζε τον 
διευθυντή στη 
γιορτή. 

3 ✗ 2 

 

Σύνταξη 
 
Εξαρτημένες 
προτάσεις 
 
Συμπληρωματ
ικές 
προτάσεις 

 ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

ότι (ΥΡΑ): Ο 
μαθητής 
πίστεψε ότι η 
κοπέλα χτύπησε 
τον παππού 
χτες το βράδυ. 

4 ✗ 2 

 

που: Ο άντρας 
χαίρεται που ο 
αθλητής φίλησε 
τη γυναίκα 

4 ✗ 2 

ότι (ΑΡΥ): Ο 
μαθητής 
πίστεψε ότι την 
κοπέλα χτύπησε 
ο παππούς χτες 

4 ✗ 3 

 

να: Ο άντρας 
θέλει να φιλήσει 
τη γυναίκα 

6 ✗ 2 
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το βράδυ. 

αν: Ο μαθητής 
ρώτησε αν η 
κοπέλα χτύπησε 
τον παππού 
χτες το βράδυ.  

4 ✗ 2 

 

Σύνταξη 
 
 
 
Παθητική 
Φωνή 

 ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

Παθητικά 
ρήματα με 
ποιητικό αίτιο 
(συνελήφθη από 
την αστυνομία) 

5 ✗ 2 

 Αντιμεταβιβαστι
κά ρήματα χωρίς 
ποιητικό αίτιο 
(σκίστηκε από 
τον αέρα) 
 

5 ✗ 1 

Παθητικά 
ρήματα με 
επιρρηματικό 
προσδιορισμό 
(συνελήφθη από 
τραγικό λάθος) 

5 ✗ 2 

 Αποθετικά 
παθητικής 
φωνής 
μεταβατικά 
(ερωτεύτηκε 
τον ηθοποιό) 

5 ✗ 1 

Ενεργητικά 
ρήματα 
(συλλαμβάνει) 5 

✗ 

2 

 Αποθετικά 
ενεργητικής 
φωνής 
(αγάπησε τον 
ηθοποιό) 

5 

✗ 

2 

Αυτοπαθή 
ρήματα με τη 
φράση "από 
μόνος του" 
(ξυρίστηκε από 
μόνος του) 

4 

✗ 

3 

 Αποθετικά 
παθητικής 
φωνής 
αμετάβατα 
(κοιμήθηκε στη 
βεράντα) 

5 

✗ 

2 

Αυτοπαθή 
ρήματα με 
επίρρημα 
(ξυρίστηκε με 
ευκολία) 

4 

✗ 

2 

 Αλληλοπαθή 
ρήματα  με 
προθετική 
φράση 
(αγκαλιάστηκαν 
με χαρά) 

5 

✗ 

2 

Αυτοπαθή 
ρήματα με 
ποιητικό αίτιο 
(ξυρίστηκε από 
τον κουμπάρο) 

4 

✗ 

2 

 Αλληλοπαθή 
ρήματα  με τη 
φράση "μεταξύ 
τους" 
(αγκαλιάστηκαν 

5 

✗ 

2 
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μεταξύ τους) 

Αυτοπαθή 
ρήματα - 
Ενεργητικής 
Φωνής (ξύρισε 
το μούσι) 

4 

✗ 

2 

 Αλληλοπαθή 
ρήματα με 
παθητική 
μορφολογία 
(αγκαλιάστηκαν 
από τη 
δασκάλα) 

5 

✗ 

1 

Αντιμεταβιβαστι
κά ρήματα με 
ποιητικό αίτιο 
(σκίστηκε σε 
δύο κομμάτια) 

5 ✗ 2 

 

Σύνταξη 
 
 
 
Αναφορικά 
στοιχεία 

 ΧΡ Αναγνώστη
ς 

Παιχνίδια   ΧΡ Αναγνώστης Παιχνίδια 

Κύριο Όνομα ως 
Υποκείμενο (Ο 
Γιάννης έφυγε 
όταν η Μαρία 
τέλειωσε το 
διαγώνισμα) 

1 ✗ 2 

 
Κύριο Όνομα ως 
Αντικείμενο (Ο 
Γιάννης έφυγε 
όταν είδε τη 
Μαρία) 

4 ✗ 2 

Προσωπική 
Αντωνυμία  ως 
Υποκείμενο (Ο 
Γιάννης και η 
αθλήτρια πήγαν 
στο νοσοκομείο 
επειδή αυτή 
χτύπησε το 
αμάξι στο 
φανάρι) 
 

5 ✗ 4 

 

Προσωπική 
Αντωνυμία ως 
Αντικείμενο (Ο 
Γιάννης έφυγε 
όταν είδε αυτήν) 

4 ✗ 0 

Κενό 
Υποκείμενο (Ο 
Γιάννης και η 
αθλήτρια πήγαν 
στο νοσοκομείο 
επειδή το πρωί 
χτύπησε το 
αμάξι στο 
φανάρι) 
 

1 

✗ 

2 

 Ουσιαστικό με 
Οριστικό άρθρο 
ως 
Αντικείμενο(Ο 
Γιάννης πήγε με 
την αθλήτρια 
στο νοσοκομείο 
επειδή χτύπησε 
τη δασκάλα στο 
πρόσωπο) 

5 

✗ 

2 

Ουσιαστικό με 1 ✗ 2  Ουσιαστικό με 4 ✗ 2 
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Οριστικό άρθρο  
ως Υποκείμενο 
(Ο Γιάννης και η 
αθλήτρια πήγαν 
στο νοσοκομείο 
επειδή η 
αθλήτρια 
χτύπησε το 
αμάξι στο 
φανάρι) 
 

Αόριστο άρθρο 
ως Αντικείμενο 
(Ο Γιάννης πήγε 
με την αθλήτρια 
στο νοσοκομείο 
επειδή χτύπησε 
μια μαθήτρια 
στο πρόσωπο) 
 
 

Ουσιαστικό με 
Αόριστο άρθρο  
ως Υποκείμενο 
(Ο Γιάννης και η 
αθλήτρια πήγαν 
στο νοσοκομείο 
επειδή μια 
γυναίκα 
χτύπησε το 
αμάξι στο 
φανάρι) 
 

4 ✗ 2 

 

Κύριο Όνομα ως 
Αντικείμενο (Ο 
Γιάννης πήγε με 
την αθλήτρια 
στο νοσοκομείο 
επειδή χτύπησε 
την Ελένη στο 
πρόσωπο) 
 

4 ✗  

 
 

Ορθογραφία 
 
Ομοιότητα 
γραμμάτων 

 YR Reader Games   YR Reader Games 

α (Πάνος) 1 ✗ 5  γ (ενογές) 1 ✗ 5 

ο (Πόνος) 1 ✗ 5  λ (λέω) 1 ✗ 5 

φ (Φώτα)  1 ✗ 5  η (φίλη) 1 ✗ 5 

 β (Βώτα) 1 ✗ 5  μ (φίλμ) 1 ✗ 5 

 θ (Θέση) 1 ✗ 5  π (πίνω) 1 ✗ 5 

 ψ (πάψε) 1 ✗ 5  τ (τίνω) 1 ✗ 5 

 ω (πάωε) 1 ✗ 5  δ (δάζο) 1 ✗ 5 

 3 (παίξε) 1 ✗ 1  ρ (ρίζα) 1 ✗ 5 

 ε (παί3ε) 1 ✗ 5  σ (μέσα) 1 ✗ 3 
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 ξ (ξύδι) 1 ✗ 5  6 (μέ6α) 1 ✗ 1 

 κ (καλά) 1 ✗ 5  ν (νέω) 1 ✗ 5 

 χ (ενοχές) 1 ✗ 5 

 
Σημείωση: Οι εφαρμογές και η κατηγοριοποίηση των φαινομένων έγινε με βάση τα βιβλία 
δασκάλου και τα βιβλία των μαθητών. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση.  
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Προτεινόμενα Σχέδια 
Μαθήματος 
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Συμφωνικά συμπλέγματα 

  Σχέδιο μαθήματος με τη χρήση των παιχνιδιών 
 

 

Στόχοι μαθήματος 

Εκμάθηση και εξάσκηση σε νέα συμφωνικά συμπλέγματα  

Προτεινόμενη τάξη - στόχος 

Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για παιδιά της Α΄και B΄ τάξης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλη την τάξη 

και σε μαθήματα μικρών ομάδων. 

        

Δραστηριότητα (         : 40 λεπτά) 
 
Απαιτούμενα: (τάμπλετ, ακουστικά) 

I. Εισαγωγή (15 λεπτά) 
Ο δάσκαλος εισάγει το γλωσσικό φαινόμενο, για παράδειγμα από την φωνολογία το σύμπλεσμα 

'σπ' σε αρχική θέση όπως στη λέξη 'σπίτι' ή 'σκ' όπως είναι στη λέξη 'σκεπή' και χρησιμοποιεί τον 

πίνακα για να δώσει παραδείγματα λέξεων που περιλαμβάνουν το υπό εξέταση σύμπλεγμα. 

Παράλληλα, ακούει και καταγράφει τις απαντήσεις των παιδιών. 

II. Ανεξάρτητη δραστηριότητα  (10 λεπτά) 
Τα παιδιά ολοκληρώνουν ξεχωριστά μια σειρά δραστηριοτήτων σε φύλλο εργασίας. Για 

παράδειγμα, καλούνται να κυκλώσουν μέσα στη λέξη τα γράμματα που αντιστοιχούν στο εν λόγω 

συμφωνικό σύμπλεγμα (π.χ. 'σπ' όπως στο 'σπίτι' ή 'σκ') και να εντοπίσουν όλες τις λέξεις που 

περιέχουν το συμφωνικό σύμπλεγμα. 

 

III. Ατομικό Παιχνίδι  (15 λεπτά) 
Ο δάσκαλος αναθέτει μέχρι και 5 παιχνίδια στην τάξη που στοχεύουν στην εκπαίδευση αυτού του 

γλωσσικού φαινομένου. Κάθε παιδί εργάζεται σ’ ένα τάμπλετ και με τη χρήση των ακουστικών 

παίζει τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Ο δάσκαλος κινείται στην τάξη και παρατηρεί τις αντιδράσεις 

των παιδιών, εντοπίζει πιθανές παρανοήσεις και λάθη. Παράλληλα, κρατάει σημειώσεις για να 

μπορεί να τις χρησιμοποιήσει σε επόμενο μάθημα. 

 

Άλλες ιδέες: Μπορείτε να κάνετε το παιχνίδι ομαδικό και να ζητήσετε από τα παιδιά να 

εργαστούν σε ζεύγη. Μπορούν να συμφωνήσουν στη σωστή απάντηση πριν κάνουν την τελική 
επιλογή τους και μπορούν να συζητήσουν τα λάθη τους. Επιπλέον, αυτή η δραστηριότητα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για όλα τα φωνήματα και τα συμπλέγματα. Ρίξτε μια ματιά στην 
κατηγοριοποίηση των φαινομένων με βάση τη σχολική ύλη  (Δείτε στην αντιστοιχία γραφήματος 
με φώνημα: στα Συμφωνικά συμπλέγματα) για να σχεδιάσετε παρόμοια μαθήματα! 
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Οδηγίες: Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία δασκάλου για να ορίσετε μια λίστα παιχνιδιών που θα 

καλύπτουν το γλωσσικό φαινόμενο στόχο, μεταβείτε στο επίπεδο γλώσσας: Φωνολογία. 
Κατηγορία: Αντιστοιχία γραφήματος με Φώνημα, Χαρακτηριστικό: Συμφωνικά Συμπλέγματα για να 
εξερευνήσετε τα διαθέσιμα παιχνίδια. 
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Συλλαβισμός 

 

  Σχέδιο μαθήματος με τη χρήση των παιχνιδιών 
 
 

Στόχοι μαθήματος 

1. Εκμάθηση και εξάσκηση στη διάκριση των συλλαβών σε λέξεις 

2. Να μάθουν να διακρίνουν λέξεις διαφορετικών κατηγοριών (ουσιαστικά, επίθετα) 

Προτεινόμενη τάξη - στόχος 

Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για παιδιά της Α΄και B΄ τάξης, αλλά και για παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες μεγαλύτερης ηλικίας (Δ΄, Ε΄ ή ΣΤ τάξης). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δραστηριότητα με όλη 

την τάξη, αλλά και σε μικρότερες ομάδες μαθητών. 

 

Δραστηριότητα (        : 35 λεπτά) 
Απαιτούμενα: (τάμπλετ) 

I. Εισαγωγή (5 λεπτά) 
Ο δάσκαλος εισάγει το γλωσσικό φαινόμενο π.χ.,  διάκριση συλλαβών (π.χ., Χά-ος, κα-λά) και 

χρησιμοποιεί τον πίνακα για να δώσει παραδείγματα λέξεων που συλλαβίζονται με όμοιο τρόπο.  

Ακολούθως, ο δάσκαλος επιλέγει 3 παιχνίδια που περιέχουν τα συγκεκριμένα φαινόμενα.  

II. Ομαδικό παιχνίδι και καταγραφή  (15 λεπτά) 
Τα παιδιά χωρίζονται σε ζεύγη και συνεργάζονται χρησιμοποιώντας ένα τάμπλετ χωρίς ακουστικά. 

Με τη σειρά του, ένα παιδί παίζει το παιχνίδι και διαβάζει τις σωστές λέξεις και το άλλο παιδί τις 

γράφει στο τετράδιο.    

 

III. Ομαδικές ασκήσεις   (10 λεπτά) 
Στο τέλος των τριών παιχνιδιών, τα δύο παιδιά δουλεύουν μαζί στον κατάλογο των λέξεων και τις  

ταξινομούν ανάλογα με τη γραμματική τους κατηγορία  (π.χ., όλα τα ουσιαστικά μαζί, όλα τα 

επίθετα μαζί). Στη συνέχεια, επεκτείνουν τους καταλόγους προσθέτοντας 5 νέες λέξεις σε κάθε μία 

από αυτές τις κατηγορίες. 

 

IV. Συζήτηση (5 λεπτά) 
Για να ολοκληρώσουμε το μάθημα, ο δάσκαλος και η τάξη συζητούν πάνω στις λέξεις του 

καταλόγου που δημιουργήθηκε και διορθώνονται πιθανά λάθη. 

 

Άλλες ιδέες: Μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτήν την δραστηριότητα σε όλο τον συλλαβισμό. 

Μπορείτε να βρείτε τα φαινόμενα στην κατηγοριοποίηση του διδακτικού υλικού (Γλωσσικό 
επίπεδο: Φωνολογία, Κατηγορία: Συλλαβισμός) για να σχεδιάσετε όμοια μαθήματα!  

 
Οδηγίες: Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία δασκάλου για να εντοπίσετε τη λίστα με τα παιχνίδια που 

σχετίζονται με τον Συλλαβισμό. Μπορείτε να το βρείτε στο γλωσσικό επίπεδο: Φωνολογία, 
Κατηγορία: Συλλαβισμός.  
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Χρήση προθημάτων και επιθημάτων: 
Επιθήματα (Καταλήξεις) 

  Σχέδιο μαθήματος με τη χρήση των παιχνιδιών 
 

Στόχοι μαθήματος 

1. Εκμάθηση και εξάσκηση στην κατηγορία των επιθημάτων των επιθέτων και των ουσιαστικών  

2. Διάκριση ανάμεσα στις δύο γραμματικές κατηγορίες  

 

Προτεινόμενη τάξη - στόχος 

Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για παιδιά της Γ΄ τάξης, αλλά και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

μεγαλύτερης ηλικίας (Δ΄, Ε΄ ή ΣΤ τάξης). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δραστηριότητα με όλη την τάξη, 

αλλά και σε μικρότερες ομάδες μαθητών. 

 

Δραστηριότητα   (         : 30 λεπτά) 
Απαιτούμενα: (τάμπλετ, ακουστικά) 

I. Εισαγωγή (10 λεπτά) 
Ο δάσκαλος εισάγει το γλωσσικό φαινόμενο (επιθήματα ουσιαστικών και επιθέτων) και στα 

πρώτα δέκα λεπτά δίνει παραδείγματα με τα φαινόμενα και συζητά με τους μαθητές πώς τα 

διαφορετικά επιθήματα αλλάζουν τη σημασία της λέξης.  

 

II. Ανεξάρτητη δραστηριότητα (15 λεπτά) 
Ο δάσκαλος επιλέγει 3 παιχνίδια με επίθήματα επίθετων (π.χ., -ούλης) και 3 παιχνίδια με επιθήματα 

ουσιαστικών (π.χ., -της) στην τάξη. Τα παιδιά παίζουν μεμονωμένα χρησιμοποιώντας το τάμπλετ 

και τα ακουστικά. Ο δάσκαλος κινείται στην τάξη και παρατηρεί τις επιδόσεις των παιδιών στα 

παιχνίδια, ενώ ταυτόχρονα, εντοπίζει πιθανές παρανοήσεις. 

 

III. Συζήτηση  (5 λεπτά) 
Στο τέλος της δραστηριότητας, ο δάσκαλος συζητά με τους μαθητές  τα λάθη και τις παρανοήσεις 

που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 

Άλλες ιδέες: Μπορείτε να προσθέσετε ένα ακόμη βήμα πριν από την τελική συζήτηση :  

ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν όλες τις σωστές απαντήσεις παιχνιδιών που θυμούνται. Αυτό 
θα τους βοηθήσει να αφομοιώσουν όσα έχουν μάθει. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
αυτήν τη δραστηριότητα και για διαφορετικούς τύπους προθημάτων ή επιθημάτων. Ρίξτε μια 
ματιά στην ενότητα με την κατηγοριοποίηση του γλωσσικού υλικού (Μεταβείτε στο γλωσσικό 
επίπεδο: Μορφολογία) για να σχεδιάσετε παρόμοια μαθήματα! 

 
Οδηγίες: Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία δασκάλου για να εντοπίσετε τη λίστα με τα παιχνίδια που 

σχετίζονται με τα επιθήματα. Μπορείτε να το βρείτε στο γλωσσικό επίπεδο: Μορφολογία, 
Κατηγορία: Παραγωγικά Επιθήματα. 
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Χρήση προθημάτων και 
επιθημάτων:Προθήματα  

  Σχέδιο μαθήματος με τη χρήση των παιχνιδιών 
 

Στόχοι μαθήματος 

Ενίσχυση της εκμάθησης προθημάτων και εξάσκηση στη χρήση τους 

Προτεινόμενη τάξη-στόχος 

Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για  παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μεγαλύτερης ηλικίας ( Ε΄ ή ΣΤ τάξης). 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δραστηριότητα με όλη την τάξη, αλλά και σε μικρότερες ομάδες μαθητών. 
 

Δραστηριότητα(           : 40 λεπτά) 
Απαιτούμενα: τάμπλετ 

I. Εισαγωγή (5 λεπτά) 
Ο δάσκαλος εισάγει εν συντομία τον μαθησιακό στόχο της ημέρας (προθήματα π.χ., «υπερ-») και 

συνοψίζει τα προηγούμενα μαθήματα για το ίδιο θέμα. Στη συνέχεια, χωρίζει τα παιδιά σε ζεύγη και 

δίνει σε κάθε ένα από αυτά ένα αντίγραφο μιας ιστορίας. 

II. Ομαδική εργασία και συζήτηση (10 λεπτά) 
Τα δύο παιδιά συνεργάζονται για το κείμενο. Το διαβάζουν και κυκλώνουν όλα τα προθήματα που 

μπορούν να εντοπίσουν. Για κάθε κείμενο, τα παιδιά συζητούν πώς το πρόθεμα αλλάζει την έννοια 

της αρχικής λέξης. 

III. Ομαδικό παιχνίδι (15 λεπτά) 
Ο δάσκαλος επιλέγει παιχνίδια (που σχετίζονται με την ακρίβεια (accuracy)) σχετικά με τα 

προθήματα και τα παιδιά παίζουν τα παιχνίδια σε ζευγάρια χρησιμοποιώντας ένα τάμπλετ χωρίς 

ακουστικά. Συζητούν και συμφωνούν στην απάντηση πριν την επιλέξουν στο παιχνίδι. 

IV. Ομαδική συζήτηση (10 λεπτά) 
Ο δάσκαλος σχηματίζει μεγαλύτερες ομάδες 4-6 ατόμων. Τα παιδιά συζητούν και σκέφτονται τι 

έχουν μάθει κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

 

Άλλες ιδέες: Μετά το παιχνίδι, μπορείτε να προσθέσετε μια άλλη δραστηριότητα και να 

ζητήσετε από τα παιδιά να δημιουργήσουν μια λίστα με 10 λέξεις, η οποία να συμπεριλαμβάνει 
λέξεις με τουλάχιστον ένα από τα προθήματα που έχουν συναντήσει στα παιχνίδια. Επιπλέον, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δραστηριότητα και για επιθήματα. Στην ενότητα με την 
κατηγοριοποίηση του γλωσσικού υλικού μεταβείτε στο γλωσσικό επίπεδο: Μορφολογία για να 
σχεδιάσετε παρόμοια μαθήματα! 

 
Οδηγίες: Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία δασκάλου για να εντοπίσετε τη λίστα με τα παιχνίδια που 

σχετίζονται με τα προθήματα. Μπορείτε να το βρείτε στο γλωσσικό επίπεδο: Μορφολογία, 
Κατηγορία: Προθήματα.  
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Χρήση επιθημάτων και γραμματική: 
Καταλήξεις ουσιαστικών (-ος) 

  Σχέδιο μαθήματος με τη χρήση των παιχνιδιών 

 

Στόχοι μαθήματος 

1. Ενίσχυση της εκμάθησης της κλίσης των ουσιαστικών και εξάσκηση στη χρήση τους 

2. Βελτίωση της αναγνωστικής δεξιότητας 

Προτεινόμενη τάξη-στόχος 

Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για παιδιά  Β΄ Δημοτικού και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

μεγαλύτερης ηλικίας ( Δ, Ε΄ ή ΣΤ τάξης). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δραστηριότητα με όλη την τάξη, 

αλλά και σε μικρότερες ομάδες μαθητών.  
 

Δραστηριότητα (          : 35 λεπτά) 
Απαιτούμενα: τάμπλετ 

I. Εισαγωγή (5 λεπτά) 
Ο δάσκαλος εισάγει την κλίση των ουσιαστικών (π.χ. '-ος', “-ου” όπως στο 'άνθρωπος') στην τάξη. 

Στη συνέχεια, ο δάσκαλος χωρίζει τα παιδιά σε ζεύγη και δίνει ένα τάμπλετ σε κάθε ζευγάρι 

παιδιών. 

 

II. Ομαδικό παιχνίδι -  Παιχνίδια ακρίβειας (5 λεπτά)  
Ο δάσκαλος επιλέγει ένα παιχνίδι ακρίβειας για τα ουσιαστικά και κάθε ζευγάρι παιδιών παίζει τα 

παιχνίδια χρησιμοποιώντας ένα τάμπλετ χωρίς ακουστικά. Συζητούν τις διαθέσιμες επιλογές και 

συμφωνούν στη σωστή απάντηση πριν την επιλέξουν στο παιχνίδι. Ο δάσκαλος παρατηρεί τα 

παιδιά και καταγράφει τυχόν λάθη και παρανοήσεις. 

 

III. Ανατροφοδότηση και δημιουργία προτάσεων (10 λεπτά) 

Ο δάσκαλος δίνει ανατροφοδότηση στην ομάδα των παιδιών, διορθώνει και συζητά τα λάθη τους. 

Στη συνέχεια, εξηγεί τη χρήση των διαφορετικών πτώσεων των ουσιαστικών μέσα σε προτάσεις. 

 

IV. Ατομική εργασία  (15 λεπτά) 

Στο τέλος του μαθήματος το κάθε παιδί γράφει 10 νέες προτάσεις που συμπεριλαμβάνουν 

ουσιαστικά σε -ος χρησιμοποιώντας διαφορετικές πτώσεις των ουσιαστικών.  

 

Άλλες ιδέες: Μπορείτε να προσθέσετε ένα τελευταίο βήμα και να ζητήσετε από τα παιδιά να 

ανταλλάξουν τις προτάσεις τους και να αξιολογήσουν τις προτάσεις των άλλων. Τους επισημαίνετε 
ότι θα πρέπει να εξηγήσουν τους λόγους για τις διορθώσεις τους. Αυτό θα τους βοηθήσει να 
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σκεφτούν τι έχουν μάθει. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δραστηριότητα για τα 
υπόλοιπα ουσιαστικά και επίθετα. Ρίξτε μια ματιά στην καταγραφή της ύλης (Πηγαίνετε στο 
γλωσσικό επίπεδο: Μορφολογία) για να εμπνευστείτε για περαιτέρω μαθήματα! 

 
Οδηγίες: Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία δασκάλου για να επιλέξετε κατάλληλα παιχνίδια. 

Μεταβείτε στο επίπεδο γλώσσας: Μορφολογία. Γλωσσική Κατηγορία: Κλιτικά επιθήματα, για να 
εξερευνήσετε τα διαθέσιμα παιχνίδια. 
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Παθητική Φωνή:Παθητική μορφολογία 

  Σχέδιο μαθήματος με τη χρήση των παιχνιδιών  
 

Στόχοι μαθήματος 

1. Ενίσχυση της εκμάθησης της παθητικής φωνής και εξάσκηση στη χρήση της 

2. Βελτίωση της αναγνωστικής δεξιότητας 

Προτεινόμενη τάξη-στόχος 

Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για  παιδιά  Ε΄ Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν δραστηριότητα με όλη την τάξη αλλά και σε μικρότερες ομάδες μαθηματών. Μπορεί 

να αξιοποιηθεί και σε παιδιά Γ΄ Δημοτικού Τυπικής Ανάπτυξης. 

 

Δραστηριότητα (   : 25 λεπτά) 
Απαιτούμενα: τάμπλετ 

I. Εισαγωγή (5 λεπτά) 
Ο δάσκαλος εισάγει την παθητική φωνή  (π.χ., παίζει – παίζεται) στην τάξη. Στη συνέχεια, ο 
δάσκαλος χωρίζει τα παιδιά σε ομάδες των 3 ατόμων και δίνει ένα τάμπλετ σε κάθε ομάδα.  

 

II. Ομαδικό παιχνίδι -  Παιχνίδια ακρίβειας (10 λεπτά)  
Ο δάσκαλος επιλέγει ένα παιχνίδι ακρίβειας για τα ρήματα Παθητικής Φωνής που ακολουθούνται 

από ποιτητικό αίτιο και ένα παιχνίδι ακριβείας για τα ρήματα Παθητικής Φωνής που 

ακολουθούνται από επιρρηματικό προσδιορισμό και προβάλλει το παιχνίδι, με τη χρήση προβολέα 

στον πίνακα. Τα παιδιά αποφασίζουν από κοινού την επιλογή. Συζητούν τις διαθέσιμες επιλογές 

και συμφωνούν στη σωστή απάντηση πριν την επιλέξουν στο παιχνίδι. Ο δάσκαλος παρατηρεί τα 

παιδιά και καταγράφει τυχόν λάθη και παρανοήσεις. 

 

II.  Ανατροφοδότηση και δημιουργία προτάσεων (10 λεπτά) 
Ο δάσκαλος δίνει ανατροφοδότηση στις ομάδες των παιδιών, διορθώνει και συζητά τα 
λάθη τους. Στη συνέχεια, εξηγεί τη χρήση της Παθητικής Φωνής και του ποιητικού αιτίου. 
 

 Άλλες ιδέες: Μπορείτε να προσθέσετε ένα τελευταίο βήμα και να ζητήσετε από τα 

παιδιά να γράψουν δικές του προτάσεις και μετά να ανταλλάξουν τις προτάσεις τους και να 
αξιολογήσουν τις προτάσεις των άλλων. Τους επισημαίνετε ότι θα πρέπει να εξηγήσουν τους 
λόγους για τις διορθώσεις τους. Αυτό θα τους βοηθήσει να σκεφτούν τι έχουν μάθει. Επιπλέον, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δραστηριότητα και για τα αυτοπαθητικά ρήματα, τα 
αλληλοπαθή και τα αντιμεταβιβαστικά ρήματα. Ρίξτε μια ματιά στην καταγραφή της ύλης 
(Πηγαίνετε στο γλωσσικό επίπεδο: Σύνταξη) για να εμπνευστείτε για περαιτέρω μαθήματα! 

 

Οδηγίες: Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία δασκάλου για να επιλέξετε τα κατάλληλα 

παιχνίδια. Μεταβείτε στο επίπεδο γλώσσας: Σύνταξη, Γλωσσική Κατηγορία: Παθητική Φωνή, για να 
εξερευνήσετε τα διαθέσιμα παιχνίδια.   
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Συλλαβισμός 
  Σχέδιο μαθήματος με τη χρήση του “Αναγνώστη”    
Στόχοι μαθήματος:  
1. Εκμάθηση και εξάσκηση του συλλαβισμού 

Προτεινόμενη τάξη - στόχος: 
Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για  παιδιά  Β΄ Δημοτικού και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 
μεγαλύτερης ηλικίας (Δ, Ε΄ ή ΣΤ τάξης). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δραστηριότητα με όλη την τάξη 
αλλά και σε μικρότερες ομάδες μαθητών. 
 

Δραστηριότητα (   : 35 λεπτά) 
Απαιτούμενα : τάμπλετ 

 

I. Εισαγωγή (10 λεπτά) 

Ο δάσκαλος εισάγει το γλωσσικό φαινόμενο στην τάξη (για παράδειγμα 'ια' όπως στο καρ-διά - Δεν 
χωρίζονται στον συλλαβισμό οι δίφθογγοι) και χρησιμοποιεί τον πίνακα για να δώσει 
παραδείγματα λέξεων που περιέχουν το -ιά) 

 

II. Ατομική εργασία  (10 λεπτά) 

Τα παιδιά διαβάζουν το κείμενο και προσπαθούν να εντοπίσουν λέξεις με τον δίφθογγο -ια. 

 
 

III. Επισήμανση και Δύσκολες λέξεις  (5 λεπτά) 

Μόλις ολοκληρώσουν την προηγούμενη δραστηριότητα χρησιμοποιούν την δυνατότητα 
επισήμανσης για να ελέγξουν αν εντόπισαν τις σωστές λέξεις και τις προσθέτουν στη λίστα με τις 
δύσκολες λέξεις.  

 

IV. Συλλαβισμός  (10 λεπτά) 

Γράφουν στο τετράδιό τους τις λέξεις και τις συλλαβίζουν. Συζητάνε με τον δάσκαλο τα λάθη τους. 

 

Άλλες Ιδέες: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την δραστηριότητα και για άλλα φαινόμενα 

του Συλλαβισμού. Μπορείτε να βρείτε τα φαινόμενα στην κατηγοριοποίηση του διδακτικού υλικού 
(Γλωσσικό επίπεδο: Φωνολογία, Κατηγορία: Συλλαβισμός) για να σχεδιάσετε όμοια μαθήματα!  

 
Οδηγίες: Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία δασκάλου για να εντοπίσετε τη λίστα με τα παιχνίδια που 

σχετίζονται με τον Συλλαβισμό. Ελέγξτε στον “Αναγνώστη” ποιες προ-αναγνωστικές 
δραστηριότητες είναι διαθέσιμες σε κάθε κείμενο και επιλέξτε το κείμενο που περιέχει το 
φαινόμενο που θέλετε να εξετάσετε. Θυμηθείτε ότι το παιδί που έχει πρόσβαση στην εφαρμογή 
πρέπει να παίξει παιχνίδια που στοχεύουν στο φαινόμενο που διδάσκετε για να ξεκλειδώσετε τη 
δραστηριότητα προ-ανάγνωσης στον Αναγνώστη. 
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Μορφολογία: Χρήση των 
υποκοριστικών  
  Σχέδιο μαθήματος με τη χρήση του “Αναγνώστη”    
Στόχοι μαθήματος:  
1. Εκμάθηση και εξάσκηση στα υποκοριστικά 
2. Ανάπτυξη αναγνωστικής δεξιότητας 

Προτεινόμενη τάξη - στόχος: 
 
Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για  παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες Δ΄ Δημοτικού. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με όλη την τάξη και σε μαθήματα μικρών ομάδων. 
 

Δραστηριότητα (   : 40 mins) 
Απαιτούμενα : τάμπλετ 

 

I. Εισαγωγή (5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να ανοίξουν τα τάμπλετ 

 

II. Ομαδική εργασία  (25 λεπτά) 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και ένα παιδί κάθε ομάδας διαβάζει κείμενο που έχει επιλέξει ο 
δάσκαλος, στο οποίο υπάρχουν υποκοριστικά. Ο δάσκαλος επιβλέπει τη διαδικασία. Μόλις 
ολοκληρώσουν την ανάγνωση, ζητάει από τα παιδιά να γράψουν στο τετράδιο όσες λέξεις 
θεωρούν ότι είναι υποκοριστικά. 

 

III. Επισήμανση και Δύσκολες λέξεις  (5 λεπτά) 

Μόλις ολοκληρώσουν την προηγούμενη δραστηριότητα χρησιμοποιούν την επισήμανση για να 
ελέγξουν αν εντόπισαν τις λέξεις και τις προσθέτουν στη λίστα με τις δύσκολες λέξεις.  

 

IV. Συζήτηση  (10 λεπτά) 

Ο δάσκαλος σε συνεργασία με τους μαθητές σχολιάζει τα λάθη και προβάλλει στον πίνακα με τη 
χρήση προβολέα τις προαναγνωστικές δραστηριότητες και ακολούθως τις λέξεις με την 
επισημείωση. 

 

Άλλες Ιδέες: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την δραστηριότητα και για άλλα φαινόμενα 

της Μορφολογίας. Μπορείτε να βρείτε τα φαινόμενα στην κατηγοριοποίηση του διδακτικού υλικού 
(Γλωσσικό επίπεδο: Μορφολογία, Κατηγορία: Παραγωγικά επιθήματα) για να σχεδιάσετε όμοια 
μαθήματα!  

 
Οδηγίες: Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία δασκάλου για να εντοπίσετε τη λίστα με τα παιχνίδια που 

σχετίζονται με τον Συλλαβισμό. Ελέγξτε στον “Αναγνώστη” ποιες προ-αναγνωστικές 
δραστηριότητες είναι διαθέσιμες σε κάθε κείμενο και επιλέξτε το κείμενο που περιέχει το 
φαινόμενο που θέλετε να εξετάσετε. Θυμηθείτε ότι το παιδί που έχει πρόσβαση στην εφαρμογή 
πρέπει να παίξει παιχνίδια που στοχεύουν στο φαινόμενο  που διδάσκετε για να ξεκλειδώσετε τη 
δραστηριότητα προ-ανάγνωσης στον Αναγνώστη.  



iRead Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού  
 

 60 

Φωνολογία: Συλλαβισμός 

  Σχέδιο μαθήματος με τη χρήση του “Αναγνώστη”    
Στόχοι μαθήματος:  

I. Εκμάθηση και εξάσκηση στον συλλαβισμό 
Προτεινόμενη τάξη - στόχος: 
 
Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για παιδιά Α΄, β΄ και Γ΄ Δημοτικού και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 
Δ΄ Δημοτικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλη την τάξη και σε μαθήματα μικρών ομάδων. 
 

Δραστηριότητα (      : 47 mins) 
Απαιτούμενα : τάμπλετ 

 

I. Εισαγωγή (10 λεπτά) 

Ο δάσκαλος εξηγεί το φαινόμενο και δίνει παραδείγματα τόσο στον πίνακα, όσο και προφορικά.  

 

II. Ατομική εργασία  (35 λεπτά) 
Οι μαθητες διαβάζουν μόνοι τους ένα κείμενο στον «Αναγνώστη» που έχει επιλέξει ο 
δάσκαλος και κάνουν ασκήσεις όπως: 
επιλέγουν μόνοι τους λέξεις που περιέχουν το φαινόμενο και τις εντάσσουν στη λίστα με 
τις δύσκολες λέξεις 
Διαβάζουν την κάθε λέξη και την ηχογραφούν με το σωστό συλλαβισμό της 
Καλούνται να επισημάνουν και να αναφέρουν λέξεις με κοινό χαρακτηριστικό (π.χ. λέξεις 
που συλλαβίζονται με τον ίδιο τρόπο) 

III. Ανάθεση κατ’  οίκον εργασίας (2 λεπτά) 

Αναθέστε ασκήσεις για το σπίτι: Δίνεται φυλλάδιο με λέξεις, τις οποίες καλούνται να συλλαβίσουν, 
να απαριθμήσουν τις συλλαβές τους και να βρουν άλλες λέξεις που αρχίζουν με την ίδια συλλαβή.  

 

Άλλες Ιδέες: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την δραστηριότητα και για άλλα φαινόμενα 

της Μορφολογίας. Μπορείτε να βρείτε τα φαινόμενα στην κατηγοριοποίηση του διδακτικού υλικού 
(Γλωσσικό επίπεδο: Φωνολογία, Κατηγορία: Συλλαβισμός) για να σχεδιάσετε όμοια μαθήματα!  

 

Οδηγίες: Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία δασκάλου για να εντοπίσετε τη λίστα με τα παιχνίδια που 

σχετίζονται με τον Συλλαβισμό. Ελέγξτε στον “Αναγνώστη” ποιες προ-αναγνωστικές 

δραστηριότητες είναι διαθέσιμες σε κάθε κείμενο και επιλέξτε το κείμενο που περιέχει το φαινόμενο 

που θέλετε να εξετάσετε. Θυμηθείτε ότι το παιδί που έχει πρόσβαση στην εφαρμογή πρέπει να παίξει 

παιχνίδια που στοχεύουν στο φαινόμενο  που διδάσκετε για να ξεκλειδώσετε τη δραστηριότητα προ-

ανάγνωσης στον Αναγνώστη. 
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Μορφολογία: Προθήματα  
  Σχέδιο μαθήματος με τη χρήση του “Αναγνώστη”    
Στόχοι μαθήματος:  
1. Εκμάθηση και εξάσκηση στα προθήματα (αντίθετες λέξεις) 
2. Ανάπτυξη αναγνωστικής δεξιότητας 

Προτεινόμενη τάξη - στόχος: 
 
Η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για  παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες Δ΄, Ε΄ και Στ΄  Δημοτικού. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σε νέους Αναγνώστες Β΄ και Γ΄ τάξης. 
 

Δραστηριότητα (      : 40 mins) 
Απαιτούμενα : τάμπλετ 

 

I. Εισαγωγή (5 λεπτά) 

Ο δάσκαλος προβάλλει στον πίνακα ένα κείμενο από τον «Αναγνώστη» και αναθέτει στα παιδιά 
ένα- ένα με τη σειρά να διαβάσουν το κείμενο. 

 

II. Ομαδική εργασία  (25 λεπτά) 

Ο δάσκαλος εξηγεί τις αντίθετες λέξεις προβάλλοντας τις προαναγνωστικές δραστηριότητες του 
κειμένου.  Ακολούθως, επιλέγει να υπογραμμιστούν λέξεις με πρόθημα που δηλώνει αντίθετες 
λέξεις. Τα παιδιά χωρίζονται σε ζεύγη και καλούνται να γράψουν στο τετράδιό τους τις αντίθετες 
λέξεις από αυτές. Ο δάσκαλος επιβλέπει τη διαδικασία. Μόλις ολοκληρώσουν την άσκηση, ζητάει 
από τα παιδιά να πουν στην τάξη τις λέξεις που έγραψαν. 

 

III. Συζήτηση  (10 λεπτά) 

Ο δάσκαλος σε συνεργασία με τους μαθητές σχολιάζει τα λάθη και καταγράφει στον πίνακα τις 
σωστές λέξεις εξηγώντας τα λάθη. 

 

Άλλες Ιδέες: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την δραστηριότητα και για άλλα φαινόμενα 

της Μορφολογίας. Μπορείτε να βρείτε τα φαινόμενα στην κατηγοριοποίηση του διδακτικού υλικού 
(Γλωσσικό επίπεδο: Μορφολογία, Κατηγορία: Προθήματα) για να σχεδιάσετε όμοια μαθήματα!  

 

Οδηγίες: Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία διδασκαλίας για να εντοπίσετε τη λίστα με τα παιχνίδια 

που σχετίζονται με τα προθήματα. Ελέγξτε στον “Αναγνώστη” ποιες προ-αναγνωστικές 

δραστηριότητες είναι διαθέσιμες σε κάθε κείμενο και επιλέξτε το κείμενο που περιέχει το 

φαινόμενο που θέλετε να εξετάσετε. Θυμηθείτε ότι το παιδί που έχει πρόσβαση στην εφαρμογή 

πρέπει να παίξει παιχνίδια που στοχεύουν στο φαινόμενο  που διδάσκετε για να ξεκλειδώσετε τη 

δραστηριότητα προ-ανάγνωσης στον Αναγνώστη. 
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Καθημερινή 
Διαχείριση των tablets 
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Μόλις πάρετε το tablet 
Οι εφαρμογές του iRead τρέχουν σε όλες τις συσκευές Android. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 
εφαρμογής, οι εφαρμογές θα βελτιστοποιούνται ώστε να λειτουργούν καλύτερα στη συσκευή 
που χρησιμοποιείται περισσότερο, το Lenovo Tab 4 10".          

Technical Characteristics 

Επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 425 64-bit Quad- Core Production Date: 23/12/2017 

O.S. Android 8.1.0 

Display 10.1" (1280 x 800) 

Camera Front 2MP – Rear 5 MP 

RAM 2 GB 

Μνήμη 16 GB 

Μπαταρία 7000 mAH/ μέχρι 20 ώρες 

 
 
Μέσα στο κουτί θα βρείτε: 
 

● το tablet με όλες τις ρυθμίσεις (συνδεδεμένο στο Google λογαριασμό που αφορά το 
πιλοτικό του σχολείου, τις iRead εφαρμογές, κ.λπ.) 

● ένα φορτιστή (γρήγορη φόρτιση/2A-5.2V) 
● ένα καλώδιο USB to USB-mini.   

 
Μόλις λάβετε και ανοίξετε το κουτί καλό θα ήταν να βεβαιωθείτε ότι οι βασικές λειτουργίες 
(κλείδωμα-ξεκλείδωμα, wi-fi κλπ) εκτελούνται σωστά.    
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Αναβαθμίσεις συστήματος1: είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να ολοκληρώνεται όταν είναι 
διαθέσιμη. Για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση ακολουθήστε το μονοπάτι: Ρυθμίσεις → 
Σχετικά με το tablet → Ενημερώσεις συστήματος → Λήψη και εγκατάσταση 
 
Σημαντική Σημείωση: προκειμένου να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αναβάθμισης του tablet σας 
είναι απαραίτητο η μπαταρία να είναι πάνω από 30%. 
 
Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι η αναβάθμιση του συστήματος μπορεί να διαρκέσει μια ολόκληρη 
διδακτική ώρα! Όταν δεχτείτε την πρόσβαση, η ενημέρωση ξεκινάει να εγκαθίσταται, και το 
tablet είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η ενημέρωση.  

Διεπαφή του Χρήστη στο tablet  
Το tablet χρησιμοποιεί το Android Λειτουργικό Σύστημα (current O.S: Android 8.1.0, September 
2019) που συνεπάγεται ότι η διεπαφή χρήστη είναι Android και αποτελείται από widgets και 
εφαρμογές. 
Κάθε φορά που ξεκλειδώνεται η οθόνη του tablet, ο χρήστης βρίσκεται στην κύρια οθόνη. Στην 
οθόνη αυτή υπάρχουν οι 2 εφαρμογές του iRead (Navigo, Reader). 

Λογαριασμός Google  

Είναι σημαντικό τα tablet να είναι πάντα συνδεδεμένα στο λογαριασμό της Google που παρέχεται 
από τον εταίρο από τον οποίο έχετε παραλάβει τα tablet (στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε το 
mail που αφορά τη δική σας πιλοτική εφαρμογή). Σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει η πιθανότητα 
να λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα στο οποίο θα σας ζητήσει να ξανασυνδεθείτε στο 
λογαριασμό Google. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον 
υπεύθυνο της πιλοτικής εφαρμογής προκειμένου να σας βοηθήσει.  

Account email 

Για το Παν/μιο Ιωαννίνων: 

iread.horizon@gmail.com 

Για τα εκπαιδευτήρια Δούκα: 
iread.doukas@gmail.com 

 
Για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε πλήρως τη διεπαφή χρήστη του Android, κάθε tablet θα πρέπει 
να είναι συνδεδεμένο στον παραπάνω λογαριασμό Google. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 
εφαρμογής θα χρησιμοποιείται ένας μοναδικός λογαριασμός Google για κάθε πιλοτικό. Οι κύριοι 
λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι:  
 

● Η διατήρηση μιας άμεσης επικοινωνίας (μέσω e-mail) με όλα τα tablet του πιλοτικού.  
● Η άμεση πρόσβαση σε διαμοιρασμένο υλικό για όλες τις ταμπλέτες (μέσω Google Drive).  
● Η ανακοίνωση σημαντικών ημερομηνιών (μέσω Google calendar).  

 
1  Οι ενημερώσεις συστήματος μπορεί να επηρεάσουν την διεπαφή χρήστη του tablet.  

 



iRead Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού  
 

 65 

● Η λήψη των iRead εφαρμογών μέσω του Play Store 

 

Ρυθμίσεις του tablet  

Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις στο κύριο μενού κύλησης και στο κύριο μενού του tablet.  

 

 

Σύνδεση στο wi-fi  

Ένα χαρακτηριστικό του tablet, απαραίτητο για τη χρήση των iRA χαρακτηριστικών του τάμπλετ, 
απραίτητο για την χρήση των εφαρμογών του iREAD, είναι η σύνδεση στο διαδίκτυο (wi-fi internet 
connection). Για την ρύθμιση του δικτύου πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:  Ρυθμίσεις → Open 
WLAN → Επιλογή δικτύου → Input Κωδικός → Σύνδεση 
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Γλώσσα 

Μια ακόμα σημαντική ρύθμιση είναι αυτή της επιλογής γλώσσας. Για πρώτη γλώσσα του tablet θα 
πρέπει να οριστεί η γλώσσα της πιλοτικής εφαρμογής στην οποία συμμετέχετε. Μπορείτε να 
αναζητήσετε τις ρυθμίσεις γλώσσας ακολουθώντας το παρακάτω: Ρυθμίσεις → Σύστημα → 
Languages & input → Languages 

Εφαρμογές & Ειδοποιήσεις  

Μπορείτε να δείτε τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει και να τις διαχειριστείτε σε κάθε 
συσκευή. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την εγκατάσταση (εναλλακτικά κρατήστε πατημένο 
το εικονίδιο της εφαρμογής και μετακινήστε το πάνω δεξιά στο εικονίδιο που λέγεται ‘Κατάργηση 
Εγκατάστασης’). 
 
Μνήμη 
Ο χρήστης μπορεί να δει την χωρητικότητα μνήμης της συσκευής του και σε περίπτωση που το 
tablet διαθέτει SD κάρτα μνήμης, να ελέγξει σε ποιο σημείο θα αποθηκευτεί η εφαρμογή (η 
δυνατότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις εφαρμογές).     

Google Play Store  
Στο Google Play Store ο χρήστης μπορεί να βρει εφαρμογές για συσκευές Android, καθώς και τις 
δύο εφαρμογές του iRead: Navigo and Amigo. Η είσοδος στο Google Play Store μπορεί να γίνει από 
το αντίστοιχο εικονίδιο στο κύριο μενού του tablet. Το Play Store επιτρέπει στο χρήστη να 
διαχειρίζεται τις εγκατεστημένες εφαρμογές καθώς και την εγκατάσταση καινούριων.  

Εγκατάσταση Εφαρμογών  

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα της αναζήτησης 
στο Play Store. Όταν βρει την εφαρμογή που επιθυμεί, επιλέγει το εικονίδιο της και θα εμφανιστεί 
μια καρτέλα προκειμένου να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Εφόσον αποδεχτεί τις άδειες για τη χρήση 
των δεδομένων και τις λειτουργίες του tablet, θα εμφανιστεί στο μενού κύλησης η γραμμή που 
εμφανίζει τη διαδικασία της εγκατάσταση..    

 

Ενημέρωση Εφαρμογών  

Ο χρήστης μπορεί επίσης να δει τη λίστα με τις εφαρμογές που έχουν διαθέσιμη ενημέρωση (εάν 
οι εφαρμογές iRead βρίσκονται σε αυτή τη λίστα, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την ενημέρωση 
των εφαρμογών).   
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Ο χρήστης μπορείς επίσης να ενημερώσει μια συγκεκριμένη εφαρμογή αναζητώντας την και 
επιλέγοντας το εικονίδιο της όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

 

Google Pay  

Το Google Pay είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google και επιτρέπει την 
πραγματοποίηση συναλλαγών όσο χρησιμοποιείτε το tablet. Σας συμβουλεύουμε να μην εισάγετε 
στοιχεία της κάρτας σας, καθώς οι ταμπλέτες που χρησιμοποιούνται για την πιλοτική εφαρμογή 
διαθέτουν έναν κοινό λογαριασμό Google και, ως αποτέλεσμα, τα στοιχεία της κάρτας θα είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις ταμπλέτες και όλοι οι χρήστες τους θα μπορούν να κάνουν συναλλαγές 
χρησιμοποιώντας τη δική σας κάρτα.     

Google Chrome  

Το Google Chrome είναι το κύριο πρόγραμμα περιήγησης που βρίσκεται στο tablet σας, που 
παρέχεται από τη Google. Από το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να περιηγηθείτε σε όποια 
ιστοσελίδα θέλετε. Είναι σημαντικό να κάνετε εκαθάρριση του ιστορικού περιήγησης  καθώς 
αυτό είναι διαθέσιμο σε όλους του χρήστες που χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό Google 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τoυς σελιδοδείκτες (bookmarks) για τους ιστότοπους που 
σας ενδιαφέρουν. Οι σελιδοδείκτες είναι επίσης ορατοί σε όλες τις ταμπλέτες που χρησιμοποιούν 

https://support.google.com/chrome/answer/95589?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/188842?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
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τον ίδιο λογαριασμό Gmail, για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να ορίζετε ως σελιδοδείκτες 
σημαντικές ιστοσελίδες που σχετίζονται με το project. 

Φόρτιση και ασφάλεια των Tablets  
Θα χρειαστεί να φορτίσετε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα tablets καθώς κάθε σχολείο έχει 
στη διάθεσή του ένα μεγάλο αριθμό ταμπλετών. Οι μπαταρίες των tablets έχουν μεγάλη 
χωρητικότητα (7000mΑ), που συνεπάγεται σχεδόν διπλάσια μπαταρία από τα περισσότερα 
κινητά τηλέφωνα, ενώ έχει λιγότερες λειτουργίες να εκτελέσει (τοποθεσία, 4G, etc.). Σαν γενικό 
κανόνα θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι εάν ένα tablet έχει περισσότερο από 20% μπαταρία, 
τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον για μια διδακτική ώρα κατά τη διάρκεια της οποία 
χρησιμοποιούνται οι εφαρμογές του iRead.  
 
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για 2 προτεινόμενους 
τρόπους ταυτόχρονης φόρτισης των tablets.  

1. Πολύπριζο  

Αυτή είναι η πιο συμφέρουσα λύση από οικονομικής άποψης καθώς 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους φορτιστές των tablets σας. Οι 
φορτιστές αυτοί θα φορτίσουν τις ταμπλέτες σας με τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζεται η 
ελάχιστη δυνατή διάρκεια φόρτισης. 
 
Ωστόσο υπάρχουν 2 μειονεκτήματα στον τρόπο αυτό. Πρώτον, συνήθως 
υπάρχουν λιγότερο από 10 πρίζες σε κάθε πολύμπριζο. Δεύτερον, χρειάζεστε 
τους φορτιστές τις συσκευές, αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που κάποιος 
φορτιστής χάνεται ή χαλάει θα πρέπει να αντικατασταθεί. 

2. USB Hub  

Το USB hub είναι μια συσκευή που επιτρέπει τη σύνδεση πολλών USBs σε μια 
πρίζα ή σε ένα USB port.   
Συγκριτικά με το πολύμπριζο, μπορεί εύκολα να φορτίσει περισσότερα από 
10 ταυτόχρονα. Για να το χρησιμοποιήσετε, χρειάζεστε μόνο ένα καλώδιο USB 
to USB-mini. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε ολόκληρο 
το φορτιστή σε περίπτωση που χαλάσει παρά μόνο το καλώδιο.   
Το βασικό μειονέκτημα της συσκευής αυτής είναι ότι έχει μέγιστη ταχύτητα 

φόρτισης η οποία διαμοιράζεται ανάλογα με τις USB sockets που 
χρησιμοποιούνται..   
 
Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για μία λύση που χρειάζεται λιγότερο χώρο, 
αλλά δεν εξασφαλίζει τη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης. 
 

Ασφάλεια των tablets 
Οι οθόνες των tablets είναι περισσότερο ανθεκτικές σε γρατζουνιές και σπασίματα από ότι αυτές 
των κινητών τηλεφώνων. Παρ’ ‘όλα αυτά υπάρχει η πιθανότητα να υποστεί κάποια ζημιά. Για το 
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λόγο αυτό συνίσταται η αγορά θηκών για κάθε Lenovo Tab 4 10". Το κόστος των θηκών μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.  

 

Κλείδωμα Εφαρμογών  

Δεν υπάρχει κάποιος εύκολος τρόπος να κλειδώσετε τις εφαρμογές στο Android περιβάλλον. Το 
tablet που χρησιμοποιείται στην πιλοτική εφαρμογή του έργου διαθέτει περιβάλλον για παιδιά, 
αλλά η διεπαφή του χρήστη είναι τελείως διαφορετική και περιορίζει χρήσιμα χαρακτηριστικά θα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία.   
  
Για να βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές δε θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Google Play 
Store για να εγκαθιστούν εφαρμογές και παιχνίδια που δεν έχουν σχέση με τους διδακτικούς 
σκοπούς μπορείτε να ρυθμίσετε το γονικό έλεγχο που είναι διαθέσιμος στην εφαρμογή του Play 
Store. Για να το κάνετε αυτό ακολουθήστε τα παρακάτω:  
 

● Ανοίξτε την εφαρμογή Play Store.  
● Στην πάνω αριστερή γωνία, επιλέξτε Menu Ρυθμίσεις Parental Controls.  
● Ενεργοποιήστε ταParental Controls.  
● Δημιουργήστε ένα PIN (προτεινόμενο: 2019).  
● Επιλέξτε το περιεχόμενο που θα φιλτράρετε.  
● Επιλέξτε πως θα φιλτράρετε/περιορίζετε την πρόσβαση.  

 Όπως υποδεικνύει η Google για το γονικό έλεγχο των εφαρμογών: "Όταν ρυθμίζετε τα γονικά 
στοιχεία ελέγχου για εφαρμογές και παιχνίδια, μπορείτε να επιλέξετε τo μεγαλύτερο βαθμό 
περιεχομένου που θέλετε να επιτρέψετε για λήψεις ή αγορές. Ωστόσο, ενδέχεται να 
εξακολουθείτε να βλέπετε εφαρμογές και παιχνίδια εκτός του φίλτρου σας κατά την αναζήτηση ή 
σε περίπτωση που τα επισκεφτείτε χρησιμοποιώντας έναν απευθείας σύνδεσμο για τη σελίδα της 
εφαρμογής." 

https://support.google.com/googleplay/answer/1075738?hl=en
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Προβολή Οθόνης 
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής των iRead εφαρμογών, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
θελήσει να προβάλει την οθόνη ενός συγκεκριμένου tablet σε ολόκληρη την τάξη. Αυτό μπορεί να 
συμβεί είτε κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής δραστηριότητας, που θα περιλαμβάνει όλη την τάξη 
ίσως κάποια δραστηριότητα που σχετίζεται με το iRead.  

Προβολή Οθόνης 

Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιεί την επιλογή του Android της προβολής 
οθόνης. Πολλοί χρήστες είναι εξοικειωμένοι με αυτή τη δυνατότητα 
καθώς είναι ευρέως χρησιμοποιούμενος τρόπος για να προβάλλετε μια 
εφαρμογή (π.χ. youtube) σε μια smart tv. Εάν ο προτζέκτορας που 
χρησιμοποιείται έχει αυτή την επιλογής, τότε μπορείτε απλά να 
συνδέσετε δύο συσκευές μέσω wi-fi. Προκείμενου να το κάνετε 
ευκολότερα μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την 
εφαρμογή Google Home για τις Android συσκευές από το Google Play 
Store. 
 
Εάν ο προτζέκτορας σας δεν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία τότε μπορείτε να το κάνετε μόνοι 
σας χρησιμοποιώντας κάποιο εξοπλισμό. Ο πιο οικονομικός τρόπος για αυτή την περίπτωση είναι 
να αγοράσετε ένα Google Chromecast (2ης γενιάς) το οποίο συνδέεται στον προτζέκτορα μέσω 
HDMI (χρειάζεται ένα USB port ή κάποια πρίζα για να φορτίζει) και στο tablet μέσω Wi-Fi. Τώρα 
μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη σας με τον ίδιο τρόπο που θα γινόταν εάν ο προτζέκτορας 
σας εκτελούσε τις λειτουργίες μιας smart tv. 
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Ρυθμίσεις Απορρήτου των tablets   
Όλες οι ταμπλέτες συνδέονται σε ένα κοινό ανώνυμο Google Account. Επομένως, όλα τα 
δεδομένα που συλλέγονται από το Android, τη Google ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή (εκτός από 
τις iRead εφαρμογές2 όπου οι μαθητές συνδέονται στο λογαριασμό τους) συνδέονται με το 
Google Account του πιλοτικού στο οποίο συμμετέχει το σχολείο σας.  

Εξασφαλίστε ότι κάθε μαθητής 
χρησιμοποιεί πάντα το ίδιο tablet  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα δίνεται ένα tablet ανά μαθητή και είναι προτιμότερο να 
εξασφαλίζετε ότι κάθε μαθητής θα χρησιμοποιεί το ίδιο tablet κάθε φορά. Αυτό μπορεί να σας 
φανει χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. δυνατότητα να γνωρίζετε ποιος μαθητής είναι 
υπεύθυνος για κάθε tablet κ.λπ.). Επιπλέον, ο Amigo Reader αποθηκεύει ορισμένα από τα 
δεδομένα τοπικά δηλαδή στο tablet και όχι στον server.  
  
Ο ευκολότερος τρόπος να σιγουρευτείτε ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν το ίδιο tablet είναι να 
σημαδέψετε το κάθε tablet, ιδανικά χρησιμοποιώντας κάποιο αυτοκόλλητο που πάνω θα 
αναγράφονται αριθμοί (π.χ. 01, 02, …15). Σας συμβουλεύουμε το αυτοκόλλητο να βρίσκεται στο 
πίσω μέρος της οθόνης εκεί όπου βρίσκονται το  iRead logo και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Στη 
συνέχεια θα πρέπει να δώσετε ένα μοναδικό αριθμό σε κάθε μαθητή και να τα καταγράφετε. 
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     Λίστα Κειμένων – Παράρτημα  

 

 
 

Title Topic Genre Year CEFR 

Αξέχαστα γενέθλια Καθημερινή  ζωή και 
συνήθειες  

Άλλο 3 
 

Μικρομαγειρέματα Καθημερινή  ζωή και 
συνήθειες 

Άλλο 3 
 

Στο νησί του Αιόλου Ιστορία Επιστήμες 3  

Συνέντευξη με τον Αντώνη Επαγγέλματα Άλλο 6  

H Συναυλία αρχίζει Ορχήστρα Τέχνες 5  

Κατασκευές της φύσης Φύση Επιστήμες 5  

Προγράμματα τηλεόρασης Τηλεόραση Άλλο 5  

Γράμμα στον Τσάρλι Τσάπλιν Άνθρωποι Άλλο 6  

Καλοκαίρι με δρεπάνι, 
τσουγκράνα και αμίλητο νερό 

Καθημερινή  ζωή και 
συνήθειες 

Επιστήμες 6 
 

Η Ντάλια Άνθρωποι Άλλο 6  

«Τσιριτρό» Ζώα Επιστήμες 6  

Χρυσό καλοκαίρι 
Καθημερινή  ζωή και 
συνήθειες 

Επιστήμες 6 
 

Η γιαγιά ψωμί ζυμώνει 
Καθημερινή  ζωή και 
συνήθειες 

Επιστήμες 6 
 

Περιπέτεια του μικρού 
Αλέξανδρου και της μεγάλης του 
παρέας 

Περιπέτεια Άλλο 6 
 

Ο παράξενος πραματευτής Άνθρωποι Άλλο 6  

Η γέννηση του Απόλλωνα και της 
Άρτεμης 

Ιστορία Επιστήμες 6 
 

Ο θεός Απόλλωνας Ιστορία Επιστήμες 6  

Ένα παραμύθι (αλφαβητάριο) Λογοτεχνία Επιστήμες 6  

Οι φωτιές Λογοτεχνία Επιστήμες 6  



iRead Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού  
 

 73 

 Το παλτό Λογοτεχνία Επιστήμες 6  

Η καρδούλα Λογοτεχνία Επιστήμες 6  

Ένα φλουρί για τη Δέσπω Λογοτεχνία Επιστήμες 6  

Η πάπια που ήθελε να μάθει πως 
έρχεται η νύχτα 

Λογοτεχνία Επιστήμες 6 
 

Απ’ το λάθος ενός τόνου Λογοτεχνία Επιστήμες 5  

Ο εφευρέτης της τέλειας κόλλας Ανακαλύψεις Επιστήμες 5  

Ο μεγάλος εφευρέτης (Ροντάρι) Ανακαλύψεις Επιστήμες 5  

Η τηλεόραση στο χωριό του 
γέλιου 

Ανακαλύψεις Επιστήμες 5 
 

Πώς δημιουργείται μια παράδοση 
Καθημερινή  ζωή και 
συνήθειες 

Επιστήμες 5 
 

 Η κυρά-ρύπανση Μόλυνση του περιβάλλοντος Επιστήμες 5  

Η ρύπανση: ο μεγάλος εχθρός Ζώα Επιστήμες 5  

Τα γατάκια Ζώα Επιστήμες 5  

Τα παιδιά τολμούν Λογοτεχνία Επιστήμες 5  

Ο Λουκάς, ο Νίκος και το 
λουκάνικο 

Λογοτεχνία Επιστήμες 5 
 

Ο τριγωνοψαρούλης Λογοτεχνία Επιστήμες 3  

Ο Χάρης Λογοτεχνία Επιστήμες 3  

Στους Δελφούς Ιστορία Επιστήμες 3  

Ο γάιδαρος και ο λύκος Λογοτεχνία Επιστήμες 3  

Το λιοντάρι, ο γάιδαρος και η 
αλεπού (διασκευή) 

Μυθολογία Επιστήμες 3 
 

Ο μύθος του Αισώπου «το 
λιοντάρι, ο γάιδαρος και η 
αλεπού» 

Μυθολογία Επιστήμες 3 
 

Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε 
να λιώσει 

Λογοτεχνία Επιστήμες 4 
 

Η μόδα των χορταρένιων 
μαλλιών 

Λογοτεχνία Επιστήμες 4 
 

Ο βαρόνος Μινχάουζεν πάει στη 
Ρωσία 

Ιστορία Επιστήμες 4 
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Το ποδήλατο Ποδηλασία Αθλήματα 4  

Η πρωτομαγιά Εποχές του Χρόνου Επιστήμες 4  

Το καινούριο σπίτι της 
οικογένειας Παπά (προσαρμογή) 

Λογοτεχνία Επιστήμες 4 
 

Η ζωγραφιά Ζωγραφική Τέχνες 5  

Μια συντροφιά αληθινοί φίλοι Λογοτεχνία Επιστήμες 5  

Η παράξενη ιστορία που 
γράφτηκε μόνη της 

Λογοτεχνία Επιστήμες 5 
 

Το δάσος που ταξίδευε Φύση Επιστήμες 5  

Το μπάνιο, οι διακοπές του 
μικρού Νικόλα 

Λογοτεχνία Επιστήμες 5 
 

Εγώ ελπίζω να τη βολέψω… Λογοτεχνία Επιστήμες 6  

Παιχνίδια της νύχτας Εποχές του Χρόνου Επιστήμες 6  

Η σακαράκα Λογοτεχνία Επιστήμες 4  

Η πατρίδα Λογοτεχνία Επιστήμες 4  

Στης Χαλκιδικής τα πόδια Λογοτεχνία Επιστήμες 4  

Το στοιχειό από τη Χίο Λογοτεχνία Επιστήμες 6  

Ένα δώρο Καθημερινή ζωή Άλλο 2  

Η παραλία Καθημερινή ζωή Άλλο 2  

Καρναβάλι Καθημερινή ζωή Άλλο 2  

Τα γενέθλια Καθημερινή ζωή Άλλο 2  

Γιορτή 25ης Μαρτίου! Καθημερινή ζωή Άλλο 2  

Η επίσκεψη στην Ισπανία Καθημερινή ζωή Άλλο 2  

Η συνάντηση Καθημερινή ζωή Άλλο 2  

Περιπέτεια στη θάλασσα Καθημερινή ζωή Άλλο 2  

 
 


