
TOOLS ANALYSIS – GREECE 

IO1: ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 



│2 

Πληροφορίες για το έργο 

Ακρωνύμιο του έργου: 
INTEGRACTION 

Πλήρης τίτλος του έργου: 

Δράση για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη των 

προσφύγων και αιτούντων άσυλο 

Συντονιστής: 
ANOLF Marche – Ιταλία 

Χρηματοδοτείται από: 

ERASMUS+ KA2 - Συνεργασία για καινοτομία και 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών 

Αριθμός έργου: 
2019-1-IT02-KA204-063302 

Ιστοσελίδα έργου: 
https://www.integraction.eu/ 

Εθνικός οργανισμός: 
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 

Copyright © INTEGRACTION 

Αυτό το παραδοτέο διαθέτει άδεια βάσει Creative Commons Attribution-Share 

Alike 4.0 International License. Η ανοιχτή άδεια ισχύει μόνο για τα τελικά 

παραδοτέα. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα παραδοτέα είναι εμπιστευτικά. 

Αποποίηση ευθυνών: 

Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το 

έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του δημιουργού του. Η EACEA και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχει.

http://www.integraction.eu/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


│3 

 

 

Χαρτογράφηση Εθνικών Ψηφιακών Εργαλείων για 

την Εκμάθηση της Γλώσσας σε 

Μετανάστες/Πρόσφυγες   

Πλατφόρμες/ Πύλες εκμάθησης 

Δεκατρείς (13) πλατφόρμες και διαδικτυακές πύλες εκμάθησης επιλέχθηκαν σε αυτή 

την έρευνα, επτά (7) από τις οποίες (GreekPod101.com, The Online Greek Tutor, 

YaSas.com, Metadrasi – Polileksiko, Greek for You, Language courses and Padlet 

platform) είναι ειδικά σχεδιασμένες για την εκμάθηση Ελληνικών. Οι υπόλοιπες έξι (6) 

αφορούν ξένες γλώσσες γενικά. Αυτές οι πλατφόρμες παρέχουν τη δυνατότητα 

στους μετανάστες και τους δασκάλους/εκπαιδευτές να αποκτήσουν και να 

ενισχύσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες μέσω διαφόρων ειδών υλικού και 

ασκήσεων. Η πλειοψηφία αυτών των εργαλείων αφορά ειδικά μετανάστες, μαθητές 

και, γενικά, ανθρώπους που επιθυμούν να μάθουν Ελληνικά. Δώδεκα (12) από τις 

δεκατρείς (13) πύλες εκμάθησης είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά. Όπως αναγράφεται, 

οι μετανάστες που έχουν ευχέρεια στα Αγγλικά μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

όλες σχεδόν τις ψηφιακές πλατφόρμες, εκτός από μια πύλη, τη Metadrasi, που είναι 

διαθέσιμη στα Αλβανικά, τα Αραβικά, τα Γεωργιανά, τα Ούρντου και τα Ρωσικά. 

Σύμφωνα με τα πρότυπα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις 

Γλώσσες (CEFR), μόνο τρεις (3) πλατφόρμες είναι βασισμένες σε αυτά (Metdrasi- - 

Polileksiko, L-PACK 2, and Greek for you), και μόνο μια πύλη (Forvo) παρέχει ένα 

τελικό πιστοποιητικό. Οι μετανάστες και οι φορείς/δάσκαλοι μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν εννιά (9) πλατφόρμες δωρεάν, ενώ οι υπόλοιπες παρέχουν μόνο 

δωρεάν δοκιμές.  

  

Ιστοσελίδες 

Σε αυτή την κατηγορία, έχουμε επιλέξει οκτώ (8) ιστοσελίδες. Το περιβάλλον της 

ιστοσελίδας διαφέρει από τη συνηθισμένη διαρρύθμιση της εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας καθώς αποτελείται από διάφορες πηγές, μεθοδολογίες και πλαίσια. 

Όλες οι ιστοσελίδες στη λίστα αφορούν ειδικά τα Ελληνικά για χρήστες που έχουν 

ευχέρεια μόνο στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, εκτός από το 50 Languages courses 

το οποίο παρέχει πάνω από 50 γλώσσες στους δασκάλους. Τρεις (3) από τις 

οκτώ (8) ιστοσελίδες ακολουθούν τα πρότυπα του CEFR (Alfa, Filoglossia and 

Center for the Greek Language) παρέχοντας και τελικό πιστοποιητικό 

παράλληλα. Από την πλευρά των χρηστών, όλες οι ιστοσελίδες απευθύνονται σε 

μαθητές, αλλά μόνο το Goethe Verlag χρησιμοποιείται και από μαθητές και 

φορείς. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων, οι μετανάστες μπορούν να 

ενισχύσουν κυρίως τις αναγνωστικές και ακουστικές τους ικανότητες και λιγότερο 

του γραπτού και προφορικού λόγου. Στις γραπτές και προφορικές δεξιότητες 

δίνεται έμφαση περισσότερο μέσω των Alfa, Hellas Alive, Filoglossia and Center 

for the Greek Language. Τέσσερις (4) ιστοσελίδες (An Introduction to Modern 

Greek, Goethe Verlag, 50 Languages courses and Talk Greek) είναι δωρεάν ενώ 

οι άλλες τέσσερις (4) δεν είναι.  

https://www.greek-language.gr/certification/node/63.html
https://www.greek-language.gr/certification/node/63.html
https://www.greek-language.gr/certification/node/63.html
https://www.greek-language.gr/certification/node/63.html
https://www.greek-language.gr/certification/node/63.html
https://www.greek-language.gr/certification/node/63.html
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Εφαρμογές/Εφαρμογές στο κινητό 

Οι εφαρμογές είναι το πιο συνηθισμένο εργαλείο για να μάθει κανείς Ελληνικά. 

Δεκαέξι (16) εφαρμογές επιλέχθηκαν, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εφαρμογές 

για κινητό. Η εκπληκτική εξέλιξη της τεχνολογίας των κινητών τα έχει μετατρέψει σε 

αναπόσπαστο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού. Επομένως, όπως μπορείτε 

να παρατηρήσετε, οι εφαρμογές στα κινητά είναι οι πρώτες στη λίστα με τα 

εργαλεία στο σύνολο των διαθέσιμων εργαλείων. Η ευρεία διαθεσιμότητα των 

εφαρμογών προϋποθέτει μια προσεκτική διαδικασία επιλογής βασισμένη α) στον 

αριθμό εγκαταστάσεων της εφαρμογής, β) στις κριτικές της εφαρμογής, και γ) 

στα σχόλια των χρηστών.  Όλες οι εφαρμογές αφορούν μαθητές και ανθρώπους 

που θέλουν να μάθουν Ελληνικά με διαδραστικό τρόπο, με εικόνες, βίντεο, 

αναμεταδόσεις, μικροδιδασκαλία, ερωτήσεις, χαρακτήρες και ενισχύοντας τις 

δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, τις ακουστικές και προφορικές. Για να 

κατηγοριοποιηθεί το επίπεδο των μαθητών, η πλειοψηφία των εφαρμογών 

παρακολουθεί την πρόοδο κάθε χρήστη με βάση τις λέξεις/φράσεις που έχει 

μάθει και τις ασκήσεις που έχει απαντήσει. Καμία από τις εφαρμογές δε συνάδει 

με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Επομένως, είναι 

κατάλληλες για όλους τους τύπους σχολείων και μαθητών (π.χ. μετανάστες), και 

μόνο το LinGo Play παρέχει τελικό πιστοποιητικό. Τα Greek on the Go και Simply 

Learn Greek είναι οι μόνες εφαρμογές που ενδείκνυνται για εκμάθηση Ελληνικών, 

ενώ οι υπόλοιπες δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να μάθει πολλές 

περισσότερες γλώσσες. Για παράδειγμα, η εφαρμογή του 50LANGUAGES 

courses επιτρέπει στους μετανάστες να μάθουν πάνω από 50 διαφορετικές 

γλώσσες χωρίς να γνωρίζουν άψογα Αγγλικά. Δεκατέσσερις (14) από τις δεκαέξι 

(16) εφαρμογές είναι δωρεάν στη χρήση τους,  εκτός από το LingQ και το Greek 

on the Go!. Με βάση το είδος του κινητού, δηλαδή αν είναι Android ή iOS, οι 

χρήστες μπορούν να κατεβάσουν τις διαθέσιμες εφαρμογές αντίστοιχα. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι περισσότερες εφαρμογές ανταποκρίνονται και σε Android αλλά 

και σε iOS συσκευές. 

 

Blogs 

Τα Blogs είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται λιγότερο για την εκμάθηση 

Ελληνικών. Ωστόσο, σε αυτή την έρευνα, εντοπίστηκαν επτά (7) εργαλεία. Όλα τα 

blogs διατίθενται δωρεάν, χωρίς εγγραφή. Αν έχετε ήδη δει τη λίστα με τις 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες και τις ιστοσελίδες, θα συνειδητοποιήσετε ότι τα blogs 

είναι μια ξεχωριστή κατηγορία εκμάθησης στα προαναφερθέντα εργαλεία. Για 

παράδειγμα, τα The Online Greek Tutor και GreekPod101.com είναι διαθέσιμα 

τόσο σε περιβάλλον πλατφόρμας όσο και σε blog. Όσον αφορά τη γλώσσα, τα 

blogs είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά. Οι μετανάστες μπορούν να αναπτύξουν και 

να ενισχύσουν τις αναγνωστικές τους ικανότητες μέσω των δημοσιεύσεων στο 

blog, αλλά κανένα από αυτά δεν ακολουθεί τα πρότυπα του CEFR. Παρόλα αυτά, 

το GreekPod101.com Blog διαθέτει μόνο ένα επίπεδο αρχαρίων για την 

εκμάθηση των βασικών στα Ελληνικά και το Greek Language Blog διαθέτει 
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επίπεδα από αρχάριους μέχρι προχωρημένους.   

 

Ηλεκτρονικά βιβλία/ Διαδικτυακή βιβλιοθήκη 

Η δημοτικότητα των ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books)αυξάνεται στους μετανάστες 

και στους φορείς. Χάρη στα πλεονεκτήματα που παρέχονται από την τεχνολογία 

και τις νέες εκπαιδευτικές τεχνικές, οι μαθητές βλέπουν αυτού του είδους τα 

εργαλεία ως ένα εναλλακτικό τρόπο να αρχίσουν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες. 

Όσον αφορά τα εργαλεία αυτής της κατηγορίας, επιλέχθηκαν οκτώ (8), όλα 

διαθέσιμα δωρεάν. Ένα (1) (Greek Language Learning Handbook for Immigrants 

and Refugee) απευθύνεται σε φορείς/δασκάλους, δυο (2) (Learning Greek 

Podcasts και WikiBooks) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μετανάστες και τα 

υπόλοιπα (5) και από τις δυο ομάδες. Τα Ελληνικά είναι η μόνη γλώσσα που 

διδάσκονται σε αυτά, εκτός από το Learn languages online το οποίο μπορεί να 

διδάξει και Αραβικά. Τα περισσότερα εργαλεία (Learning Greek Podcasts, 

WikiBooks, LearnGreek, and Modern Greek Grammar Notes for Absolute 

Beginners) είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά. Τρία (3) από αυτά διατίθενται στα 

Ελληνικά και ένα (1) (Metadrasi - Mini booklets) στα Αραβικά, Σοράνι, Φαρσί, 

Ούρντου, Τουρκικά, Κουρμάντζι και Γαλλικά. Όσον αφορά το CEFR, μόνο ένα e-

book (Greek language course for immigrants using multimedia) συμβαδίζει με 

αυτό, αλλά χωρίς να παρέχει τελικό πιστοποιητικό. Η ανάγνωση είναι η μόνη 

συμβατική δεξιότητα που καλλιεργείται σε όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά βιβλία, 

ενώ κάποια από αυτά ενισχύουν και τις ακουστικές και προφορικές δεξιότητες. 

Ευτυχώς, όλα τα e-books είναι προς χρήση δωρεάν.  

  

Διαδικτυακό Σχολείο 

Δεκαπέντε (15) μαθήματα Ελληνικών παρέχονται σε σχολεία διαδικτυακά. 

Διεξάγονται από ιδιώτες δασκάλους, πανεπιστήμια (το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) ή από 

παρόχους κατάρτισης (Κέντρο Ελληνικού Πολιρισμού, Κάριτας Ελλάς, Ινστιτούτο 

Αλεξάνδρεια, Live lingua Greek LOL και Κλεις). Όλα τα μαθήματα απευθύνονται σε 

ανθρώπους που έχουν ευχέρεια κυρίως στα Αγγλικά. Το Online Greek Courses 

επίσης απευθύνεται σε γνώστες Γαλλικών, το Greek lessons μέσω Skype ή Zoom σε 

γνώστες Ολλανδικών, και το Language courses σε γνώστες Ιταλικών. Εκτός από τα 

Online Greek Courses και Live Lingua, όλα τα υπόλοιπα σχολεία ακοπουθούν τα 

πρότυπα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφορά για τις Γλώσσες, παρέχοντας 

ένα τελικό πιστοποιητικό. Το Κοινωνικο Κεντρο Caritas Hellas στο Νέο Κόσμο και το 

Language courses πραγματοποιούνται δωρεάν ενώ τα υπόλοιπα είναι επί πληρωμή. 

 

Βίντεο 

Σε αυτή την κατηγορία, βρέθηκαν εννιά (9) εργαλεία, με στόχο να διδάξουν Ελληνικά 

χρησιμοποιώντας μόνο το κανάλι του YouTube. Όλα τα βίντεο είναι ανοιχτά και 

δωρεάν προς χρήση και δεν απαιτείται εγγραφή. Για τους μετανάστες που ξεκινούν 

να μάθουν Ελληνικά μέσω βίντεο, χρειάζεται να μιλούν καλά Αγγλικά καθώς τα 
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μαθήματα παραδίδονται μόνο στα Αγγλικά. Μια εναλλακτική επιλογή για τους 

μετανάστες που δε γνωρίζουν καλά Αγγλικά είναι να χρησιμοποιήσουν τις ρυθμίσεις 

υποτίτλων που είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες από το YouTube. Το γεγονός 

ότι τα βίντεο βασίζονται σε μη-τυπική μορφή εκπαίδευσης δεν τους δίνει τη 

δυνατότητα να υιοθετούν τα πρότυπα του CEFR ούτε να παρέχουν ένα πιστοποιητικό 

στο τέλος. Αλλά αυτή η τεχνική εκμάθησης επιτρέπει στους μετανάστες να 

εξοικειωθούν περισσότερο με την Ελληνική γλώσσα όσον αφορά τις ακουστικές κα 

αναγνωστικές δεξιότητες. Ωστόσο, το Learning Greek Videos κατηγοριοποιεί ένα 

επίπεδο αρχαρίων, το Learn Languages fast επίπεδα αρχαρίων και ενδιάμεσων και 

το The Online Greek Tutor από επίπεδο αρχαρίων μέχρι προχωρημένων.  

  

 

 
 

 


