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Ο πραγματικός κόσμος εμπλουτίζεται με 
εικονικά στοιχεία:

Τα σχολικά βιβλία & τα φύλλα εργασίας 
εμπλουτίζονται με τη χρήση του ARTutor.



Αναστροφή της κλασικής διδακτικής πρακτικής:

Παρουσίαση νέας γνώσης στο σπίτι

Ο μαθητής εργάζεται στο σπίτι 
αυτόνομα, με τον προσωπικό του 
ρυθμό και στιλ μάθησης, με σκοπό 
να κατανοήσει τη νέα γνώση. 
Λαμβάνει βοήθεια από τον 
διδάσκοντα, συνήθως σε ψηφιακή 
μορφή, όπως για παράδειγμα βίντεο, 
ιστοσελίδες, ψηφιακά αρχεία.

Δραστηριότητες στο σχολείο

Η εμπέδωση της νέας γνώσης γίνεται με 
συνεργατικές δραστηριότητες μέσα στην 
τάξη. Ο διδάσκων επιβλέπει, στηρίζει και 
βοηθά να απαντηθούν ερωτήσεις ή να 
καλυφθούν κενά που μπορεί να υπάρχουν. 
Ενδεικτικές δραστηριότητες: φύλλα 
εργασίας, επίλυση προβλήματος, θεατρικό 
παιχνίδι κ.ά.



Πώς εμπλουτίζουμε τα φύλλα εργασίας ή τα 
διδακτικά εγχειρίδια με επαυξήσεις (εικόνα, ήχο, 
ιστοσελίδα, βίντεο, τρισδιάστατο μοντέλο);

Με το ARTutor !!!



Παρακάτω παρουσιάζονται πέντε παραδείγματα για 
την ένταξη του ARTutor στο μάθημα των 
Γερμανικών εφαρμόζοντας την ανεστραμμένη τάξη.



Σελίδα σχολικού 
βιβλίου (Deutsch ein 
Hit! 1, σελ. 41, 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/898/21-0182-

01_Germanika_A-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/) 
με τρία κείμενα προς 
ανάγνωση και 
κατανόηση:

QR Code για την εμφάνιση 
των επαυξήσεων με χρήση 
της εφαρμογής (App) ARTutor:

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/898/21-0182-01_Germanika_A-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/


Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν τρία μικρά κείμενα στο 
σχολικό βιβλίο και να τα κατανοήσουν.

Με τη χρήση του ARTutor ο διδάσκων παρέχει την εξής 
βοήθεια:
➢ Τα γραπτά κείμενα ως ακουστικά κείμενα
➢ Το νέο λεξιλόγιο στη μητρική γλώσσα και στα Αγγλικά
➢ Πίνακα προς συμπλήρωση με τις βασικές πληροφορίες των 

κειμένων



Οι μαθητές προετοιμάζουν στο σπίτι τα 
τρία μικρά κείμενα του σχολικού βιβλίου.

1η Επαύξηση (ακουστικά κείμενα)
Ανάλογα με το μαθησιακό τους στιλ και το επίπεδο 
γλωσσικής ετοιμότητάς τους επιλέγουν ή δεν 
επιλέγουν να ακούν τα κείμενα του σχολικού τους 
βιβλίου και παράλληλα να τα διαβάζουν.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διαφοροποιημένη 
διδασκαλία στο πλαίσιο της ανεστραμμένης τάξης, 
όταν ο μαθητής έρχεται σε πρώτη επαφή με τη νέα 
γνώση μόνος του, στο σπίτι και πριν το μάθημα στην 
τάξη.



2η Επαύξηση (πίνακες με το νέο λεξιλόγιο
μεταφρασμένο στα Αγγλικά και στα Ελληνικά)

Ανάλογα με την υπάρχουσα γνώση στα Γερμανικά, 
οι μαθητές κάνουν την ανάλογη χρήση του πίνακα 
με το νέο λεξιλόγιο που περιέχουν τα κείμενα.
Οι λέξεις κάθε κειμένου ξεχωριστά δίνονται από 
τον διδάσκοντα μεταφρασμένες στα Αγγλικά (για 
αλλοδαπούς μαθητές που διευκολύνονται με τη 
χρήση Αγγλικών) και στα Ελληνικά (επίσημη 
γλώσσα της χώρας, όπου πραγματοποιείται η 
διδασκαλία).



3η Επαύξηση (πίνακας προς συμπλήρωση 
με τις βασικές πληροφορίες των κειμένων)

Οι μαθητές αντιγράφουν στο τετράδιό τους ή στον 
υπολογιστή τους τον πίνακα που τους δίνεται ως 
επαύξηση και τον συμπληρώνουν με τις βασικές 
πληροφορίες των τριών κειμένων. Με τον τρόπο 
αυτό εφαρμόζουν μία βασική στρατηγική ανάγνωσης 
και κατανόησης κειμένων αναπτύσσοντας δεξιότητες 
μεταγνώσης.



Video: 
https://drive.google.com/file/d/1QfMiaQZ6PLla21lUfyIlj
BidXerCvp2U/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1QfMiaQZ6PLla21lUfyIljBidXerCvp2U/view?usp=sharing


Φύλλο εργασίας με 
άσκηση συμπλήρωσης 
κενών βάζοντας το ρήμα 
της παρένθεσης στο 
σωστό πρόσωπο:

QR Code για την εμφάνιση των 
επαυξήσεων με χρήση της 
εφαρμογής (App) ARTutor

QR Code για το 
φύλλο εργασίας 
(PDF)

⇦

⇩



Οι μαθητές καλούνται, σε φύλλο εργασίας, να συμπληρώσουν 
κενά βάζοντας το ρήμα της παρένθεσης στο σωστό πρόσωπο. 
Πρόκειται για εφαρμογή και εμπέδωση της νέας γνώσης 
(κλίση ρημάτων) μέσα από εξάσκηση που γίνεται σε μικρές 
ομάδες ή ανά δύο.

Με τη χρήση του ARTutor ο διδάσκων παρέχει την εξής 
βοήθεια:

➢ Κλίση κάποιων ανωμάλων ρημάτων σε ηχητική μορφή
➢ Κλίση κάποιων ανωμάλων ρημάτων σε γραπτή μορφή
➢ Πρόσβαση στο υλικό μελέτης στο σπίτι πριν το μάθημα



Επαυξήσεις με ήχο (κλίση ανωμάλων ρημάτων)

Οι μαθητές σκανάρουν με την εφαρμογή ARTutor την 
εικόνα που δείχνει τη σημασία του εκάστοτε ρήματος 
(π.χ. fahren=οδηγώ) και έτσι ακούν πώς κλίνεται αυτό το 
ανώμαλο ρήμα. 

⇨



Επαυξήσεις με εικόνα (κλίση ανωμάλων ρημάτων)

Οι μαθητές σκανάρουν με την εφαρμογή ARTutor την εικόνα 
που δείχνει τη σημασία του εκάστοτε ρήματος (π.χ. laufen= 
τρέχω) και έτσι βλέπουν πώς κλίνεται το συγκεκριμένο 
ανώμαλο ρήμα.

⇨



Επαυξήσεις με βίντεο & ιστοσελίδες

Οι μαθητές σκανάρουν με την εφαρμογή ARTutor τις εικόνες 
στο τέλος του φύλλου εργασίας και βλέπουν τα βίντεο και τις 
ιστοσελίδες που είχαν μελετήσει στο σπίτι πριν το μάθημα. 

⇨

⇨
Deutsch Grammatik A1 - Theme 1 -
IFU Sprachschule (ifu-institut.at)

https://ifu-institut.at/online-lernen/grammatik/deutsch-grammatik-a1-thema-1


Οι επαυξήσεις λειτουργούν είτε ως βοήθεια είτε ως 
αυτοαξιολόγηση. Οι μαθητές συζητούν μέσα στις 
μικρές ομάδες ή στις δυάδες και αποφασίζουν, πότε 
και πώς θα κάνουν χρήση της κάθε επαύξησης που 
τους προσφέρει ο διδάσκων. Αυτός ο τρόπος εργασίας 
προωθεί την εποικοδομητική μάθηση, βασικό στοιχείο 
της μεθοδολογίας της ανεστραμμένης τάξης. 



Video: 
https://drive.google.com/file/d/1RbAc68m61n_6Nokhs
MWNr4twF1hSaCuY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RbAc68m61n_6NokhsMWNr4twF1hSaCuY/view?usp=sharing


Σελίδα σχολικού 
βιβλίου (Deutsch ein 
Hit! 2, σελ. 35, 
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/924/21-0183-

02_Germanika_G-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/) με 
άσκηση αναζήτησης 
πληροφοριών:

QR Code για την εμφάνιση 
των επαυξήσεων με χρήση 
της εφαρμογής (App) ARTutor

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/924/21-0183-02_Germanika_G-Gymnasiou_Vivlio-Mathiti/


Οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν πληροφορίες 
για τους αρχιτέκτονες που σχεδίασαν συγκεκριμένα 
νεοκλασικά κτήρια της Αθήνας.

Με τη χρήση του ARTutor ο διδάσκων παρέχει την 
εξής βοήθεια:
➢ Σωστές απαντήσεις
➢ Επιπλέον πληροφορίες για τα κτήρια



Επαυξήσεις με βίντεο, εικόνες και ιστοσελίδες

Οι μαθητές σκανάρουν με την εφαρμογή ARTutor
μία μία τις εικόνες με τα νεοκλασικά κτήρια και 
βλέπουν τα βίντεο, τις εικόνες και τις ιστοσελίδες, 
που δίνουν τις απαντήσεις της άσκησης, καθώς και 
επιπλέον πληροφορίες.

⇨



Οι επαυξήσεις λειτουργούν ως αυτοαξιολόγηση 
και επιπλέον προσφέρουν εξάσκηση στη 
δεξιότητα κατανόησης γραπτού και ακουστικού 
λόγου στα Γερμανικά. Παράλληλα παρέχονται 
γνώσεις γενικού ενδιαφέροντος, οι οποίες 
μπορούν να αξιοποιηθούν και σε διαθεματικές 
εργασίες. 



QR Code για το φύλλο εργασίας 
συγκέντρωσης πληροφοριών ως 
προετοιμασία για κουίζ που γίνεται 
σε ομάδες στην τάξη:

QR Code για την εμφάνιση των 
επαυξήσεων με χρήση της εφαρμογής 
(App) ARTutor:

Σύνδεσμος για το κουίζ: 
https://forms.gle/YHxYe4owfASevJDq6

https://forms.gle/YHxYe4owfASevJDq6


Φύλλο εργασίας



Πρότζεκτ για τη μελέτη των γερμανόφωνων χωρών. Οι μαθητές 
προετοιμάζονται στο σπίτι και πριν το μάθημα, αναζητώντας 
συγκεκριμένες πληροφορίες με βάση ένα φύλλο εργασίας.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος που ακολουθεί, κάνουν σε 
ομάδες και με χρήση tablet ένα κουίζ σχετικό με τις πληροφορίες 
που βρήκαν στο σπίτι (π.χ. το σύμβολο της πρωτεύουσας, το πιο 
ψηλό βουνό, ένα χαρακτηριστικό επιδόρπιο κ.ά.)

Με τη χρήση του ARTutor ο διδάσκων παρέχει την εξής βοήθεια:
➢ Κάποιες από τις ζητούμενες πληροφορίες
➢ Επιπλέον πληροφορίες



Οι επαυξήσεις λειτουργούν ως βοήθεια και προσφέρουν 
νέα γνώση, καθώς και ευκαιρίες επαφής των μαθητών με 
τη γερμανική γλώσσα (γραπτός & προφορικός λόγος). 
Η υπάρχουσα γνώση, τα κίνητρα των μαθητών και το 
μαθησιακό τους στιλ καθορίζουν τον τρόπο χρήσης των 
επαυξήσεων, οι οποίες είναι εικόνες, σύντομα βίντεο και 
ιστοσελίδες με χρήσιμες πληροφορίες στα Γερμανικά. 

Πηγή: https://program-ace.com/blog/augmented-reality-in-education/

https://program-ace.com/blog/augmented-reality-in-education/


QR Code για το φυλλάδιο 
ως αναμνηστικό από το 
μάθημα των Γερμανικών

QR Code για την εμφάνιση 
των επαυξήσεων με χρήση 
της εφαρμογής (App) ARTutor

⇩

⇩



Αναμνηστικό φυλλάδιο



Ο διδάσκων δίνει στους μαθητές σαν αναμνηστικό 
από το μάθημα των Γερμανικών ένα φυλλάδιο με 
στοιχεία από τις γερμανόφωνες χώρες, ένα ηχητικό 
με τη φωνή του, καθώς και μία ευχή. 

Με τη χρήση του ARTutor ο καθηγητής δίνει στο 
αναμνηστικό φυλλάδιο: 
➢ Διαδραστικότητα
➢ Ευκαιρία να μείνουν αξέχαστα τα Γερμανικά!...



Επαυξήσεις με ήχους και εικόνες

Οι μαθητές σκανάρουν με την εφαρμογή ARTutor
τις εικόνες του φυλλαδίου και ακούν τον εθνικό 
ύμνο των γερμανόφωνων χωρών, βλέπουν το 
σύμβολο κάθε πρωτεύουσας, ακούν τον διδάσκοντα 
να διαβάζει έναν σύντομο διάλογο στα γερμανικά 
και βλέπουν τι τους εύχεται ο εκπαιδευτικός τους.

⇨



ARTutor



Περσεφόνη Λαμπροπούλου, M.Ed.
persa256@yahoo.gr


