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Αυτή είναι η γραμμή εργαλείων μου (toolbar)

Τι είναι το ieBook; 

Το ieBook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με βοηθάει να κάνω μόνος μου
το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που μου ανατίθεται για το σπίτι (homework), την ορθογραφία
μου, το λεξιλόγιο μου, την ανάγνωσή μου, την επανάληψή μου και την αυτο-αξιολόγησή μου, με
τρόπο ευχάριστο και πρωτοποριακό. Με το ieBook μου μαθαίνω αγγλικά και διασκεδάζω με
παιχνίδια, βίντεο και ιστορίες μέσα από την οθόνη του ηλεκτρονικού μου υπολογιστή.

Πότε χρησιμοποιώ το ieBook;

Το ieBook μου μπορώ να το χρησιμοποιήσω κάθε μέρα ή όποτε θέλω να διαβάσω για το μάθημα
των αγγλικών μου, να εξασκηθώ ή και να περάσω ευχάριστα τον ελεύθερό μου χρόνο παίζοντας,
διαβάζοντας και ακούγοντας στην αγγλική γλώσσα.

Πώς το χρησιμοποιώ;

Το ieBook μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μαζί με τα βιβλία των αγγλικών μου και αποτελεί
τον προσωπικό μου βοηθό στο σπίτι. Τοποθετώντας το δίσκο στη θήκη του DVD στον ηλεκτρονικό
μου υπολογιστή, το πρόγραμμα ξεκινά από το βασικό μενού και μπορώ να επιλέξω την κάθε
δραστηριότητα με ένα απλό κλικ. Η γραμμή των εργαλείων (toolbar) που εμφανίζεται, με βοηθά να
γράψω, χρωματίσω, μεγενθύνω, εκτυπώσω, αποθηκεύσω την δουλειά  μου κ.λπ.

Bασικό μενού



Κάνοντας αριστερό κλικ με το ποντίκι πάνω στη σελίδα που με ενδιαφέρει ανοίγει η αντίστοιχη σελίδα
και βλέπω να μπαίνουν σε πορτοκαλί κύκλο όλες εκείνες οι ασκήσεις που υπάρχουν στο ieBook μου.

Κεφάλαια (Modules) 

Στη αριστερή στήλη του βασικού μενού του ieBook μου, υπάρχουν οι τίτλοι των κεφαλαίων του
βιβλίου μου. Κάνοντας κλικ σε κάθε κεφάλαιο βλέπω αμέσως όλες τις σελίδες του κεφαλαίου και
μπορώ να επιλέξω αυτή στην οποία βρίσκομαι σε κάθε μάθημα που μου έχει διδάξει ο δάσκαλός
μου στην τάξη.
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Για την επανάληψη του λεξιλογίου μου μπορώ να χρησιμοποιήσω το unit word list. Για να μπω στο
unit word list κάνω κλικ στο κουμπί και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

Κάνοντας κλικ πάνω στην άσκηση που με ενδιαφέρει μπαίνω σε αυτή και μπορώ να διαβάσω και να
ακούσω τα κείμενα και τους διαλόγους, να κάνω κάποιες λεξιλογικές και γραμματικές ασκήσεις, να
μάθω τη θεωρία της γραμματικής μέσα από πίνακες ή κάρτες με διαλόγους (grammar owls) ή να
μάθω το λεξιλόγιο και την ορθογραφία μου με ευχάριστο τρόπο (unit wordlists). Ακόμα μπορώ να
ακούσω ξανά και να διαβάσω τις ακουστικές ασκήσεις κατανόησης (listenings), να πάρω ιδέες για
κάποιες εργασίες μου (ΙCT projects) και να εξασκηθώ με διασκεδαστικά παιχνίδια (modular games).

Ας δούμε ένα κεφάλαιο πιο αναλυτικά:

Ξεκινάω το διάβασμά μου πάντα με τη μελέτη του λεξιλογίου μου. Για να μάθω γρήγορα το λεξιλόγιο
μου κάνω κλικ με το ποντίκι μου στα ακουστικά. Ακούω τη λέξη και επαναλαμβάνω.

Πώς μαθαίνω την προφορά των λέξεων μέσα από το ieΒook μου; 

Πρώτα πατάω τα ακουστικά και επαναλαμβάνω την κάθε λέξη ξεχωριστά.
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Πώς διαβάζω την ορθογραφία μου μέσα από το ieΒook μου; 

Τέλος, διώχνω και τις Αγγλικές και τις Ελληνικές λέξεις κάνοντας δύο φορές κλικ πάνω στα
και  , παίρνω ένα πρόχειρο χαρτί και κάνοντας κλικ στα ακουστικά ακούω την

κάθε λέξη και τη γράφω στο τετράδιό μου. Έτσι μαθαίνω την ορθογραφία μου ευχάριστα, αφού
μπορώ να εμφανίσω ξανά τις λέξεις και να ελέγξω τον εαυτό μου.

Πώς μαθαίνω τη σημασία των λέξεων μέσα από το ieΒook μου; 

Μετά κάνω κλικ στο                  για να μάθω τι σημαίνουν οι λέξεις στα ελληνικά. Μόλις διαβάσω
καλά τις λέξεις μου, πατάω πάλι το κουμπί                  , οι ερμηνείες εξαφανίζονται και έτσι μπορώ 
να πω μόνος μου τι σημαίνει κάθε λέξη. Για να βεβαιωθώ ότι λέω το σωστό μπορώ να κάνω κλικ στο
κουμπάκι        που βρίσκεται δίπλα από την κάθε Αγγλική λέξη.
Αφού πω και εμφανίσω όλες τις Ελληνικές λέξεις κάνω την αντίστροφη κίνηση. Κάνω κλικ στο κουμπί
       και εξαφανίζονται όλες οι Αγγλικές λέξεις. Βλέποντας την Ελληνική ερμηνεία λέω την
Αγγλική λέξη και για να βεβαιωθώ ότι λέω το σωστό ή κάνω κλικ στο κουμπί και ακούω τη
λέξη στα Αγγλικά ή κάνω κλικ στον αριθμό 1, 2 κ.λπ. και βλέπω τη λέξη γραμμένη. 



6

Πώς μπορώ να κάνω την ανάγνωση το ieΒook μου; 

Το ieΒook μου δίνει τη δυνατότητα εύκολα να βελτιώσω την προφορά μου και να τελειοποιήσω την
ικανότητά μου στην ανάγνωση με τη βοήθεια του karaoke. Οι προτάσεις μου χρωματίζονται ώστε να
μπορώ να παρακολουθώ τη ροή του κειμένου. Κάνοντας κλικ στα κουμπιά , και έχω τη
δυνατότητα να σταματώ το κείμενο μετά από κάθε πρόταση και να επαναλαμβάνω.

Πώς μπορώ να βρω τις λύσεις των ασκήσεων μέσα στο ieΒook μου;

Οι ασκήσεις  κατανόησης του κειμένου δε μου δίνουν έτοιμες απαντήσεις όμως μπορώ να σημειώσω
την απάντηση στο τετράδιό μου ή να κάνω την άσκηση προφορικά για επανάληψη.
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Στις λεξιλογικές ασκήσεις αν οι λέξεις είναι τονισμένες ή χρωματισμένες μπλε τότε είναι
ενεργοποιημένες, ώστε όταν κάνω κλικ επάνω τους να παρουσιάζεται εικόνα με την ερμηνεία τους.
Και πάλι όμως τις απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να τις βρω μόνος μου προσπαθώντας να λύσω
την άσκηση και ΟΧΙ βλέποντας έτοιμες τις απαντήσεις.  

Πώς μπορεί να με βοηθήσει το ieΒook μου με τη γραμματική;

Όταν φτάσουμε σε άσκηση γραμματικής μπορούμε να κάνουμε κλικ κάτω δεξιά στο βιβλίο και
εκεί θα βρούμε σημειώσεις για να μελετήσουμε τη θεωρία της γραμματικής.
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Οι ασκήσεις της γραμματικής συνήθως δεν είναι ενεργές και έτσι απλά βλέποντας την άσκηση στην
οθόνη του υπολογιστή σημειώνω τις απαντήσεις στο τετράδιο ή στο βιβλίο μου. 

Κάνοντας κλικ στην κουκουβάγια , βλέπουμε πάλι τα παραδείγματα μέσα από τα οποία
παρουσιάστηκε η θεωρία μέσα στην τάξη. Έτσι μπορώ να θυμηθώ και να επαναλάβω με εύκολο
τρόπο (σκίτσα) τα βασικά σημεία της θεωρίας.
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Πώς ολοκληρώνω το Module;

Aυτό-Αξιολόγηση (Self-Check) και Επανάληψη (Language Review)
Στο μενού αυτό βρίσκονται τα τεστ για να κάνω τις επαναλήψεις μου. Κάνω τις ασκήσεις και βλέπω τις
λύσεις, άρα ελέγχω άμεσα την πρόοδό μου και προετοιμάζομαι, έτσι, κατάλληλα για το επίσημο τεστ
μέσα στην τάξη.

Μπορώ να κάνω τις ακουστικές ασκήσεις μέσα από το ieΒook μου;

Στις ακουστικές ασκήσεις (listening) μπορώ να ακούσω το ακουστικό μέρος και να κάνω κλικ στη
μέση στο κουμπί με το τετράδιο για να δω τη γραπτή μορφή της άσκησης, έτσι ώστε να δω τι
έλεγε η άσκηση ή να βρω το σημείο στο οποίο βρίσκεται η κάθε απάντηση. Η άσκηση όμως δεν είναι
ενεργή ώστε να τη λύσω πάνω στο ieΒook μου.
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Εκτός από τις βασικές ασκήσεις του κάθε Module υπάρχουν και επιπλέον
δραστηριότητες στο ieBook μου προκειμένου να βελτιώσω πιο πολύ τις δεξιότητές
μου, αλλά και να κάνω περισσότερες επαναλήψεις και εξάσκηση: 

Τραγούδια (Fun Time)

Εδώ μπορώ να ακούσω και να τραγουδήσω με το karaoke αγγλικά τραγούδια. Μέσα από τα
τραγούδια κάνω επανάληψη του λεξιλογίου μου ευχάριστα.

Quizzes

Το ieBook είναι γεμάτο εκπαιδευτικά παιχνίδια και Quizzes στα αγγλικά. 
Τα Quizzes είναι μια μορφή παιχνιδιού και εξάσκησης λεξιλογίου, γραμματικής και εγκυκλοπαιδικών
γνώσεων στα οποία οι παίκτες (ως άτομα ή σε ομάδες) προσπαθούν να απαντήσουν σωστά τις ερωτήσεις.
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Παιχνίδια (Games) 

Εκτός από τα Quizzes υπάρχουν πολλά παιχνίδια που μου δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσω
καλύτερα το λεξιλόγιο και τη γραμματική μου με διασκεδαστικό τρόπο.
Τα περισσότερα παιχνίδια είναι με χρονόμετρο και έτσι μπορώ να ελέγξω τις γνώσεις μου μέσα σε
περιορισμένο χρονικό διάστημα.
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Λεξιλογικές Ασκήσεις (Vocabulary Bank)

Στον ελεύθερό μου χρόνο μπορώ να κάνω περισσότερη εξάσκηση στο λεξιλόγιό μου. Οι ασκήσεις
στο Vocabulary Bank έχουν ήχο και εικόνα άρα μπορώ να κάνω επανάληψη και να μάθω εύκολα,
ευχάριστα και γρήγορα. Οι περισσότερες ασκήσεις είναι drag & drop, δηλαδή κάνω κλικ στη λέξη και
τη σύρω μέχρι το σωστό κενό. Όταν η απάντηση είναι σωστή υπάρχει ειδικό ηχητικό σήμα, ενώ όταν
είναι λάθος ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και η λέξη επιστρέφει πίσω στη θέση της. Έτσι
πρέπει να προσπαθήσω πάλι ώστε να βρω τη σωστή απάντηση μόνος μου. Όταν τελειώσω την
άσκηση έχω τη δυνατότητα να κάνω κλικ στο κουμπί , να εξαφανιστούν όλες οι απαντήσεις και
να ξανακάνω την άσκηση όσες φορές θέλω.
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Video

Σε αυτή την ενότητα έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω μικρές ταινίες στα αγγλικά (videos)
γυρισμένες στην Αγγλία. Μέσα από αυτά μαθαίνω για τον πολιτισμό της Αγγλίας, τις συνήθειες των
ανθρώπων, τις διαφορές, αλλά και τις ομοιότητες της χώρας μας με την Αγγλία. Οι άνθρωποι που
μιλούν σε αυτά είναι όλοι Άγγλοι και έτσι ακούγoντάς τους και παρακολουθώντας τους μπορώ να
αποκτήσω γνώσεις αλλά και να βελτιώσω την προφορά μου. Στη συνέχεια ελέγχω κατά πόσο έχω
κατανοήσει τα videos μέσα από διαδραστικές ασκήσεις κάνοντας κλικ στο  .
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   Σε ξεχωριστό κουμπί στο κεντρικό μενού
του ieBook βρίσκεται ένα εύκολο στη
χρήση ηλεκτρονικό λεξικό που μου δίνει
την ευκαιρία να αναζητήσω κάθε
άγνωστη λέξη ή φράση από κάθε
κεφάλαιο του βιβλίου. Μπορώ να βρω
τις λέξεις μου ανά ενότητα, κεφάλαιο ή
ανά γράμμα και φυσικά η κάθε λέξη ή
φράση συνοδεύεται από την προφορά
της. Έτσι έχω τη δυνατότητα να
βελτιώσω και να διορθώσω την
προφορά μου στα αγγλικά, να μάθω τις
λέξεις πιο αποτελεσματικά, αλλά και να
κάνω επανάληψη πριν από το τεστ.

Ιστορία σε ταινία & Ιστορία σε ηλεκτρονικό βιβλίο (Reader Video & Reader ieBook)

Στα μενού αυτά υπάρχουν αγαπημένες κλασσικές ιστορίες της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Εδώ μπορώ

να δω αυτές τις γνωστές ιστορίες σε κινούμενα σχέδια κάνοντας κλικ στο Reader Video, να ξεφυλλίσω

το ηλεκτρονικό μου βιβλίο κάνοντας κλικ στο Reader ieBook και να διαβάσω το κείμενό μου με τη

μέθοδο καραόκε κάνοντας κλικ πάνω στο κείμενο. Κάθε φορά που ακούω μια πρόταση έχω τη

δυνατότητα να κάνω κλικ πάνω στο κουτάκι με το κείμενο και να κάνω παύση στην ανάγνωση ώστε

να επαναλάβω. Επίσης έχω τη δυνατότητα να ακούσω και να επαναλάβω τις βασικές λέξεις μέσα από

ηλεκτρονικές flashcards οι οποίες εμφανίζονται αν κάνω κλικ στο κουμπί , αλλά και να παίξω με

εκπαιδευτικά παιχνίδια και ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση της ιστορίας αν κάνω κλικ στο

κουμπί . Επίσης καθώς παρακολουθώ το video μπορώ να βγάλω ή να βάλω τους υπότιτλους αν

κάνω κλικ στο κουμπί .

Το δικό μου ηλεκτρονικό Λεξικό (Wordlist)
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Προτεινόμενο Πλάνο Χρήσης του ieBook

Σε καθημερινή χρήση:

•   μελετώ τις κύριες λέξεις των κειμένων μου μέσα από ήχο και εικόνα (Check these words)
•   εξασκούμαι στην ορθογραφία & επεξήγηση των άγνωστων λέξεων της κάθε ενότητας

(inner wordlists)
•   διαβάζω τα κείμενά μου με τη μέθοδο καραόκε
•   μαθαίνω και κατανοώ τη θεωρία της γραμματικής μέσα από το βιβλίο γραμματικής

(grammar book) και βρίσκω μεγάλη ποικιλία παραδειγμάτων στην κουκουβάγια
    (grammar owl)
•   εξασκούμαι στις προφορικές ασκήσεις μέσα από  προτεινόμενες απαντήσεις (ακουστικά

και audio players)
•   εξασκούμαι στις ακουστικές ασκήσεις του κάθε κεφαλαίου και ταυτόχρονα παρακολουθώ

τους διαλόγους σε γραπτή και ακουστική μορφή (tapescript και audio players)
•   εξασκούμαι μέσα από διαδραστικές ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου
•   βρίσκω προτεινόμενες απαντήσεις στις γραπτές εργασίες για να παίρνω ιδέες ώστε να

γράφω πιο εύκολα τη δική μου απάντηση (ICT, Projects)
•   διασκεδάζω και ταυτόχρονα εξασκώ ότι έχω μάθει στα αγγλικά, μέσα από τα

διαδραστικά παιχνίδια (modular games)

Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου (module):

•   Λύνω ασκήσεις και ελέγχω την πρόοδό μου μέσα από το επαναληπτικό κεφάλαιο της
κάθε ενότητας (Self-Check)

•   Κάνω επαναλήψεις και εξασκούμαι μέσα από ασκήσεις γλωσσικών δεξιοτήτων και
λεξιλογίου (Language Review)

•   Μαθαίνω πιο αποτελεσματικά και ευχάριστα τις βασικές έννοιες και λέξεις της κάθε
ενότητας μέσα από τραγούδια ή quiz (Fun Time)

•   Λύνω διαδραστικές ασκήσεις και βελτιώνομαι στην κατανόηση αλλά και στην προφορά
εκφράσεων και λεξιλογίου μέσα από τo Vocabulary Bank.

Στον ελεύθερό μου χρόνο:

•   Ασχολούμαι με τα λεξιλογικά και γραμματικά φαινόμενα της κάθε ενότητας μέσα από
εφαρμογές διαδραστικών παιχνιδιών (vocabulary and grammar games).

•   Παρακολουθώ video ιστοριών της κλασσικής λογοτεχνίας (Reader Video). Εδώ μπορώ
επίσης να βρω  παρουσίαση του καινούργιου λεξιλογίου (vocabulary button) αλλά και
ασκήσεις κατανόησης όπως και παιχνίδια (reader tasks). Φυσικά έχω τη δυνατότητα και
να διαβάσω το κείμενο της ιστορίας με τη βοήθεια του καραόκε (Reader ieBook).

•   Παρακολουθώ video ρεαλιστικών ταινιών μικρού μήκους που περιγράφουν βασικές
ιδέες και συνήθειες της αγγλικής κουλτούρας, θεματικά δεμένες με την κάθε ενότητα
του βιβλίου μου. Μετά από κάθε videο μπορώ να λύσω ασκήσεις κατανόησης των video
(video & video tasks).
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