
ΓΛΩΣΣΑ για ΕΠΑΛΓΛΩΣΣΑ για ΕΠΑΛ

Περιβάλλον μαθητή

100 Μαθήματα 
γλώσσας

200 Ασκήσεις

30 Eπαναληπτικά 
τεστ

Πρόσθετα 
μαθήματα 
καθηγητή

Λεξικό με 10.000 
λήμματα 

Η εκπαιδευτική πύλη Γλώσσα για ΕΠΑΛ υλοποιήθηκε από 
το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ε.Κ. «Αθηνά» στο 
πλαίσιο της Πράξης «Σχεδιασμός, υλοποίηση διαδικτυακής 
πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής 
τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελ-
ληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε.» του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Στόχος της πύλης είναι να υποστηρίξει τους μαθητές των 
Επαγγελματικών Λυκείων στην προσπάθεια κατάκτησης 
της Ελληνικής και να διευκολύνει το έργο των λοιπών 
συντελεστών του υποστηρικτικού μαθήματος της Γλώσσας 
(φιλόλογων, σχολικών συμβούλων, περιφερειακών διευθυ-
ντών εκπαίδευσης).

Το διδακτικό υλικό της πύλης καλύπτει τους διδακτικούς 
στόχους όχι μόνο της 2ωρης ενισχυτικής διδασκαλίας της 
Ελληνικής, αλλά και του αναλυτικού προγράμματος της 
Γλώσσας για το Λύκειο. 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε 100 Μαθή-
ματα γλώσσας. Σε κάθε μάθημα, το γλωσσικό φαινόμενο 
προσεγγίζεται μέσα από:

•  την Αφόρμηση

•  τη Θεωρία 

•  Ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την επίδο-
σή τους μέσα από 30 Επαναληπτικά τεστ, καθώς και να 
επισκεφτούν τα Πρόσθετα μαθήματα που έχει αναπτύξει ο      
καθηγητής τους. Τέλος, στην πύλη έχει ενσωματωθεί ένα 
Λεξικό προκειμένου να λύνει τις απορίες των μαθητών σε 
επίπεδο λημμάτων γενικής γλώσσας και ορολογίας από την 
τεχνική εκπαίδευση.



Περιβάλλον καθηγητή
Σε ξεχωριστό χώρο της πλατφόρμας, οι καθηγητές έχουν 
επιπλέον στη διάθεσή τους ένα Σύστημα διαχείρισης για να 
καταχωρίζουν τους μαθητές τους, να τους οργανώνουν σε 
ομάδες, να παρακολουθούν την επίδοσή τους και, το 
κυριότερο, να δημιουργούν τα δικά τους μαθήματα 
γλώσσας  χρησιμοποιώντας το εργαλείο δημιουργίας 
πρόσθετων μαθημάτων.

Επιπρόσθετα, οι καθηγητές έχουν πρόσβαση σε 
Διαγνωστικά τεστ που συμπληρώθηκαν από μαθητές ΕΠΑΛ 
κατά την έναρξη προγενέστερων σχολικών ετών, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν είτε ως έχουν είτε ως υποδείγματα για 
την εκπόνηση άλλων διαγνωστικών τεστ. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία και ο 
συντονισμός των διδασκόντων, των σχολικών συμβούλων 
και των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, έχουν 
ενσωματωθεί στην πλατφόρμα ένα Forum, καθώς και 
Εκθέσεις που αφορούν στις επιδόσεις των συγκεριμένων 
μαθητών στο μάθημα της Γλώσσας. 

http://www.ilsp.gr/epal

Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών, της Γνώσης

Eρευνητικό Kέντρο Αθηνά

Αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ε.Κ. «Αθηνά», 2013

Σύστημα 
διαχείρισης για 
την καταχώριση 
χρηστών και την 
ενσωμάτωση 
νέου υλικού 

Διαγνωστικά τεστ
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Εκθέσεις 
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Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα

Τηλ: 210 68 75 300 | Fax: 210 68 54 270

E-mail: support@ilsp.gr | URL: www.ilsp.gr


