Έξυπν@ βιβλία!
Έξυπνη διδασκαλία!
Τα ψηφιακά μας προϊόντα: έξυπν@ σαν εσάς!
Απλές και εύχρηστες ψηφιακές λύσεις
για καθηγητές και μαθητές

Augmented Reality

εύκολα

online ή offline;

ψηφιακά προϊόντα για Η/Υ, προβολικούς
και διαδραστικούς πίνακες

WLAN Apps
WiFi διαδραστικά
πρακτικά
πλατφόρμα
tablet

www.klett.gr

μάθησης και
διδασκαλίας

Ψηφιακό πλεονέκτημα!
Αναζητούμε και σας προτείνουμε άμεσες
λύσεις που διευκολύνουν τόσο την εκμάθηση
όσο και τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.
Αξιοποιούμε το ψηφιακό πλεονέκτημα!
Στόχος μας είναι να σας υποστηρίξουμε στην
προετοιμασία του μαθήματός σας αλλά και
στη διδασκαλία σας.
Εσείς αποφασίζετε πόση «ψηφιακότητα»
ταιριάζει σε εσάς και τους μαθητές σας.
Η επιλογή είναι δική σας: από την
παραδοσιακή διδασκαλία με έντυπο
βιβλίο, έως την πλήρη ψηφιοποίηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε εμάς θα βρείτε
σίγουρα αυτό που σας ταιριάζει.

Τα ψηφιακά μας προϊόντα:
έξυπν@ σαν εσάς!
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Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να
σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη λύση για εσάς και
τους μαθητές σας:

info@klett.gr - www.klett.gr

Πώς μπορώ να διδάξω ψηφιακά;
Εσείς ρωτάτε, εμείς προτείνουμε λύσεις:
Για μένα το βιβλίο είναι απαραίτητο στο μάθημα.
Μπορώ παρ’ όλα αυτά να εμπλουτίσω τη διδακτική διαδικασία
με ψηφιακό υλικό;
Η ψηφιακή εφαρμογή Klett Augmented αποτελεί ιδανική επιλογή για να
συμπληρώσετε το μάθημά σας και ενδείκνυται για όσους κάνουν τα πρώτα τους
βήματα στον ψηφιακό κόσμο. Μπορείτε να «κατεβάσετε» όλο το πολυμεσικό
υλικό (audios και videos) – απλά και δωρεάν – και να το αναπαράγετε στη
συσκευή σας ακόμα και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο!

Προτιμώ να διδάσκω με ψηφιακά βιβλία. Έχετε να μου
προτείνετε κάτι;
Για μία πλήρη μετάβαση στο ψηφιακό βιβλίο σάς προτείνουμε την
πρωτοποριακή εφαρμογή Klett Book App. Για να εμπλουτίσετε το μάθημά
σας, χρησιμοποιήσετε τις ειδικές εκδόσεις για Beamer-/Whiteboard/PC για Η/Υ,
απλό προβολικό ή διαδραστικό πίνακα.

Προτιμώ την παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση. Οι μαθητές
μου όμως χειρίζονται με άνεση την τεχνολογία. Τι θα μπορούσα
να τους προτείνω;
Οι μαθητές σας μπορούν να εξασκούνται διαρκώς, με τις επιπλέον οnline
ασκήσεις που προσφέρονται για όλες τις διδακτικές σειρές. Η εφαρμογή Klett
Augmented είναι επίσης κατάλληλη για τους μαθητές σας.

Στην τάξη μου δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Πώς μπορώ λοιπόν να αξιοποιήσω τα ψηφιακά προϊόντα;



Σας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα από προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία μετά
Das λειτουργούν
passt: Für Ihr
Lehrwerk
Materialien
την εγκατάσταση
άρτια
και χωρίςkostenlos
σύνδεση. Έτσι,
χωρίς να είναι
απαραίτητη ηabrufen
διαρκής σύνδεση
στο διαδίκτυο,
μπορείτε
να διαμορφώσετε
und immer
wieder Neues
entdecken.
εσείς το μάθημά σας όπως εσείς επιθυμείτε.

«Έχω ενθουσιαστεί με το Klett Augmented.
Δε χρειαζόμαστε πλέον CD player στο
μάθημα. Βρίσκω όλα τα ακουστικά, τα βίντεο
και τις διαδραστικές ασκήσεις online εύκολα
και γρήγορα».
Γ. Π., Αθήνα

Δωρεάν υπηρεσία

Klett Augmented
Σκανάρω, μαθαίνω, ανακαλύπτω …
Με τη νέα εφαρμογή Klett Augmented έχετε πρόσβαση σε
περισσότερα από 500 βιβλία.
Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας απλοποιείται:
• Αναπαράγετε και αποθηκεύετε όλο το πολυμεσικό υλικό

(audios και videos) στο κινητό ή στο tablet δωρεάν, απλά
και μόνο σκανάροντας σελίδες του βιβλίου.

• Χρησιμοποιείτε την εφαρμογή με ή χωρίς σύνδεση στο
διαδίκτυο.

• Αποκτάτε άμεση και γρήγορη πρόσβαση στο δωρεάν
λεξικό PONS Online.

• Αξιοποιείτε τη δυνατότητα VIP-Login για καθηγητές για
επιπλέον υλικό.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ:

 Καθηγητές

 Μαθητές

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:



Όλο το πολυμεσικό υλικό (audios και videos) στο κινητό ή
στο tablet δωρεάν με ή χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο!

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ:

 Smartphone/Tablet

PC/Mac

«Εύκολο στη χρήση και πρακτικό: έχω
όλο το ψηφιακό, διαδραστικό υλικό που
χρειάζομαι για το μάθημά μου σε
USB-Stick ή Download-Link».
Π. Π., Θεσσαλονίκη

Προϊόντα για Η/Υ,
για απλό προβολικό
και για διαδραστικό πίνακα
Όλα με ένα κλικ!
Τα ψηφιακά μας βιβλία είναι διαθέσιμα σε DVD-ROM / USBStick ή σε Download-Link. Σας προσφέρουμε όλες τις επιλογές.
Εσείς απλά επιλέγετε αυτήν που σας ταιριάζει καλύτερα:
• Προβάλετε στον διαδραστικό πίνακα ή στον Η/Υ το βιβλίο του μαθητή και
το βιβλίο των ασκήσεων, έχοντας άμεση πρόσβαση στο πολυμεσικό υλικό
(audios και videos) καθώς και στο βιβλίο του καθηγητή και σε επιπλέον
εκτυπώσιμο υλικό.

• Η επεξεργασία διαδραστικών ασκήσεων, η προβολή ή/και η απόκρυψη

λύσεων, η άμεση πρόσβαση στο πολυμεσικό υλικό (audios και videos) είναι
μόνο μερικές από τις απεριόριστες δυνατότητες που σας προσφέρουν τα
διαδραστικά ψηφιακά μας βιβλία.

• Μεγεθύνετε τις λεπτομέρειες που σας ενδιαφέρουν, υπογραμμίστε τα πιο
βασικά σημεία και κρατήστε σημειώσεις.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ:

 Καθηγητές

Μαθητές

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:



- Προβολή του βιβλίου ψηφιακά στο μάθημα με ενσωματωμένο
όλο το πολυμεσικό υλικό (audios και videos).
- Διαδραστικές ασκήσεις: επανάληψη επίλυσης, εμφάνιση ή/και
απόκρυψη λύσεων.

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ:
Smartphone/Tablet

 PC/Mac

Klett Book-App

Klett Book App

Ψηφιακά διαδραστικά βιβλία online
Το έντυπο γίνεται ψηφιακό σε όλες τις συσκευές
(PC/Mac, tablet, smartphone).
Η εφαρμογή Klett Book App σχεδιάστηκε για όλους όσοι
στοχεύουν σε μία ευέλικτη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία:
• Επεξεργαστείτε, λύστε και

• Αξιοποιήστε την εργαλειοθήκη

• Εμφάνιστε ή κρύψτε τις λύσες για

• Διασυνδεθείτε, αλληλεπιδράστε,

• Αναπαράγετε όλο το πολυμεσικό

• Η εφαρμογή Klett Book-App

ολοκληρώστε ασκήσεις από
οποιαδήποτε συσκευή (PC/Mac,
tablet, smartphone)
άμεσο αποτέλεσμα

υλικό (audios και videos)

για να σημειώνετε και να
υπογραμμίζετε πάνω στο ψηφιακό
βιβλίο.
αξιολογήστε και ανατροφοδοτήστε
μεμονωμένα κάθε μαθητή σας!

• Παρακολουθήστε την απόδοση

των μαθητών σας με στατιστικά
αποτελέσματα και για τις
4 δεξιότητες.

ενεργοποιεί στο λογαριασμό σας
το ψηφιακό διδακτικό βιβλίο που
επιλέγετε και σας εμφανίζει την
πλήρη εικόνα, την προσπάθεια και
την επίδοσή τους (συγκεντρωτικά
και μεμονωμένα).

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ:

 Καθηγητές

 Μαθητές

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:



- Προβολή του βιβλίου ψηφιακά στο μάθημα με ενσωματωμένο
όλο το πολυμεσικό υλικό (audios και videos).
- Διαδραστικές ασκήσεις: επανάληψη επίλυσης, εμφάνιση ή/και
απόκρυψη λύσεων.

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ:

 Smartphone/Tablet  PC/Mac
Απαιτείται συνεχής σύνδεση στο διαδίκτυο!

Δωρεάν υπηρεσία

Kατατακτήρια τεστ

Για να βρίσκετε σίγουρα και αξιόπιστα το σωστό επίπεδο
σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς!
Αποκτήστε πρόσβαση σε δωρεάν κατατακτήρια τεστ
για όλες τις διδακτικές μας σειρές, εύκολα και άμεσα:
είτε επιθυμείτε να τα επεξεργαστείτε online και να έχετε
άμεση αξιολόγηση είτε σε μορφή PDF αρχείου για να τα
εκτυπώσετε.
www.klett-sprachen.de/einstufungstests

 Smartphone/Tablet 

PC/Mac

Online ασκήσεις
Η μάθηση γίνεται πλέον διασκέδαση! Με τις δωρεάν online
ασκήσεις – ανάλογα με τη διδακτική σειρά που έχετε επιλέξει
– δίνετε την ευκαιρία στους μαθητές σας να εξασκηθούν
ακόμα περισσότερο σε λεξιλόγιο και γραμματική.
www.klett-sprachen.de/online-uebungen

 Smartphone/Tablet 

PC/Mac

Διδακτικό υλικό
για την πλατφόρμα
Moodle

Πρόσθετο διδακτικό υλικό και ασκήσεις ειδικά
σχεδιασμένα για την πλατφόρμα Moodle.
www.klett-sprachen.de/moodle

 Smartphone/Tablet 

PC/Mac

nur Layoutdaten

Δωρεάν υπηρεσία

Ανοίξτε τις διαδικτυακές
εκπαιδευτικές μας
«πύλες»!
Σας προσφέρουμε τρεις εξειδικευμένες πύλες για να
επιλέγετε, να κατεβάζετε, να εκτυπώνετε ασκήσεις και
επιπλέον υλικό για το μάθημά σας.

• www.derdiedaf.com
για τα Γερμανικά
• http://campus.difusion.com/
για τα Ισπανικά
• http://espacevirtuel.emdl.fr/
για τα Γαλλικά
• www.klett.gr
Εδώ θα βρείτε όλα τα προϊόντα μας

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ:

 Καθηγητές

 Μαθητές

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:



Καθημερινή ανατροφοδότηση με επίκαιρα θέματα.
Ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους.
Εύκολη πλοήγηση για άμεση πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό.

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ:

 Smartphone/Tablet 

PC/Mac

www.klett.gr
Klett Hellas Ltd.

Pindarou & Leof. Ionias 110
174 56 Alimos, Greece
Tel: +30 210-99 02 700 • Fax: +30 210-99 02 703
E-Mail: info@klett.gr • web: www.klett.gr
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