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Ανάγκες 

•  Δικτυακό	  εκπαιδευτικό	  υλικό	  για	  λιγότερο	  
διαδεδομένες	  γλώσσες	  

• Νέα	  εκπαιδευτικά	  εργαλεία	  και	  ιδέες	  για	  την	  
εκμάθηση	  ξένων	  γλωσσών	  

•  Αύξηση	  ευαισθητοποίησης	  για	  θέματα	  
προσβασιμότητας	  (ακουστική	  περιγραφή	  για	  
άτομα	  με	  προβλήματα	  όρασης,	  υπότιτλοι	  για	  
άτομα	  με	  προβλήματα	  ακοής)	  
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Τι είναι η 
επαναφώνηση και ο 
υποτιτλισμός; 

•  Υποτιτλισμός	  είναι	  η	  προσθήκη	  κειμένου	  σε	  κινούμενη	  ή	  
σταθερή	  εικόνα	  
▫  υπότιτλοι,	  ενδιάμεσοι	  τίτλοι,	  σημειώσεις,	  σύννεφα	  ομιλίας,	  
σχόλια	  

•  Επαναφώνηση	  είναι	  η	  προσθήκη	  ομιλίας	  σε	  κινούμενη	  
εικόνα	  
▫  μεταγλώττιση,	  ακουστική	  περιγραφή,	  καραόκε,	  αφήγηση,	  
απαγγελία	  

•  Παράδειγμα	  προσθήκης	  ενδιάμεσων	  τίτλων	  (inter>tles):	  hHp://thearPsPfier.com	  	  
Video	  επίδειξης	  πως	  δουλεύει:	  hHp://www.youtube.com/watch?v=skM37PcZmWE	  
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Η επαναφώνηση και ο 
υποτιτλισμός στην 
εκμάθηση ξένων 
γλωσσών 
•  Η	  χρήση	  οπτικοακουστικού	  υλικού	  στο	  μάθημα	  ξένης	  
γλώσσας	  είναι	  μια	  συνήθης	  τακτική	  για	  τους	  
διδάσκοντες,	  αφού	  
▫  εισάγει	  ποικιλία	  
▫  φέρνει	  σε	  επαφή	  με	  μη	  λεκτικά	  πολιτισμικά	  στοιχεία	  
▫  και,	  το	  πιο	  σημαντικό,	  παρέχει	  γλωσσικές	  and	  
πολιτισμικές	  όψεις	  της	  επικοινωνίας	  στο	  πλαίσιό	  τους	  

•  Όμως,	  είναι	  δύσκολο	  για	  τους	  διδάσκοντες	  να	  βρουν	  
ενεργητικές	  δραστηριότητες	  που	  θα	  διατηρήσουν	  την	  
προσοχή	  των	  μαθητών	  αποτρέποντας	  την	  παθητική	  
θέαση.	  
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Η ιδέα του ClipFlair 
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Οι	  μαθητές	  μπορούν	  να	  δουλέψουν	  παραγωγικά	  
με	  οπτικοακουστικό	  υλικό	  

μέσα	  από	  τη	  μεταγλώττιση	  	  
ή	  τον	  υποτιτλισμό	  αποσπασμάτων	  βίντεο.	  



Στόχοι και σκοποί 
έργου 
•  να	  συνθέσει	  ένα	  μεθοδολογικό	  πλαίσιο	  για	  εκμάθηση	  
ξένων	  γλωσσών	  μέσω	  της	  αλληλεπίδρασης	  
▫  λέξεων	  (γραπτών	  ή	  ομιλούμενων)	  
▫  εικόνων	  (ακίνητων	  ή	  κινούμενων)	  	  
▫  και	  ήχων	  

•  να	  αναπτύξει	  εκπαιδευτικό	  υλικό	  για	  εκμάθηση	  
γλωσσών	  

•  να	  δημιουργήσει	  μια	  διαδικτυακή	  κοινότητα	  
•  να	  προωθήσει	  την	  ικανότητα	  "ανάγνωσης"	  και	  
σύνθεσης	  οπτικοακουστικών	  κειμένων	  (audiovisual	  
literacy)	  
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Σχεδιασμός 
πλατφόρμας 
Είναι	  σχεδιασμένη	  ώστε	  να	  δίνει	  τη	  δυνατότητα	  
στους	  χρήστες	  να	  
▫  δημιουργούν	  
▫  δημοσιεύουν	  
▫  αναζητούν	  
▫  χρησιμοποιούν	  
▫  αξιολογούν	  	  

δραστηριότητες	  επαναφώνησης	  και	  υποτιτλισμού	  
για	  διάφορα	  επίπεδα	  15	  γλωσσών	  
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Περιοχές 
πλατφόρμας 
•  Περιοχή	  εξάσκησης	  και	  δημιουργίας	  δραστηριοτήτων	  
▫  παράθυρο	  βίντεο	  
▫  παράθυρο	  υπότιτλων	  και	  επαναφώνησης	  
▫  παράθυρο	  επεξεργαστή	  κειμένου	  
▫  παράθυρο	  φωτογραφιών	  

•  Περιοχή	  κοινωνικής	  δικτύωσης	  
▫  φόρουμ	  
▫  ιστολόγια	  
▫  ομάδες	  

•  Βιβλιοθήκη	  
▫  δραστηριότητες	  για	  διάφορα	  επίπεδα	  των	  γλωσσών	  προς	  εκμάθηση	  
▫  σχέδιο	  μαθήματος	  για	  κάθε	  δραστηριότητα	  
▫  σχετικά	  μεταδεδομένα	  
▫  πρότυπες	  δραστηριότητες	  
▫  οδηγίες	  για	  δημιουργία	  δραστηριοτήτων	  και	  κριτήρια	  αξιολόγησης	  
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Η περιοχή 
εξάσκησης 
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Παραδείγματα 
δραστηριοτήτων 
•  Σκηνή	  από	  ταινία	  στην	  ξένη	  γλώσσα	  
Οι	  μαθητές	  αντικαθιστούν	  τη	  φωνή	  ενός	  πρωταγωνιστή	  με	  
τη	  δική	  τους	  

•  Συνέντευξη	  στην	  ξένη	  γλώσσα	  
Οι	  φράσεις	  του	  συνεντευξιαζόμενου	  δεν	  ακούγονται.	  Οι	  
μαθητές	  πρέπει	  να	  προετοιμάσουν	  απαντήσεις	  στις	  
ερωτήσεις	  που	  ακούγονται	  και	  να	  τις	  εκφωνήσουν	  

•  Ειδήσεις	  
Σε	  ένα	  βίντεο	  από	  δελτίο	  ειδήσεων	  χωρίς	  ομιλία,	  οι	  μαθητές	  
αφηγούνται	  μια	  ιστορία	  που	  να	  ταιριάζει	  με	  τις	  εικόνες	  
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Ρόλος Εταίρος 

Συντονιστής έργου 
 

Universitat Pompeu Fabra (Ισπανία) 

ICT & Educational 
Technology Expert 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – 
ΙΤΥΕ “Διόφαντος” (Ελλάδα) 

Domain Expert UPF, CTI, Univ. Autònoma de Barcelona, Imperial 
College, Babes Bolyai Univ.,  Deusto Univ., Tallinn Univ., 
Warsaw Univ., Univ. of Algarve, National Univ. Of 
Ireland 

Ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων 

Όλοι οι εταίροι του έργου 

Local coordinator UPF, UAB, ICL and NUI έχουν  εγκαθιδρύσει συνδέσεις 
µε τους Συνεργαζόµενους Εταίρους και θα τους 
καθοδηγήσουν κατά την πιλοτική εφαρµογή 

Αξιολογητής 
 

Deusto Univ. 



Σημεία κλειδιά στην 
εξέλιξη του έργου 
•  2011	  	  
▫  Δεκέμβριος:	  Εναρκτήρια	  συνάντηση	  

•  2012	  	  
▫  Μάρτιος:	  Εννοιολογικό	  πλαίσιο,	  εκπαιδευτικές	  και	  λειτουργικές	  
προδιαγραφές	  της	  διαδικτυακής	  πλατφόρμας	  
▫  Ιούνιος:	  Alpha	  έκδοση	  της	  πλατφόρμας	  
▫  Οκτώβριος:	  Beta	  έκδοση	  
▫  Νοέμβριος	  –	  Δεκέμβριος:	  Ανάπτυξη	  δραστηριοτήτων	  (πρώτη	  φάση)	  

•  2013	  
▫  Πιλοτική	  χρήση	  (πρώτη	  φάση)	  	  
▫  Ανάπτυξη	  δραστηριοτήτων	  (δεύτερη	  φάση)	  

•  2014	  
▫  Πιλοτική	  χρήση	  (τελική	  φάση)	  
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Μερικά αριθμητικά 
μεγέθη του έργου 
•  30	  μήνες	  (Δεκ	  11	  –	  Μάιος	  14)	  
•  10	  εταίροι	  
•  8	  χώρες	  
•  15	  γλώσσες	  
•  300	  δραστηριότητες	  
•  2,000	  χρήστες	  (μαθητές,	  διδάσκοντες,	  συγγραφείς)	  
•  1	  διαδικτυακή	  πλατφόρμα	  
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Στοχευόμενες 
γλώσσες στο έργο 

•  Αραβικά	  
•  Βασκικά	  
•  Καταλανικά	  
•  Κινέζικα	  
•  Αγγλικά	  
•  Εσθονικά	  
•  Ελληνικά	  
•  Ιρλανδικά	  

•  Ιαπωνικά	  
•  Πολωνικά	  
•  Πορτογαλικά	  
•  Ρουμάνικα	  
•  Ρώσικα	  
•  Ισπανικά	  
•  Ουκρανικά	  
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Βρείτε μας στο 
διαδίκτυο… 

	  
	  clipflair.net	  	  	  

	  
	  facebook.com/ClipFlair	  

	  
	  twiHer.com/ClipFlair	  	  

	  
	  clipflair@cP.gr	  
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