έξυπν@ βιβλία
έξυπνη διδασκαλία!
Ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις
για τη δια ζώσης και την
εξ αποστάσεως διδασκαλία

Γερμανικά

Ισπανικά

Γαλλικά

Ιταλικά

1

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ∆ΙΑ ΖΩΣΗΣ…
Ό,τι χρειάζεστε για ένα επιτυχημένο μάθημα!
Ανεξάρτητα από το αν διδάσκετε δια ζώσης ή εξ
αποστάσεως, στην Klett Hellas θα βρείτε όλο το
απαραίτητο ψηφιακό υλικό για ένα εποικοδομητικό και
διασκεδαστικό μάθημα.
Ανακαλύψτε τις προτεινόμενες υβριδικές λύσεις
(συνδυασμός έντυπου και ψηφιακού υλικού), ειδικά
σχεδιασμένες για να καλύπτουν όλες σας τις ανάγκες.
Στον κατάλογο που κρατάτε στα χέρια σας σάς
παρουσιάζουμε τις ψηφιακές μας λύσεις, οι οποίες
μπορούν να ενταχθούν πολύ εύκολα στο μάθημα.
Επιλέξτε τι ταιριάζει σε εσάς και τους
μαθητές σας.
Αξιοποιήστε τη δύναμη της
τεχνολογίας και προσφέρετε
στους μαθητές σας τη βέλτιστη
διδακτική εμπειρία, όποιον τρόπο
διδασκαλίας κι αν επιλέξετε.

ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ
ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ

Η Klett Hellas προσφέρει τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για ένα
υβριδικό μοντέλο διδασκαλίας καλύπτοντας τα επίπεδα Α1 έως Γ1.

2

…Ή ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ;
Για τα Γερμανικά

Klett Book-App

Ψηφιακή βιβλιοθήκη με όλα
τα ψηφιακά διαδραστικά
βιβλία και Σύστημα
∆ιαχείρισης Μάθησης
(LMS).
∆ιδάξτε εύκολα online από
όπου και αν βρίσκεστε και
συνδεθείτε με τους μαθητές
σας σε μια εικονική τάξη

Σύστημα ∆ιαχείρισης
Μάθησης (LMS)

Συνδεθείτε με τους ενήλικες
μαθητές σας σε μια εικονική
τάξη και διδάξτε online

Download Link

Όλο το βιβλίο σε
διαδραστική μορφή για τον
υπολογιστή σας, χωρίς να
απαιτείται συνεχής σύνδεση
στο διαδίκτυο

Kahoot!

Klett-Sprachen-App
Ψηφιακό και διαδραστικό
διδακτικό πακέτο
εκπαιδευτικών

Klett Augmented

Όλα τα αρχεία ήχου
και τα βίντεο στο
smartphone/tablet σας

Για τα Γαλλικά
και τα Ισπανικά

Πρόσβαση σε όλα τα
ψηφιακά διδακτικά βιβλία
και σε πρόσθετο υλικό για
το μάθημα των Γαλλικών
και Ισπανικών online από
όπου κι αν βρίσκεστε. Με
πλούσιο πρόσθετο ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό
που δημιουργήθηκε και
επιλέχθηκε από ειδικούς

Εκπαιδευτικό παιχνίδι
με υλικό που έχει
δημιουργηθεί ειδικά για τις
διδακτικές σειρές της Klett

Για τα Ιταλικά

Όλο το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο σε διαδραστική
μορφή.
Σύστημα ∆ιαχείρισης
Μάθησης (LMS) για να
συνδέεστε με τους μαθητές
σας σε εικονική τάξη

3

ΝΕΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 2021
Γερμανικά
Wir alle

B1

Deutsch für junge Lernende

Kursbuch
mit Audios und
Videos online

Kursbuch

Deutsch für junge Lernende

Das Lehrwerk führt in drei Bänden von Niveau A1 bis B1
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
Kursbuch
• Die Jugendlichen Jan, Lena, Anton und Alicia begleiten durch alle Lektionen.
• Geschichten aus ihrem Alltag motivieren von Anfang an zum Sprechen.
• Humorvolle Videos zeigen den Lernenden die Welt der Hauptfiguren und
trainieren das Hör-Seh-Verstehen.
• Wortschatz und Grammatik werden in kleinen Schritten vermittelt.
• Vielfältige Textsorten (z.B. E-Mails, Apps und soziale Netzwerke)
CD1/01

2.

&

3.

Scannen, lernen, entdecken!
Lektion

9.1

Lenas neues
Zuhause

R

Ein Roboter?
Wozu?

Heute präsentiere
ich Ihnen unser
neues Produkt.

Gehen wir zum
Konzert?“
Ruf sofort ein Taxi!

Zieht die Schuhe aus,
damit die Wohnung
sauber bleibt.

F

1. Klara und Lena haben Hunger.
2. Der Kühlschrank ist voll.
3. Lena will kochen, aber Klara möchte einen Döner essen.
4. Der beste Döner-Imbiss in Berlin ist in der Danziger Straße.
5. Klara und Lena wollen einen Imbiss in Kreuzberg testen.
6. Danach kommen sie sofort nach Hause.
7. DORIS analysiert Klaras und Lenas Playlists und findet die perfekte Musik.

3. Eine Geschichte nacherzählen. Lies deinen Satz vor. Stehst du richtig?

R

D

1

S

I

O

Damit wir laut Musik
hören können?

Damit wir nicht
mehr saugen
müssen? Cool!
Das Lösungswort lautet: D

b) Schreibt eine Geschichte zu den Bildern in Aufgabe a).
c) Sieh dir das Video an. Wer macht was? Verbinde.

H. Köster …

ist ein modernes Gerät.
hat DORIS in seiner Wohnung installiert.
gibt Befehle, aber auch Tipps.
stellt ein neues Produkt von Techno Home vor.
kommen zu Hause an und ziehen ihre Schuhe aus.
nervt die beiden Mädchen.
liegt auf der Couch und liest ein Buch.
spielt mit ihrem Handy.
sitzt in seinem Büro.
ist überrascht, dass die Mädchen nicht zu Hause sind.
möchten gern Döner essen.
fährt mit dem Taxi zur Disco.
gehen ins Konzert.
hören eine Stimme und sind irritiert.

Kursbuch mit Audios und Videos
Klara …
Lena …

Lena und Klara …
DORIS …

&

Befehle geben − sagen, was jemand machen soll

SO SAGT
MAN’S

Er hat dieses System gerade erst
in seiner Wohnung installiert,
damit er seine zwei Teenager
besser kontrollieren kann.
Lena und Klara wohnen seit
einer Woche bei ihrem Vater Knut
Köster in Berlin.
Die Firma verkauft smarte Hightech-Lösungen für den perfekten Haushalt.
In einem Werbevideo für eine Online-Kampagne stellt H. Köster ein neues
Produkt vor, DORIS: das Domestic Operating Remote Intelligence System.
H. Köster ist ein Workaholic und arbeitet bei Techno Home.

Klett Augmented:
Alle Audios oder Videos
kostenlos abspielen!

…

4. Lenas neues Zuhause. Was passt? Kreuz an.
1. Mit DORIS kontrolliert H. Köster, was Lena und Klara
zu
nach Hause machen.
2. DORIS
heißt
nennt Lena und Klara Banane und Prinzessin.
weil
damit die Familie
3. DORIS steuert alle elektronischen Geräte in der Wohnung,
weniger Arbeit hat.
damit
deshalb Lena und Klara nicht mehr
4. Die Kösters haben einen Roboter,
saugen müssen.
weiß
kann genau, was sich im Kühlschrank befindet.
5. DORIS
auf
in der Danziger Straße.
6. Der nächste Döner-Imbiss ist
denn
damit seine Töchter die Nachbarn
7. H. Köster macht die Musik zu Hause leiser,
nicht stören.
damit
wenn der Haushalt perfekt funktioniert.
8. DORIS gibt Tipps,
9. Klara kann die Musik nicht lauter machen,
weil
denn sie nicht der Administrator ist.

Was passt?
Kreuz an.
1. Mit DORIS
kontrolliert
2. DORIS
H. Köster,
heißt
was Lena
3. DORIS
nennt
und Klara
steuert
weniger Arbeit alle elektronischen
Geräte in
4. Die Kösters hat.
der Wohnung,
haben
saugen müssen. einen Roboter,
5. DORIS
6. Der nächsteweiß
kann
Döner-Imbiss genau, was sich
7. H. Köster
im Kühlschrank
ist
macht die
befindet.
Musik zu
nicht stören.
Hause leiser,
8. DORIS
gibt Tipps,
9. Klara
damit
kann die
Musik nicht
lauter machen,

vierzehn

Deutsch für Jugendliche
Deutsch

fünfzehn

Das Lehrwerk führt in drei Bänden von Niveau A1 bis B1
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
Kursbuch
• Die Jugendlichen Jan, Lena, Anton und Alicia begleiten durch alle Lektionen.
• Geschichten aus ihrem Alltag motivieren von Anfang an zum Sprechen.
• Humorvolle Videos zeigen den Lernenden die Welt der Hauptfiguren und
trainieren das Hör-Seh-Verstehen.
• Wortschatz und Grammatik werden in kleinen Schritten vermittelt.
• Vielfältige Textsorten (z.B. E-Mails, Apps und soziale Netzwerke)

Lektion

5.2

15

AB: 1−3

Zurück in Weimar
2. E-Wörter.
a) E-Wörter-Rap: Hör zu und sprich leise mit. Achte auf die E-Laute.

1. Jan ist zurück in Weimar.

15

CD1/18

Start

News

Programm

Fotos

Forum

FAQ

Gehen, stehen, sehen …
Sehen wir uns? Hallo, sehen wir uns?
Spr chen, ssen, tr ffen, …
Wir tr ffen uns. Ja wir tr ffen uns!
Sehen, tr ffen, sehen …
Wann sehen wir uns? Wo tr ffen wir uns?
Um zehn? − Ja um zehn.
Im Café? − Im Café.
Okay!

Kontakt

FORUM
Hallo, Leute!

Buchseiten scannen und Hördateien kostenlos
abspielen mit der Klett-Augmented-App!
www.klett-sprachen.de/augmented

Klett Augmented:
Alle Audios oder Videos
kostenlos abspielen!

Maximal

für junge Lernende

Scannen, lernen, entdecken!

AB: 1−3

14

Maximal
Maximal

Die Firma
verkauft
smarte Hightech-Lösun
In einem
gen für
Werbevideo
den perfekten
Produkt
vor, DORIS: für eine Online-Kampag
Haushalt.
das Domestic
Operating ne stellt H. Köster
H. Köster
Remote Intelligenceein neues
ist ein Workaholic
System.
und arbeitet
bei Techno
4. Lenas
Home.
neues Zuhause.
…

2. DORIS weiß alles. Hör das Gespräch. Was ist richtig (R), was ist falsch (F)? Kreuz an.

CD1/01

1. Das neue Produkt von Techno Home.
a) Wie ist wohl die richtige Reihenfolge der Bilder? Lies die Sprechblasen, nummerier und
lös das Rätsel.

Er hat dieses
System
in seiner
Wohnung gerade erst
damit er
seine zwei installiert,
besser kontrollieren
Teenager
kann.
Lena und
Klara wohnen
einer Woche
seit
bei ihrem
Köster in
Vater Knut
Berlin.

A2

mit Audios

A2

Deutsch für Jugendliche

Ich bin zurück in Weimar! Ich war lange weg − ich war in
Frankfurt und auf Sylt. Und was habt ihr gemacht? Also:
Ich möchte euch wiedersehen. Ich schlage vor, wir treffen
uns morgen um 16.00 Uhr im Park.
Okay? Meldet euch.

CD1/19

b) Hör zu und sprich zuerst die Wörter mit kurzem E-Laut, dann mit langem E-Laut.

AB43

Grüße
Jan

kurz:
spr chen, ssen, tr ffen

Kommentare

lang
gehen, stehen, sehen, zehn, Café

2. E-Wörter.

c) Rappt den E-Wörter-Rap in der Klasse.

Jaaaaan! Du bist wieder in Weimar?! Wir sehen uns im Park.
Bis morgen, Tim

d) Hör zu und markier lange (_) und kurze (.) E-Laute. Lies dann vor.
CD1/20

CD1/18

Tee, Teller, Senf, Ferien, Meer, Wetter, Zelt, Dresden, lesen, geben, nehmen,
stellen, rennen, weg

Super! Also, ich war in den Ferien in Italien und im Musik-Camp
in Bayern. Und ich habe … Ach, egal! Wir unterhalten uns
morgen. Ich komme auch in den Park.
Bis dann, Celina

3. Sich verabreden. Sprecht wie im Beispiel.
Wie bitte? Jan ist wieder in Weimar und ihr trefft euch
morgen?! Schade, ich bin noch auf Mallorca. Ich sehe euch am
Montag in der Schule L
Gruß, Elias

• Wo trefft ihr euch morgen?

• Wir sehen uns in der Stadt.
• Um wie viel Uhr?

• Um 14.00 Uhr.

im Einkaufszentrum/15.30 Uhr
in der Schule/8.00 Uhr
am Bahnhof/9.30 Uhr

• Darf ich auch mit?

im Jugendklub/16.15 Uhr
im Kino/19.00 Uhr

…

• Na klar.

Lies den Text. Was passt zusammen? Verbinde die Sätze.

Darf ich auch mit? = Darf ich auch mitkommen?

1. Jan ist wieder

a. treffen.

2. Jan möchte seine Freunde
3. Sie treffen sich
4. Tim und Jan
5. Celina
6. Elias

b. möchte sich morgen mit Jan unterhalten.
c. morgen Nachmittag im Park.
d. in Weimar.
e. kann nicht kommen.
f. sehen sich morgen.

sich sehen
wir sehen
ihr seht euch
sie sehen sich

22

sich treffen
wir treffen uns
ihr trefft
sie treffen sich

MEMO
sich unterhalten
wir unterhalten uns
ihr unterhaltet euch
sie unterhalten

Ich treffe dich,
du triffst mich. =
Wir treffen uns.

a. Wir müssen uns sehen. Wo treffen wir uns?
b. Ja, aber nicht morgen. Wir sehen uns heute!

SO SAGT
MAN’S

1.

CD1/19

2.

zweiundzwanzig

DO01_3-12-676745_S012_043_M5_KORR_20_12.indd 22

SO SAGT
MAN’S

4. Wir sehen uns heute.
a) Wer sagt das? Jan oder Erkan? Hör das Telefongespräch und ordne die Sätze den Fotos zu.
CD1/21

dreiundzwanzig

Deutsch für junge Lernende

Kursbuch mit Audios und Videos online

A2

Kursbuch mit Audios

Wir alle

A1

mit Audios

B1

Maximal

Kursbuch
mit Audios

A2

Deutsch für junge Lernende

Maximal

mit Audios

B1
Maximal

Deutsch für junge Lernende

Maximal

A1

Kursbuch
B1

Wir alle

Kursbuch

a) E-Wörter-Rap:
Hör zu und
sprich leise
mit. Achte
Gehen, stehen,
auf die E-Laute.
sehen …
Sehen wir
uns? Hallo,
Spr chen,
sehen wir
ssen, tr
uns?
ffen, …
Wir tr ffen
uns. Ja wir
Sehen, tr
tr ffen uns!
ffen, sehen
Wann sehen
…
Um zehn? wir uns? Wo tr ffen
− Ja um
wir uns?
zehn.
Im Café?
− Im Café.
Okay!

&

b) Hör zu
und sprich
zuerst die
Wörter mit
kurzem E-Laut,
kurz:
dann mit
spr chen,
langem E-Laut.
lang
ssen, tr
ffen
gehen, stehen,
sehen, zehn,
E-Wörter-Rap
Café
in der Klasse.
markier
lange (_)
und kurze
(.) E-Laute.
Tee, Teller,
Lies dann
Senf,
stellen, rennen, Ferien, Meer,
vor.
Wetter, Zelt,
weg
Dresden,
lesen, geben,
nehmen,

23
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c) Rappt
den

Buchseiten scannen und Hördateien kostenlos
abspielen mit der Klett-Augmented-App!
www.klett-sprachen.de/augmented
CD1/20

Kursbuch mit Audios und Videos

d) Hör zu
und

3. Sich
verabreden.

Sprecht

wie im Beispiel.

• Wo trefft
• Wir sehen ihr euch morgen?
• Um wie uns in der Stadt.
viel
• Um 14.00 Uhr?
• Darf ich Uhr.
auch mit?

Klett Augmented:
Alle Audios oder Videos
kostenlos abspielen!

• Na klar.

CD1/21

4. Wir sehen
uns
a) Wer sagt heute.
das? Jan
oder Erkan?

in der Schule/8.00
Uhr
am Bahnhof/9.30
Uhr

Darf ich

auch mit?

Hör das Telefongespräch

ISBN 978-960-582-085-5

im Einkaufszentrum

/15.30 Uhr
im Jugendklub/16
.15 Uhr
Uhr
…

im Kino/19.00

= Darf ich

und ordne

auch mitkommen?

die Sätze

den Fotos

SO SAGT
MAN’S

zu.

a. Wir müssen
uns sehen.
b. Ja, aber
nicht morgen. Wo treffen wir uns?
Wir sehen
uns heute!

1.
2.

Kursbuch mit Audios und Videos

DO01_3-12-676745_S012_
043_M5_KORR_20_12.indd

dreiundzwanzig

23

Alle Komponenten und kostenlose Materialien:
www.klett-sprachen.de/maximal

23
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Alle Komponenten und kostenlose Materialien:
www.klett-sprachen.de/maximal

Wir alle

Maximal

Η νέα, μοντέρνα, απλή και ελκυστική
διδακτική σειρά για παιδιά από 10 ετών, από
τους δημιουργούς της επιτυχημένης σειράς
Wir, σας υπόσχεται γρήγορη επιτυχία!

Η νέα πρωτότυπη διδακτική σειρά για
παιδιά και εφήβους για τα επίπεδα
Α1-Β1.

› Σελ. 10

› Σελ. 11

&

&

Klett Augmented:
Alle Audios und Videos
kostenlos abspielen!

Klett Augmented:
Alle Audios und Videos
kostenlos abspielen!

Kompass DaF B1+
Deutsch für Studium und Beruf

Kursbuch
Kursbuch
Klett Augmented:
Alle Audios und
Videos
mit
Audios
Videos
mit
Audios
undund
Videos
kostenlos abspielen!

Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos

Klett Augmented:
Alle Audios und Videos
kostenlos abspielen!

online

Kursbuch
mit Audios und Videos

Kompass DaF B2

Netzwerk neu

Deutsch für Studium und Beruf

Netzwerk_neu_Gesamtband_180911.indd 1

Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos

13.09.2018 14:42:46

Klett Augmented:
Alle Audios und Videos
kostenlos abspielen!

13.09.2018 14:15:37

A1
A2 ||

Kursbuch
Kursbuch
mit
Audios
Videos online
mit
Audios
undund
Videos

Netzwerk_neu_Gesamtband_180911.indd 2

&

Netzwerk_neu_Gesamtband_180911.indd 3

&

A1
B1 ||

Kompass DaF C1
Deutsch für Studium und Beruf

&

Netzwerk neu
A1 |

&

Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos

Netzwerk neu

13.09.2018 14:42:26

Netzwerk neu

Kompass DaF

Γερμανικά για μαθητές Λυκείου,
φοιτητές, νεαρούς ενήλικες και γενικά...
για όσους νιώθουν νέοι!

Από τους δημιουργούς του
DaF-kompakt για όσους θέλουν
γρήγορα και αποτελεσματικά να
κατοχυρώσουν τα επίπεδα Β2 και C1.

› Σελ. 13

› Σελ. 14

Περιεχόμενα
Ισπανικά

4

Ψηφιακή διδασκαλία
1 Επιλέξτε την κατάλληλη ψηφιακή
εφαρμογή για το μάθημά σας!

Wybuch
i zawodo
i nauczan
Klett Book-App
Sprostali
Ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές oferta po
για τα Γερμανικά
uzupełni
i mobilne
Die Deutschproﬁs
modelu n
ΝΕΟ
Wr alle
i hybrydo
ΝΕΟ
Maximal
stowaną

Γερμανικά
5
7
9
10
11

12 Aspekte junior
13 Netzwerk neu

ΝΕΟ

13 Linie 1

Aula Internacional Plus
Το δημοφιλέστερo διδακτικό
εγχειρίδιο στον κόσμο σε νέα
έκδοση!
› Σελ. 19

14 Aspekte neu
14 Kompass DaF

ΝΕΟ

Ισπανικά
15 Campus Difusión
17 Lola y Leo
18 Reporteros
19 Aula Internacional Plus

ΝΕΟ

21 Aula Internacional Nueva Edición

Γαλλικά

21 Gente hoy
22 C de C1
22 Campus Sur

Γαλλικά
23 Espace virtuel
25 Cap sur
25 Zoom
26 À plus
26 Entre nous
27 Déﬁ

ΝΕΟ

Ιταλικά
28 Al dente (Blink Learning)

Déﬁ
Μοναδική μέθοδος
διδασκαλίας και μάθησης για
νέους και ενήλικες μαθητές
› Σελ. 27

Υποστήριξη
29 Υποστήριξη σε καθηγητές Γερμανικών /

Γαλλικών / Ισπανικών/ Ιταλικών,
ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών και
εκπαιδευτήρια

5
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aute.

t, dann

mit langem

E-Laut.

2. E-Wörter.

ehn, Café

e. Lies

Hör
a) E-Wörter-Rap:

dann

den, lesen,

mit. Achte auf die

E-Laute.

…
Gehen, stehen, sehen
sehen wir uns?
Sehen wir uns? Hallo,
tr ffen, …
Spr chen, ssen,
wir tr ffen uns!
Wir tr ffen uns. Ja
…
Sehen, tr ffen, sehen
wir uns?
uns? Wo tr ffen
Wann sehen wir
zehn.
Um zehn? − Ja um
Im Café? − Im Café.

CD1/18

nehmen,

Uhr
Uhr
im Einkaufszentrum/15.30
im Jugendklub/16.15 …
Uhr
im Kino/19.00

ich auch

zu und sprich leise

vor.

geben,

Uhr
Schule/8.00
Uhr

SO SAGT
MAN’S

nhof/9.30

mit? =

Darf ich

auch

mitkommen?

zu.
den Fotos
die Sätze
und ordne
wir uns?
Wo treffenuns heute!
uns sehen. sehen
müssen morgen. Wir
a. Wir
aber nicht
b. Ja,

Okay!

elefongespräch

CD1/19

b) Hör zu und sprich
23

dreiundzwanzig

zuerst die Wörter

kurz:
tr ffen
spr chen, ssen,
10:57:47

20.12.2018

c) Rappt den E-Wörter-Rap
d) Hör zu und markier

mit kurzem E-Laut,

enlos

lange (_) und kurze

Ferien, Meer, Wetter,
Tee, Teller, Senf,
stellen, rennen, weg

CD1/20

3. Sich verabreden.

dann mit langem

E-Laut.

lang
zehn, Café
gehen, stehen, sehen,
in der Klasse.

kost
ateien
und Hördented-App!
ett-Augmmented
.de/aug

Sprecht wie im Beispiel.

morgen?
• Wo trefft ihr euch
Stadt.
• Wir sehen uns in der
• Um wie viel Uhr?
• Um 14.00 Uhr.
• Darf ich auch mit?
• Na klar.

(.) E-Laute. Lies

dann vor.

Zelt, Dresden, lesen,

geben, nehmen,

Uhr
im Einkaufszentrum/15.30
Uhr
im Jugendklub/16.15
Uhr
in der Schule/8.00
…
im Kino/19.00 Uhr
Uhr

am Bahnhof/9.30

Darf ich auch mit?

heute.
4. Wir sehen uns
das Telefongespräch
Jan oder Erkan? Hör
a) Wer sagt das?

= Darf ich auch mitkommen?

und ordne die Sätze

SO SAGT
MAN’S

den Fotos zu.

wir uns?
sehen. Wo treffen
a. Wir müssen uns
uns heute!
morgen. Wir sehen
b. Ja, aber nicht

CD1/21

2.

1.

dreiundzwanzig

23
20.12.2018 10:57:47
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se Mat
kostenlo
al
n und
ponente en.de/maxim
tt-sprach

eria

lien:

έξυπν@ βιβλία
έξυπνη διδασκαλία
Έτοιμοι για μάθημα από
όπου κι αν βρίσκεστε με
τις ψηφιακές εκδόσεις
Klett Book-App!
Κάνετε το μάθημά σας
εύκολα και γρήγορα από
οποιαδήποτε συσκευή με
πρόσβαση στο διαδίκτυο
Συνδυάστε την παραδοσιακή διδασκαλία
με την ψηφιακή ή διδάξτε μόνο ψηφιακά
και επωφεληθείτε από τις λειτουργίες
της εφαρμογής Klett Book-App με
Σύστημα ∆ιαχείρισης Μάθησης (LMS)

Klett Book-App

Έντυπες εκδόσεις με κωδικό
ενεργοποίησης της ψηφιακής
διαδραστικής έκδοσης στην
εφαρμογή Klett Book-App,
για πρόσβαση σε όλο το
διδακτικό υλικό
Οι διδακτικές μας σειρές
για παιδιά και εφήβους,
γραμματικές και
βιβλία προετοιμασίας
εξετάσεων διατίθενται
με ενσωματωμένο
κωδικό ενεργοποίησης,
τυπωμένο στο
εσώφυλλο.
Με τον κωδικό αυτό
ενεργοποιείτε την
ψηφιακή διαδραστική
έκδοση στην εφαρμογή
Klett Book-App (ισχύει για 12 μήνες χρήσης).
Οι εκδόσεις αυτές φέρουν το σύμβολο
στο εξώφυλλο.

Αποκτήστε τη δική σας
ψηφιακή βιβλιοθήκη με
τον κωδικό Premium!
Πρόσβαση σε όλο το ψηφιακό διαδραστικό
υλικό της εφαρμογής Klett Book-App σε
περισσότερα από 40 διαδραστικά βιβλία
και το αντίστοιχο διδακτικό υλικό:
b
b
b
b

ακουστικά αρχεία
βίντεο
animation
pdf αρχεία

και ό,τι άλλο χρειάζεστε για ένα πλήρες
μάθημα!
Ενεργοποιήστε όλα τα διαδραστικά βιβλία
και αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση από
όλες τις συσκευές, για 12 μήνες.
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Γερμανικά
Δημιουργήστε τη δική σας
εικονική τάξη, διδάξτε
ψηφιακά και κερδίστε
πολύτιμο χρόνο!
Ο καθηγητής μπορεί να κάνει έλεγχο/
διορθώσεις με ένα μόνο κλικ.
Παρακολουθήστε την πρόοδο των
μαθητών σας και αναθέστε τους
εργασίες ομαδικά ή εξατομικευμένα,
ανάλογα με τις μαθησιακές τους ανάγκες.
Αναπροσαρμόστε τη διδασκαλία σας
κατάλληλα και μεθοδικά!
Η εφαρμογή Klett Book-App διαθέτει
χρήσιμες λειτουργίες:
b ∆ιασύνδεση καθηγητή-μαθητή
(προαιρετική) και ανάθεση εργασιών
b Online αξιολόγηση ασκήσεων για
αυτόνομη μελέτη και αυτoαξιολόγηση
b Προβολή στατιστικών επίδοσης

7

Προηγμένες ψηφιακές λύσεις
που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας!
Blink Learning
Ψηφιακές εκδόσεις για ενήλικες μαθητές με
Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS):
• ενεργοποιήστε τα ψηφιακά βιβλία
• συνδέστε τους μαθητές σας σε μια εικονική τάξη
• αναθέστε τους ασκήσεις
• αξιολογήστε τους αυτόματα
• και συγκεντρώστε τα στατιστικά επίδοσης ξεχωριστά
για τον κάθε μαθητή

E-Books interaktiv
Download για PC
Αξιοποιήστε το ψηφιακό διδακτικό πακέτο
καθηγητή Ε-Book interaktiv Download Link
για PC:
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας την ψηφιακή
έκδοση του βιβλίου του μαθητή και του
βιβλίου ασκήσεων με ενσωματωμένα τα
αρχεία ήχου και τα βίντεο, για προβολή σε
διαδραστικό πίνακα ή μέσω πλατφόρμας
τηλεδιάσκεψης (για τηλεδιδασκαλία)

Klett-Sprachen-App
Αξιοποιήστε το ψηφιακό διδακτικό πακέτο καθηγητή
Digitales Unterrichtspaket, το οποίο περιέχει:
• την ψηφιακή έκδοση του βιβλίου του μαθητή και του
βιβλίου ασκήσεων με ενσωματωμένα τα αρχεία ήχου και
τα βίντεο, και όλο το διδακτικό υλικό για τον καθηγητή
(βιβλίο καθηγητή, εκτυπώσιμα αρχεία), για προβολή σε
διαδραστικό πίνακα ή μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης
για την τηλεδιδασκαλία
• την ψηφιακή έκδοση του βιβλίου του καθηγητή
• και όλα τα εκτυπώσιμα φύλλα εργασίας
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Γερμανικά
Klett Augmented
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλα τα ακουστικά
και βίντεο αρχεία της διδακτικής σειράς που
χρησιμοποιείτε εντελώς δωρεάν.
Έχετε τη δυνατότητα:
• να αναπαράγετε και αποθηκεύετε όλο το
πολυμεσικό υλικό (audios και videos) στο
κινητό ή στο tablet δωρεάν, απλώς
σκανάροντας σελίδες του βιβλίου ή
επιλέγοντας τη σελίδα από το μενού.
• να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή με ή
χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.
• να αποκτάτε άμεση και γρήγορη πρόσβαση στο
δωρεάν λεξικό PONS Online και σε πρόσθετες
online ασκήσεις.

Ιστοσελίδα
www.klett.gr
Κατεβάστε πρόσθετο ψηφιακό
υλικό εντελώς δωρεάν για το
μάθημά σας!
Μεταβείτε στην σελίδα
www.klett.gr, αναζητήστε
τη διδακτική σειρά που
χρησιμοποιείτε και επωφεληθείτε
από πλούσιο πρόσθετο υλικό:
• online ασκήσεις
• κατατακτήρια τεστ
• εξεταστικό υλικό
• φύλλα εργασίας και λύσεις
• αρχεία ήχου και βίντεο
• διδακτικό υλικό για την
πλατφόρμα Moodle

Kahoot
Μια δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή-τηλεπαιχνίδι γνώσεων
με ερωτήσεις γραμματικής και λεξιλογίου για συναρπαστικό
μάθημα:
• αξιοποιήστε τη μέθοδο gamification (παιχνιδοποίηση)
στη διδασκαλία
• κουίζ που έχουν δημιουργηθεί από εξειδικευμένους
συντάκτες της Klett και που σας επιτρέπουν να
παρακολουθείτε γρήγορα την πρόοδο των μαθητών
• ιδανικό για μαθήματα επανάληψης, καθώς μπορεί να
αντικαταστήσει τα παραδοσιακά τεστ

derdieDaF-Portal
Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη για
καθηγητές γερμανικής γλώσσας για ελεύθερη
πρόσβαση σε:
• φύλλα εργασίας
• πρόσθετο υλικό
• βίντεο
• απλοποιημένα κείμενα κ.ά.
www.derdiedaf.com

Επιλέξτε διδακτική σειρά με
πρόσθετο ψηφιακό υλικό
 Θέλετε να προετοιμαστείτε γρήγορα για το
μάθημα και να παρουσιάσετε το υλικό σε
διαδραστικό πίνακα ή μέσω πλατφόρμας
τηλεδιάσκεψης (για την εξ αποστάσεως
διδασκαλία);
 Χρειάζεστε ένα σύστημα, μέσω του οποίου θα
μπορούν οι μαθητές σας να συνδέονται σε μια
εικονική τάξη;
 Χρησιμοποιείτε mobile εφαρμογές στην τάξη;
Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε εκπαιδευτικές
σειρές με ψηφιακό υλικό που θα ενθουσιάσουν
τους μαθητές σας και θα κάνουν τη δουλειά σας πιο
εύκολη!
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Die Deutschproﬁs
Μαθαίνουμε Γερμανικά με τους Deutschproﬁs,
τους καινούριους μας φίλους.
A1

A2

B1

Deutsch lernen
wie die Profis!
Deutsch für

Die
Deu tsch pro fis A1 Die fis A1
Deu tsch pro

Die
Deu tsch pro fis A2

Kinder für die

Deutsch lern

Niveaustufe

en wie die

n A1 – B1 des

Di e
De ut sc hp ro
fis B1

B1
GER

Übungsbuch

Die Deu tsch pro fis

B1

Profis!

• mitreißend
e Themen und
farbenfrohe
• die Deuts
Gestaltung
chprofis als
motivierende
• altersgerec
Lernbegleit
hte Aufgaben
er
und Projekte,
und Rhythmusü
viele Spiele
bungen
, Raps
• intensives
Grammatik
und Wortschatz
• Satzmodelle
training
zum
zum Selbstlege Anschauen in animierten
n
Clips oder
• optimale
Vorbereitun
g auf die Prüfu
und Hinführung
ng Goethe-Zert
zum DSD I
ifikat B1

Kursbuch mit Audios und Clips online

Kursbuch mit Audios und Clips online

Die Deut schp
rofis

Übungsbuch

Übungsbuch

Alle Komponent
www.klett-spracen und kostenlose Mater
ialien:
hen.de/deu
tschprofis
DO01_3-12-676491

_U1-U4_Deutschpro

fis_UeB_B1.indd

Alle Seiten

Η διδακτική σειρά για τα παιδιά του ∆ημοτικού από 9 ετών
καλύπτει σε τρεις τόμους τα επίπεδα Α1, Α2, Β1.

15.12.2017

11:54:21

Συστηματική διδασκαλία με τη μοναδική ολοκληρωμένη παιδική σειρά που συνοδεύει τους μικρούς
μας μαθητές στα επίπεδα Α1, Α2 και τους προετοιμάζει αξιόπιστα για τις εξετάσεις του B1.
Οι Deutschprofis Felix, Maja, Leo και ο σκύλος τους Wau θα συνεπάρουν τους μαθητές σας από την
πρώτη κιόλας στιγμή.

Γερμανικά που παρακινούν τη μάθηση
• Θέματα που ενδιαφέρουν και προσελκύουν τα παιδιά
• Παιχνίδια, τραγούδια, rap, ασκήσεις ρυθμικής που διεγείρουν τις αισθήσεις
κατά τη διαδικασία μάθησης
• Ενσωματωμένες στρατηγικές και τεχνικές μάθησης
• Grammatik-Clips για ακόμη πιο ευχάριστη και αποτελεσματική μάθηση
• Ευχάριστο layout
Η σειρά περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•

Βιβλίο μαθητή + Audios/Videos online + κωδικό Klett Book-App
Βιβλίο ασκήσεων (ελληνική έκδοση) + κωδικό Klett Book-App
Βιβλίο με τεστ + Audios online
Συμπληρωματικό βιβλίο (Begleitheft) με ελληνικό γλωσσάριο + Audios online
Βιβλίο καθηγητή με λύσεις, διδακτικές οδηγίες και φύλλα εργασίας
Ψηφιακό διαδραστικό Ε-book για PC

Klett Book-App
E-Book interaktiv
Download για PC
Klett Augmented
Online ασκήσεις
και πρόσθετο υλικό
Kahoot!
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΝΕΟ
Wir Alle
...πετυχαίνουμε τον στόχο μας με μικρά βήματα!
A1

A2

B1

Wir alle

Wir alle

A1

Deutsch für junge Lernende

Klett Augmented:
Alle Audios oder Videos
kostenlos abspielen!

Kursbuch mit Audios und Videos

Η σειρά περιλαμβάνει:

• Κατάλληλη επιλογή για τμήματα με λίγες ώρες
διδασκαλίας
• Θέματα που ενδιαφέρουν τους μικρούς μαθητές
• Εγγυάται ένα εύκολο, ευχάριστο και ελκυστικό μάθημα
• Τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν στα Γερμανικά από
τα πρώτα κιόλας μαθήματα, ακόμα και με λίγες ώρες
διδασκαλίας

•

Kursbuch mit Audios und Videos

•
•
•

Klett Augmented:
Alle Audios oder Videos
kostenlos abspielen!

Kursbuch mit Audios und Videos

Klett Augmente
Alle Audios oder
kostenlos abspie
Βιβλίο μαθητή + Audios/Videos online +
κωδικό Klett Book-App
Βιβλίο ασκήσεων + Audios/Videos online +
κωδικό Klett Book-App
Ελληνικό γλωσσάριο
Βιβλίο καθηγητή
Βιβλίο με τεστ

Ιδανική διδακτική σειρά για όσους έχουν λίγες διδακτικές
ώρες στη διάθεσή τους και θέλουν να πετύχουν το μέγιστο
αποτέλεσμα!

•

Klett Book-App

Προχωράμε βήμα - βήμα
Ευχάριστοι και σύντομοι διάλογοι
Καταστάσεις που ενδιαφέρουν τους μικρούς μας μαθητές
Εξάσκηση με πρωτότυπες και δημιουργικές ασκήσεις
Γραμματική, η οποία παρουσιάζεται με Grammatik-Clips για
την αποτελεσματικότερη κατανόηση των γραμματικών
φαινομένων
• Επικοινωνιακές ασκήσεις που ενισχύουν την παραγωγή
λόγου από τα πρώτα βήματα
• Εξάσκηση δεξιοτήτων για την εμπέδωση της ύλης και
προετοιμασία εξετάσεων
•
•
•
•

&

Kursbuch mit Audios und Videos

&

Klett Augmented:
Alle Audios oder Videos
kostenlos abspielen!

B1

Deutsch für junge Lernende

&

&

Η νέα, απλή και ελκυστική διδακτική
σειρά για παιδιά από 10 ετών, από τους
δημιουργούς της επιτυχημένης σειράς
Wir, σας υπόσχεται γρήγορη επιτυχία!

Wir alle

A2

Deutsch für junge Lernende

E-Book interaktiv
Download για PC
Klett Augmented
Online ασκήσεις
και πρόσθετο υλικό
Kahoot!
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΝΕΟ
Maximal A1 A2 B1
Maximal επιλογή για τη νέα γενιά!
A1

A2

B1

Kursbuch

Kursbuch
mit Audios

B1

mit Audios

B1
Maximal

B1
Kursbuch

Kursbuch

Maximal

A2

Maximal

Kursbuch
• Die Jugendlichen Jan, Lena, Anton und Alicia begleiten durch alle Lektionen.
• Geschichten aus ihrem Alltag motivieren von Anfang an zum Sprechen.
• Humorvolle Videos zeigen den Lernenden die Welt der Hauptfiguren und
Deutsch für Jugendliche
trainieren das Hör-Seh-Verstehen.

Scannen, lernen, entdecken!
Lektion

9.1

Lenas neues
Zuhause

R

Ein Roboter?
Wozu?

Heute präsentiere
ich Ihnen unser
neues Produkt.

Gehen wir zum
Konzert?“
Ruf sofort ein Taxi!

Zieht die Schuhe aus,
damit die Wohnung
sauber bleibt.

Er hat dieses
System
in seiner
Wohnung gerade erst
damit er
seine zwei installiert,
besser kontrollieren
Teenager
kann.
Lena und
Klara wohnen
einer Woche
seit
bei ihrem
Köster in
Vater Knut
Berlin.
Die Firma
verkauft
smarte Hightech-Lösun
In einem
gen für
Werbevideo
den perfekten
Produkt
vor, DORIS: für eine Online-Kampag
Haushalt.
das Domestic
Operating ne stellt H. Köster
Remote Intelligenceein neues
ist ein Workaholic
System.
und arbeitet
bei Techno
Home.
…

2. DORIS weiß alles. Hör das Gespräch. Was ist richtig (R), was ist falsch (F)? Kreuz an.

CD1/01

1. Das neue Produkt von Techno Home.
a) Wie ist wohl die richtige Reihenfolge der Bilder? Lies die Sprechblasen, nummerier und
lös das Rätsel.

F

1. Klara und Lena haben Hunger.
2. Der Kühlschrank ist voll.
3. Lena will kochen, aber Klara möchte einen Döner essen.
4. Der beste Döner-Imbiss in Berlin ist in der Danziger Straße.
5. Klara und Lena wollen einen Imbiss in Kreuzberg testen.
6. Danach kommen sie sofort nach Hause.
7. DORIS analysiert Klaras und Lenas Playlists und findet die perfekte Musik.

H. Köster

3. Eine Geschichte nacherzählen. Lies deinen Satz vor. Stehst du richtig?

4. Lenas
neues

R

D

1

S

I

O

Damit wir laut Musik
hören können?

Damit wir nicht
mehr saugen
müssen? Cool!
Das Lösungswort lautet: D

b) Schreibt eine Geschichte zu den Bildern in Aufgabe a).
c) Sieh dir das Video an. Wer macht was? Verbinde.

H. Köster …
Klara …
Lena …

Lena und Klara …
DORIS …

ist ein modernes Gerät.
hat DORIS in seiner Wohnung installiert.
gibt Befehle, aber auch Tipps.
stellt ein neues Produkt von Techno Home vor.
kommen zu Hause an und ziehen ihre Schuhe aus.
nervt die beiden Mädchen.
liegt auf der Couch und liest ein Buch.
spielt mit ihrem Handy.
sitzt in seinem Büro.
ist überrascht, dass die Mädchen nicht zu Hause sind.
möchten gern Döner essen.
fährt mit dem Taxi zur Disco.
gehen ins Konzert.
hören eine Stimme und sind irritiert.

Befehle geben − sagen, was jemand machen soll

SO SAGT
MAN’S

Er hat dieses System gerade erst
in seiner Wohnung installiert,
damit er seine zwei Teenager
besser kontrollieren kann.
Lena und Klara wohnen seit
einer Woche bei ihrem Vater Knut
Köster in Berlin.
Die Firma verkauft smarte Hightech-Lösungen für den perfekten Haushalt.
In einem Werbevideo für eine Online-Kampagne stellt H. Köster ein neues
Produkt vor, DORIS: das Domestic Operating Remote Intelligence System.
H. Köster ist ein Workaholic und arbeitet bei Techno Home.

…

4. Lenas neues Zuhause. Was passt? Kreuz an.
1. Mit DORIS kontrolliert H. Köster, was Lena und Klara
zu
nach Hause machen.
heißt
nennt Lena und Klara Banane und Prinzessin.
2. DORIS
weil
damit die Familie
3. DORIS steuert alle elektronischen Geräte in der Wohnung,
weniger Arbeit hat.
damit
deshalb Lena und Klara nicht mehr
4. Die Kösters haben einen Roboter,
saugen müssen.
weiß
kann genau, was sich im Kühlschrank befindet.
5. DORIS
auf
in der Danziger Straße.
6. Der nächste Döner-Imbiss ist
denn
damit seine Töchter die Nachbarn
7. H. Köster macht die Musik zu Hause leiser,
nicht stören.
damit
wenn der Haushalt perfekt funktioniert.
8. DORIS gibt Tipps,
weil
denn sie nicht der Administrator ist.
9. Klara kann die Musik nicht lauter machen,

Zuhause.
Was passt?
Kreuz an.
1. Mit DORIS
kontrolliert
2. DORIS
H. Köster,
heißt
was Lena
3. DORIS
nennt
und Klara
steuert
weniger Arbeit alle elektronischen
Geräte in
4. Die Kösters hat.
der Wohnung,
haben
saugen müssen. einen Roboter,
5. DORIS
6. Der nächsteweiß
kann
Döner-Imbiss genau, was sich
7. H. Köster
im Kühlschrank
ist
macht die
befindet.
Musik zu
nicht stören.
Hause leiser,
8. DORIS
gibt Tipps,
9. Klara
damit
kann die
Musik nicht
lauter machen,

Deutsch für junge Lernende

fünfzehn
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AB: 1−3
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Scannen, lernen, entdecken!
Lektion

5.2

Zurück in Weimar
2. E-Wörter.
a) E-Wörter-Rap: Hör zu und sprich leise mit. Achte auf die E-Laute.

1. Jan ist zurück in Weimar.
CD1/18

Start

News

Programm

Fotos

Forum

FAQ

Gehen, stehen, sehen …
Sehen wir uns? Hallo, sehen wir uns?
Spr chen, ssen, tr ffen, …
Wir tr ffen uns. Ja wir tr ffen uns!
Sehen, tr ffen, sehen …
Wann sehen wir uns? Wo tr ffen wir uns?
Um zehn? − Ja um zehn.
Im Café? − Im Café.
Okay!

Kontakt

FORUM
Hallo, Leute!
Ich bin zurück in Weimar! Ich war lange weg − ich war in
Frankfurt und auf Sylt. Und was habt ihr gemacht? Also:
Ich möchte euch wiedersehen. Ich schlage vor, wir treffen
uns morgen um 16.00 Uhr im Park.
Okay? Meldet euch.

CD1/19

b) Hör zu und sprich zuerst die Wörter mit kurzem E-Laut, dann mit langem E-Laut.

AB43

Grüße
Jan

kurz:
spr chen, ssen, tr ffen

Kommentare

lang
gehen, stehen, sehen, zehn, Café

2. E-Wörter.

c) Rappt den E-Wörter-Rap in der Klasse.

Jaaaaan! Du bist wieder in Weimar?! Wir sehen uns im Park.
Bis morgen, Tim

d) Hör zu und markier lange (_) und kurze (.) E-Laute. Lies dann vor.
CD1/20

CD1/18

Tee, Teller, Senf, Ferien, Meer, Wetter, Zelt, Dresden, lesen, geben, nehmen,
stellen, rennen, weg

Super! Also, ich war in den Ferien in Italien und im Musik-Camp
in Bayern. Und ich habe … Ach, egal! Wir unterhalten uns
morgen. Ich komme auch in den Park.
Bis dann, Celina

3. Sich verabreden. Sprecht wie im Beispiel.
Wie bitte? Jan ist wieder in Weimar und ihr trefft euch
morgen?! Schade, ich bin noch auf Mallorca. Ich sehe euch am
Montag in der Schule L
Gruß, Elias

• Wo trefft ihr euch morgen?
• Wir sehen uns in der Stadt.
• Um wie viel Uhr?
• Um 14.00 Uhr.
• Darf ich auch mit?
• Na klar.

Lies den Text. Was passt zusammen? Verbinde die Sätze.

im Einkaufszentrum/15.30 Uhr
in der Schule/8.00 Uhr
am Bahnhof/9.30 Uhr

im Jugendklub/16.15 Uhr
im Kino/19.00 Uhr

…

Darf ich auch mit? = Darf ich auch mitkommen?

1. Jan ist wieder

SO SAGT
MAN’S

a. treffen.

2. Jan möchte seine Freunde
3. Sie treffen sich
4. Tim und Jan
5. Celina
6. Elias

sich sehen
wir sehen
ihr seht euch
sie sehen sich

22

sich treffen
wir treffen uns
ihr trefft
sie treffen sich

b. möchte sich morgen mit Jan unterhalten.
c. morgen Nachmittag im Park.
d. in Weimar.
e. kann nicht kommen.
f. sehen sich morgen.

MEMO
sich unterhalten
wir unterhalten uns
ihr unterhaltet euch
sie unterhalten

Ich treffe dich,
du triffst mich. =
Wir treffen uns.

4. Wir sehen uns heute.
a) Wer sagt das? Jan oder Erkan? Hör das Telefongespräch und ordne die Sätze den Fotos zu.
CD1/21

a. Wir müssen uns sehen. Wo treffen wir uns?
b. Ja, aber nicht morgen. Wir sehen uns heute!

SO SAGT
MAN’S

1.

CD1/19

2.

zweiundzwanzig
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a) E-Wörter-Rap:
Hör zu und
sprich leise
mit. Achte
Gehen, stehen,
auf die E-Laute.
sehen …
Sehen wir
uns? Hallo,
Spr chen,
sehen wir
ssen, tr
uns?
ffen, …
Wir tr ffen
uns. Ja wir
Sehen, tr
tr ffen uns!
ffen, sehen
Wann sehen
…
Um zehn? wir uns? Wo tr ffen
− Ja um
wir uns?
zehn.
Im Café?
− Im Café.
Okay!

b) Hör zu
und sprich
zuerst die
Wörter mit
kurzem E-Laut,
kurz:
dann mit
spr chen,
langem E-Laut.
lang
ssen, tr
ffen
gehen, stehen,
sehen, zehn,
E-Wörter-Rap
Café
in der Klasse.
markier
lange (_)
und kurze
(.) E-Laute.
Tee, Teller,
Lies dann
Senf,
stellen, rennen, Ferien, Meer,
vor.
Wetter, Zelt,
weg
Dresden,
lesen, geben,
nehmen,
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c) Rappt
den

Buchseiten scannen und Hördateien kostenlos
abspielen mit der Klett-Augmented-App!
www.klett-sprachen.de/augmented
CD1/20

d) Hör zu
und

3. Sich
verabreden.

Sprecht

Deutsch für junge Lernende

wie im Beispiel.

• Wo trefft
• Wir sehen ihr euch morgen?
• Um wie uns in der Stadt.
viel
• Um 14.00 Uhr?
• Darf ich Uhr.
auch mit?

• Na klar.

CD1/21

Maximal

Maximal

vierzehn

Maximal

14

A1

Maximal

AB: 1−3

Buchseiten scannen und Hördateien kostenlos
abspielen mit der Klett-Augmented-App!
www.klett-sprachen.de/augmented

Kursbuch
mit Audios und
Videos online

Kursbuch mit Audios und Videos online

Kursbuch
• Die Jugendlichen Jan, Lena, Anton und Alicia begleiten durch alle Lektionen.
• Geschichten aus ihrem Alltag motivieren von Anfang an zum Sprechen.
• Humorvolle Videos zeigen den Lernenden die Welt der Hauptfiguren und
trainieren das Hör-Seh-Verstehen.
• Wortschatz und Grammatik werden in kleinen Schritten vermittelt.
• Vielfältige Textsorten (z.B. E-Mails, Apps und soziale Netzwerke)

Kursbuch mit Audios

2.

3.

A2

Deutsch für junge Lernende

• Wortschatz und Grammatik werden in kleinen Schritten vermittelt.
Lehrwerk führt in drei Bänden von Niveau A1 bis B1
• Vielfältige Textsorten (z.B. E-Mails, Apps und sozialeDas
Netzwerke)
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.
CD1/01

mit Audios

A2

mit Audios

Deutsch für Jugendliche

Das Lehrwerk führt in drei Bänden von Niveau A1 bis B1
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens.

4. Wir sehen
uns
a) Wer sagt heute.
das? Jan
oder Erkan?

in der Schule/8.00
Uhr
am Bahnhof/9.30
Uhr

Darf ich

auch mit?

Hör das Telefongespräch

im Einkaufszentrum

/15.30 Uhr
im Jugendklub/16
.15 Uhr
Uhr
…

im Kino/19.00

= Darf ich

und ordne

auch mitkommen?

die Sätze

den Fotos

SO SAGT
MAN’S

zu.

a. Wir müssen
uns sehen.
b. Ja, aber
nicht morgen. Wo treffen wir uns?
Wir sehen
uns heute!

1.
2.

Alle Komponenten und kostenlose Materialien:
www.klett-sprachen.de/maximal

DO01_3-12-676745_S012_
043_M5_KORR_20_12.indd
23
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Alle Komponenten und kostenlose Materialien:
www.klett-sprachen.de/maximal
ISBN 978-960-582-085-5

Η νέα επιτυχημένη και πρωτοποριακή διδακτική σειρά για παιδιά και εφήβους
για τα επίπεδα Α1-Β1.
Οι μαθητές μαθαίνουν τη γλώσσα βήμα-βήμα μέσα από τις συναρπαστικές ιστορίες και τους
αυθεντικούς διαλόγους μιας παρέας εφήβων και ανυπομονούν να επικοινωνήσουν στα
Γερμανικά από το πρώτο μάθημα!

Κεντρίστε το ενδιαφέρον των μαθητών σας!
• Aυθεντική καθημερινή γλώσσα και επικοινωνιακή
προσέγγιση
• Ευχάριστα, πρωτοποριακά και χιουμοριστικά βίντεο
με ενιαία πλοκή και δράση
• Πλούσιες πολιτισμικές αναφορές στην
καθημερινότητα των εφήβων του γερμανόφωνου
χώρου
• Σύγχρονα κείμενα: SMS, E-Mail, App, Blog, Vlog,
κοινωνικά δίκτυα
• Απλή και κατανοητή προσέγγιση της γραμματικής με
εποπτικούς πίνακες και επεξηγήσεις
• Συστηματική θεματική παρουσίαση του λεξιλογίου
• Εξασφαλίζει Maximal επιτυχία στη διδασκαλία σας
και προετοιμάζει για τις εξετάσεις

Η σειρά περιλαμβάνει:
• Βιβλίο μαθητή + Audios/Videos online
+ κωδικό Klett Book-App
• Βιβλίο ασκήσεων + Audios/Videos online
+ κωδικό Klett Book-App
• Βιβλίο καθηγητή λύσεις ασκήσεων, διδακτικές
οδηγίες και εκτυπώσιμο υλικό
• Ελληνικό γλωσσάριο με επιπλέον υλικό εξάσκησης
και εμπέδωσης
• Βιβλίο με τεστ για κάθε κεφάλαιο και προετοιμασία
εξετάσεων
• Ε-Βοοk interaktiv για τον υπολογιστή ή τον
διαδραστικό πίνακα

Klett Book-App
E-Book interaktiv
Download για PC

Audios online

Kahoot!

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ
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Aspekte junior!
H μεσαία βαθμίδα γίνεται προσιτή στην εφηβική
ηλικία, με τη διδακτική σειρά που εγγυάται το
«μέγιστο» αποτέλεσμα!
B1+

Aspekte|junior

Mittelstufe Deutsch

Aspekte|junior

Mittelstufe Deutsch

C1

Aspekte|junior

Mittelstufe Deutsch

Kursbuch
B2

Kursbuch
B1 plus

Ute Koithan | Helen Schmitz |
Tanja Sieber | Ralf Sonntag |

B2

Kursbuch
C1

Ute Koithan | Helen Schmitz |
Tanja Sieber | Ralf Sonntag |

Ute Koithan | Helen
Schmitz |
Tanja Sieber | Ralf Sonntag
|

Αspekte | junior… και οι μαθητές από 14 ετών αποκτούν τη δική τους σειρά για τα επίπεδα
Β1plus, Β2 και C1.
Οδηγήστε τους μαθητές σας με επιτυχία στα πιο
απαιτητικά επίπεδα Β1+, Β2 και Γ1!
• Σαφής και στοχευμένη προσέγγιση των 4 δεξιοτήτων: Lesen, Hören,
Schreiben και Sprechen
• Εφαρμογή της γραμματικής και του λεξιλογίου στην παραγωγή γραπτού και
προφορικού λόγου
• Επίκαιρες και ενδιαφέρουσες πολιτισμικές πληροφορίες από τις
γερμανόφωνες χώρες, με αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό
• Ευχάριστο μάθημα με θεματολογία ανάλογη των ενδιαφερόντων της
εφηβικής ηλικίας
• Περιέχει σύγχρονα και αυθεντικά βίντεο για κάθε ενότητα
Η σειρά περιλαμβάνει:
Βιβλίο μαθητή + Audios/Videos online (Klett Book-App)
Βιβλίο ασκήσεων + ελληνικό γλωσσάρι (ΣΕΤ 2 βιβλίων) + Audios online
Βιβλίο καθηγητή
Ε-Βοοk interaktiv & Digitales Unterrichtspaket για τον υπολογιστή ή τον
διαδραστικό πίνακα
• Ελληνικό γλωσσάριο
•
•
•
•

Klett Book-App
E-Book interaktiv
Download για PC
Klett Augmented
Online ασκήσεις
και πρόσθετο υλικό
Kahoot!
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Netzwerk neu

A1

A2

B1

ΝΕΟ

∆ιδάσκουμε – μαθαίνουμε – επικοινωνούμε...
στο δίκτυο της επιτυχίας!
Γερμανικά για μαθητές Λυκείου, φοιτητές, νεαρούς
ενήλικες και γενικά... για όσους νιώθουν νέοι!
Σύγχρονη και προσαρμοσμένη
Η σειρά περιλαμβάνει:
διδασκαλία για νεαρούς ενήλικες,
για γρήγορη και αποδοτική εκμάθηση
• Βιβλίο μαθητή με όλο το
της γερμανικής γλώσσας. Πρόκειται
οπτικοακουστικό υλικό online
για μια διδακτική σειρά νέας γενιάς,
• Βιβλίο ασκήσεων με όλο το
με βίντεο σε συνέχειες για το κάθε
ακουστικό υλικό online
κεφάλαιο, ενεργά προφίλ των
• Βιβλίο καθηγητή
πρωταγωνιστών σε Facebook και
• Intensivtrainer για πρόσθετη
Instagram για άμεση επικοινωνία με
εξάσκηση στη γραμματική και
τους μαθητές, και εύκολη πρόσβαση σε
στο λεξιλόγιο
• Βιβλίο με τεστ για κάθε
όλο το οπτικοακουστικό υλικό μέσω
κεφάλαιο και με Modelltests για
smartphone και tablet, μέσα από το
κάθε επίπεδο
Klett-Augmented.
Οι διδακτικές σειρές για ενήλικες
κυκλοφορούν και με κωδικό ενεργοποίησης
της ψηφιακής έκδοσης Blink Learning για
τους μαθητές (ειδική ένδειξη Media-Bundle
στο εξώφυλλο του βιβλίου).

Linie 1

Blink Learning
Digitales
Unterrichtspaket
Klett Augmented

A1

A2

B1

B2

«Επιβιβαστείτε» στη Linie 1 και… προχωρήστε σταθερά
και με ασφάλεια από το Α1 μέχρι το Β2.
H απλή και επίκαιρη διδακτική σειρά για αρχάριους
ενήλικες Linie 1, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη
πορεία της σειράς Berliner Platz neu!
Προετοιμάζει τους μαθητές με απλό και ελκυστικό τρόπο να επικοινωνούν
στα Γερμανικά σε καταστάσεις καθημερινών συναλλαγών, τόσο στον ευρύτερο
κοινωνικό και προσωπικό χώρο όσο και στον επαγγελματικό.
Η σειρά περιλαμβάνει:
• Βιβλίο μαθητή με όλο το οπτικοακουστικό υλικό
δωρεάν online + βιβλίο ασκήσεων + ένθετο
ελληνικό γλωσσάρι (ΣΕΤ 2 βιβλίων)
• Συμπληρωματικό βιβλίο (Intensivtrainer) με
πρόσθετες ασκήσεις
• Βιβλίο με τεστ (για έλεγχο και αυτοαξιολόγηση)
• Βιβλίο καθηγητή με διδακτικές οδηγίες και
χρήσιμο επιπλέον υλικό

Blink Learning
Digitales
Unterrichtspaket
Klett Augmented
Kahoot!

ΓΕΡΜΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Aspekte neu

B1+

C1

B2

Aspekte neu – μια διδακτική σειρά αυθεντική
και στοχευμένη!
Απευθύνεται σε νέους μαθητές, οι οποίοι θέλουν
να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο Β1plus
και να συνεχίσουν την εκμάθηση σε πιο απαιτητικά
επίπεδα (έως C1).
Προετοιμάζει διεξοδικά τους μαθητές για τις εξετάσεις Goethe / OSD /
DSH / Test DaF.
Αυθεντικό υλικό με θεματολογία από την καθημερινή ζωή και πραγματικές
μελέτες που διευκολύνουν την αποτελεσματική μάθηση και διδασκαλία.
Η σειρά περιλαμβάνει:
Βιβλίο μαθητή + Audio/Video online
Βιβλίο ασκήσεων + Audios online
Intensivtrainer
Γραμματική
Βιβλίο καθηγητή με κωδικό πρόσβασης
για το ψηφιακό πακέτο για τον καθηγητή

•
•
•
•
•

Blink Learning
Digitales
Unterrichtspaket
Klett Augmented

Kompass DaF

B1+

B2

C1

ΝΕΟ

Επειδή το ταξίδι στη μάθηση θέλει… πυξίδα!
Για όσους θέλουν γρήγορα και αποτελεσματικά να
κατοχυρώσουν τα επίπεδα Β2 και C1.
Όλο το επίπεδο Β2 σε ένα βιβλίο με έμφαση στην εξάσκηση της
προφορικής και γραπτής έκφρασης, καθώς και της αναγνωστικής
και ακουστικής κατανόησης. Ιδανική λύση για την προετοιμασία των
εξετάσεων και για την εξοικείωση με τη χρήση της γλώσσας σε
περιβάλλον εργασίας ή σπουδών.
Το Kompass DaF θα σας οδηγήσει στον προορισμό σας!
Η σειρά περιλαμβάνει:
•
•
•

Βιβλίο μαθητή και ασκήσεων με
οπτικοακουστικό υλικό online
Βιβλίο καθηγητή με διδακτικές
οδηγίες, υποστηρικτικό υλικό,
1 DVD-ROM και 4 ακουστικά CD
∆ωρεάν online ασκήσεις και τεστ
για εξάσκηση και αυτοαξιολόγηση

Blink Learning
Digitales
Unterrichtspaket
Klett Augmented
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Η ψηφιακή εφαρμογή που θα κάνει τη δουλειά σας πιο εύκολη!

Μια νέα εκδοχή για το μάθημά σας

9:45 AM
100%

Βίντεο γραμματικής
με animation, μικρού
μήκους ταινίες, σύντομα
βίντεο για την εκμάθηση
της γλώσσας, εξάσκηση
στην προφορά,
μαθήματα γραμματικής
- Gramaclips, βίντεο για
τον πολιτισμό και τη
γλώσσα των ισπανόφωνων χωρών, για
την εκμάθηση του λεξιλογίου, τραγούδια,
αφήγηση ιστοριών... Όλα αυτά μαζί με
ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και έτοιμα
φύλλα εργασίας.

iPad

Βίντεο

Διαδραστικές
ασκήσεις
Ειδική ενότητα με
εκατοντάδες διαδραστικές
ασκήσεις για τα επίπεδα
Α1 έως C1.

Τα ψηφιακά μας βιβλία
και πρόσθετο ψηφιακό
υλικό
iPad

Όλα όσα χρειάζεστε για να
συνεχίσετε να εξελίσσεστε:
συμβουλές για την καλύτερη
αξιοποίηση των ψηφιακών
εργαλείων, ιδέες για την
τάξη, διαδικτυακά σεμινάρια.

9:45 AM

Όλα τα διαδραστικά διδακτικά εγχειρίδια
και τα βιβλία ασκήσεων, καθώς και όλο
το πρόσθετο υλικό που αντιστοιχεί σε
κάθε σειρά (βίντεο και ακουστικά αρχεία,
ασκήσεις για αυτοαξιολόγηση, λύσεις,
βαθμολόγηση, καρτέλες διδασκαλίας για
διαδραστικό πίνακα ή προβολικό κ.ά.).

Επιμόρφωση

100%
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Ισπανικά

Με όλες τις διδακτικές μας σειρές, τόσο η δια ζώσης όσο και
η εξ αποστάσεως μάθηση είναι εξασφαλισμένη.
iPad
9:45 AM
100%

Υλικό για προβολή σε
διαδραστικούς πίνακες
Λεξιλόγιο, εικονογραφημένο λεξιλόγιο, πίνακες
γραμματικής, παιχνίδια, κόμικς και όλα τα
περιεχόμενα των βιβλίων διαδραστικά.

Σύστημα διαχείρισης
μάθησης και μάθημα σε
ομάδες
Στο Campus Difusión μπορείτε να
δημιουργείτε ομάδες-τάξεις εντός των
διδακτικών σειρών οι οποίες είναι διαθέσιμες
στην πλατφόρμα (Aula International, Gente
Hoy, κλπ.), καθώς και να:
• ενημερώνεστε για τις επιδόσεις των
μαθητών σας.
• αναθέτετε εργασίες στους μαθητές σας.
• εξατομικεύετε τη διδασκαλία
χρησιμοποιώντας τα υλικά του Campus
Difusión.

Hoy en clase και Hoy en
clase Américas
Στο Hoy en clase δημοσιεύονται
σε εβδομαδιαία βάση άρθρα με τη
μέθοδο του mind mapping, καθώς και
τα ακουστικά αρχεία των κειμένων με
πρόσθετες ασκήσεις, που φέρνουν την
επικαιρότητα στο μάθημα. Ανακαλύψτε
επίσης το Hoy en clase Américas, ειδική
δεκαπενθήμερη έκδοση με νέα από τη
Λατινική Αμερική.

Αναβαθμίστε τον λογαριασμό
σας σε Premium και αποκτήστε
πρόσβαση σε:

iPad

ψηφιακά βιβλία
περισσότερες από 1.500 διαδραστικές ασκήσεις
όλα τα βίντεο
όλο το οπτικό υλικό σε μορφή PFD, ώστε να
μπορείτε να δουλέψετε με το λεξιλόγιο και τη
γραμματική
 τα περιεχόμενα του Hoy en clase, με 6 νέα άρθρα
κάθε μήνα
 διαδικτυακά σεμινάρια και συνέδρια

9:45 AM






100%
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ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Lola y Leo

A1

A1+

Μια πρωτοποριακή, διασκεδαστική παιδική σειρά Ισπανικών
που θα ενθουσιάσει τους μικρούς σας μαθητές!
Σειρά σχεδιασμένη για μαθητές 8-10 ετών
Το Lola y Leo είναι μια σύγχρονη, δυναμική, πολύχρωμη και διασκεδαστική
μέθοδος, η οποία καλύπτει σε 3 τόμους τα επίπεδα Α1.1, Α1.2 και Α2.1
• Παρέχει μια διαπολιτισμική, ολοκληρωμένη διδακτική προσέγγιση
των Ισπανικών για παιδιά ηλικίας 7 έως 11 ετών
• Ενσωματώνει ένα χρηστικό λεξικό και μια ιδιαίτερα εύληπτη
γραμματική
• Ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα μέσω δυναμικών δραστηριοτήτων
και παιχνιδιών
• ∆ιανθίζει κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα με ποικίλα
πολιτιστικά στοιχεία, παιχνίδια χαρτοκοπτικής κ.ά., ενώ
παράλληλα πλαισιώνεται από ένα χρήσιμο, εικονογραφημένο
γλωσσάριο
• Περιέχει διασκεδαστικές, σύγχρονες εικόνες και ποιοτική
μουσική που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή τη σειρά

Ψηφιακό υλικό στο
•
•
•
•
•
•
•

∆ιαδραστικό βιβλίο και ασκήσεις
Οδηγός καθηγητή
ΜΡ3 ακουστικά αρχεία
Βίντεο
Μεταγραφή ακουστικών αρχείων
Λύσεις βιβλίου μαθητή
Επιτραπέζια παιχνίδια

για τη σειρά Lola y Leo:
• Καρτέλες διδασκαλίας για
διαδραστικό πίνακα και προβολικό
• Τραγούδια και στίχοι τραγουδιών
• Εκτυπώσιμο υλικό για παιχνίδια και
διπλώματα
• Πίνακες γραμματικής

ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Reporteros Internacionales

A1

A2
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A2+

Μια συναρπαστική διδακτική σειρά για παιδιά και εφήβους
από 10 έως 15 ετών. Ο ισπανόφωνος κόσμος μέσα από τα
μάτια νεαρών ρεπόρτερ!
Καλύπτει σε τρεις τόμους τα επίπεδα
Α1, Α1-Α2 και Α2+
Σε κάθε ενότητα, ένας ισπανόφωνος έφηβος παρουσιάζει τον τόπο του.
Τα θέματα χωρίζονται σε ομάδες σύντομων δραστηριοτήτων, οι οποίες
ολοκληρώνονται με μια μικρή διασκεδαστική εργασία (mini project).
• Η δομή της σειράς είναι ξεκάθαρη, απλή και εγγυάται ένα εύκολο,
ευχάριστο και ελκυστικό μάθημα
• ∆ίνει ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες με πολιτιστική θεματολογία
μέσω πολυάριθμων κειμένων όπως αποσπάσματα από βιβλία, αφίσες,
διαφημίσεις, άρθρα, κλπ.
• Περιέχει μια ενότητα αφιερωμένη στις στρατηγικές εκμάθησης
• Προσφέρει πολλές προτάσεις για δραστηριότητες στο διαδίκτυο,
ψηφιακά εργαλεία και ένα βίντεο ανά ενότητα που πραγματεύεται
διαφορετικές πολιτισμικές πτυχές των ισπανόφωνων χωρών

Ψηφιακό υλικό στο
Reporteros Internacionales:
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ιαδραστικό βιβλίο και ασκήσεις
Οδηγός καθηγητή
Βίντεο
Gramaclips
Τεστ
ΜΡ3 ακουστικά αρχεία
Μεταγραφή ακουστικών αρχείων
Καρτέλες διδασκαλίας για
διαδραστικό πίνακα και προβολικό

για τη σειρά
• Καρτέλες διδασκαλίας με
στρατηγικές μάθησης
• Mind map
• Καρτέλες λεξιλογίου και
γραμματικής με ασκήσεις και
λύσεις online
• Λύσεις βιβλίου μαθητή
• Γλωσσάριο
• Αφίσες
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ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Aula Internacional Plus

A1

A2

B1

B2.1

B2.2

ΝΕΟ

Το δημοφιλέστερo διδακτικό εγχειρίδιο Ισπανικών στον
κόσμο για νέους και ενήλικες σε νέα έκδοση
• Η σειρά δημιουργήθηκε με βάση τις πιο σύγχρονες διδακτικές
προσεγγίσεις με απλή, κατανοητή, πρακτική δομή και ελκυστικό
περιεχόμενο
• Η εκμάθηση βασίζεται στη μελέτη κειμένων ειδικά προσαρμοσμένων
στο κάθε επίπεδο, στην ανάλυση κανόνων γραμματικής, στην ουσιαστική
αλληλεπίδραση και στην ολοκλήρωση δραστηριοτήτων που παρακινούν
τους μαθητές
• Tα Aula Internacional Plus 1 & 2 περιλαμβάνουν ένθετο με επεξηγήσεις
γραμματικής και γλωσσάριο ειδικά προσαρμοσμένα για τον Έλληνα
μαθητή

+ κωδικός premium

Το βιβλίο του μαθητή κυκλοφορεί και με ενσωματωμένο
PREMIUM κωδικό για την πρόσβαση στην ψηφιακή
πλατφόρμα
(ειδική ένδειξη στο
εξώφυλλο του βιβλίου).

Πλεονεκτήματα:
•

•

Νέα έκδοση του Aula Internacional Plus –
ένα πλήρες εγχειρίδιο (βιβλίο ασκήσεων και
γραμματική σε έναν τόμο), στο οποίο έχουν
αξιοποιηθεί σχόλια χρηστών από όλο τον
κόσμο.
∆ιατηρεί τα γνώριμα χαρακτηριστικά
της σειράς: κινητοποιεί τους μαθητές με
πρωτότυπες αποτελεσματικές προτάσεις και
ελκυστικά γραφικά.

Τι περιέχει η ψηφιακή έκδοση
1. Πρόσθετα κείμενα
Πρόσθετα κείμενα που εμφανίζονται με το
στο
..
εικονίδιο ALT
∆υνατότητα λύσης ασκήσεων σχετικών με τα
θέματα του βιβλίου αλλά και με αναφορές σε
άλλες χώρες.

2. Το λεξιλόγιο σε πρώτο πλάνο
Η ενότητα Comprender περιλαμβάνει μια
νέα υποενότητα που λέγεται Construimos
el léxico, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον
μαθητή να κατακτήσει το λεξιλόγιο κάθε
κεφαλαίου με εξατομικευμένο τρόπο. Επίσης,
η νέα σελίδα παρουσιάζει το λεξιλόγιο κάθε
κεφαλαίου με νέο και πιο ξεκάθαρο τρόπο.

•
•
•
•

Η ενότητα Explorar y reflexionar έχει
εμπλουτιστεί με νέες ασκήσεις και
λεξιλογικές επεξηγήσεις.
Οι ενότητες Practicar y comunicar και Más
ejercicios παραμένουν ως είχαν, με μία
επιπλέον σελίδα ασκήσεων.
Κάθε κεφάλαιο περιέχει τρεις ή τέσσερις νέες
ηχογραφήσεις.
Πολλές ασκήσεις βασισμένες στα ακουστικά
αρχεία και πρόσθετες ασκήσεις online.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

20

6

Τι περιέχει η ψηφιακή έκδοση
/P. 151, EJ. 6-7; P. 152, EJ. 8-10

3. Πρόσθετα
ακουστικά αρχεία
A.
παραπέμπουν σε πρόσθετο ακουστικό αρχείο στην πλατφόρμα. Στις
Οι ασκήσεις με τη σήμανση ALT
περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν ασκήσεις με νέο περιεχόμενο σε διαφορετική γλωσσική διάλεκτο από
En inmersión
αυτές που παρουσιάζονται στο βιβλίο (με ειδική σήμανση για τη χώρα
προέλευσης).
/P. 151, EJ. 6-7; P. 152, EJ. 8-10

• Yo creo que en Alemania un profesor se levanta a las ocho y media.
º ¿Sí? Yo creo que a las siete…
A.

132-139
ALT | CO Una profesora española cuenta cómo es un
B.
día normal para ella. Toma notas y luego compara su horario con el de
un/a profesor/a de tu país.

C.

¿Cuáles son los
horarios típicos de
otros profesionales en
España (vendedor/a,
enfermero/a, etc.)?
Investiga en tu entorno.

En

• Yo creo que en Alemania un profesor se levanta a las ocho y media.
º ¿Sí? Yo creo que a las siete…

132-139 Una profesora colombiana cuenta cómo es un día normal
B.
para ella. Toma notas y luego compara su horario con el de un/a
profesor/a de tu país.

C.

A.

Practicar y comunicar

+ Para comunicar
ALT | DIGITAL

CÁPSULA DE FONÉTICA 3

A.

4. Cápsulas
de fonética
Me ducho
siempre antes de

Me lavo los dientes antes
y después de comer.

acostarme.

Acentuación

Nunca veo la televisión por
la noche, después de cenar.

/P.136, EJ. 18-19; P.137, EJ. 20-23

China es un país muy g rande y muy interesante. Está en Asia y la capital es Pequín.
Es el país más poblado del mundo. La lengua oficial es el chino mandarín, pero hay
muchos dialectos y otras lenguas.

Για εξάσκηση στην προφορά και την ορθογραφία, όλα τα κεφάλαια περιέχουν
B.
ηχογραφήσεις, βίντεο και A.
διαδραστικές
ασκήσεις στην πλατφόρμα
Por las mañanas, primero me
C.
ducho, después desayuno.y luego
Yo, China y Tailandia.

hago la cama

Me lavo los
Me
ducho
siempre
antes de
ALT | DIGITAL antes
14. dientes
UN CONCURSO SOBRE
PAÍSES
/P.135,
EJ. 13-14
y después de comer.
acostarme.

B.

5. Ψηφιακές εναλλακτικές προτάσεις

A. Dividimos la clase en dos equipos. Cada
equipo prepara ocho tarjetas con preguntas
sobre países del mundo hispano (u otros).

σε ασκήσεις
οι manger
οποίεςNunca veoCONCURS
Το εικονίδιο ALT | DIGITAL παραπέμπει
la televisión
O por
avant de + infinitif:
avant de
ELde
MUNDO
la noche, después
cenar.HISPANO
μπορούν να λυθούν διαδραστικά.
après + infinitif: après avoir mangé

¿Cuál es la capital de Uruguay?

B.

C.

3

Vídeo

Por las mañanas, primero me
ducho, después desayuno y luego
hago la cama

a. Asunción
b. Montevideo
c. Tacuarembó

avant de + infinitif: avant de manger

6. Πρόσθετα βίντεο με διδακτική αλληλουχία

après + infinitif: après avoir mangé
Κάθε κεφάλαιο καταλήγει
σε βίντεο και ασκήσεις.
Επιπλέον,B.δημιουργήθηκαν νέες ενότητες ασκήσεων
C.
σχετικών με το οπτικοακουστικό υλικό, που
ενσωματώνουν γραμματικά, λεξιλογικά, πολιτισμικά
φαινόμενα κ.ά. Όλο το οπτικοακουστικό υλικό είναι
.
διαθέσιμο στο

15. CURIOSIDADES DE VENEZUELA
ANTES DE VER EL VÍDEO
A. Antes de ver el vídeo, lee las siguientes afirmaciones sobre Venezuela
y marca si crees que son verdaderas o falsas.
V

V

F

Ψηφιακό υλικό στο
για το Aula Internacional Plus:

F

1. Hay playas.

 

5. Tiene el mismo clima en todo el país.

 

2. No nieva nunca.

 

6. Hay tres sitios declarados Patrimonio de la Humanidad.

 

3. Hay selva.

 

7. Produce cacao.

 

4. Hay lagos muy grandes.

 

8. Hay tres lenguas oficiales.

 

VEMOS EL VÍDEO
B.
C.

123 Ahora ve el vídeo y comprueba tus respuestas de A.
123 Vuelve a ver el vídeo: ¿qué tienen de especial estos lugares? Anótalo en tu cuaderno.

1. La zona de los Andes tropicales: es la zona con

mayor biodiversidad del mundo.

2. El lago de Marcaibo
3. Los parques nacionales Parima Tapirapecó y
Canaima

4. La ciudad colonial de Coro y la Ciudad
Universitaria de Caracas
5. El theobroma cacao
6. El Salto del Ángel
7. El teleférico de Mérida

DESPUÉS DE VER EL VÍDEO
D. En grupos, elegid uno de los lugares de C y buscad imágenes e información. Luego, entre
todos, haced un mapa interactivo de Venezuela para presentar esa información.
cincuenta y cinco

55

¿Cuáles so
horarios tí
otros profe
España (ve
enfermero
Investiga e

• ∆ιαδραστικό βιβλίο και
ασκήσεις
• Οδηγός καθηγητή
• Τεστ
• ΜΡ3 ακουστικά αρχεία
• Mεταγραφή ακουστικών
αρχείων
• Βίντεο

• Kαρτέλες διδασκαλίας
για διαδραστικό πίνακα
και προβολικό
• Tράπεζα φωτογραφιών
• Λύσεις βιβλίου μαθητή
• Aσκήσεις λεξιλογίου και
γραμματικής με λύσεις
online

+ Para com

m
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ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Aula Internacional Nueva edición

A1

A2

B1

B2.1

B2.2

Το δημοφιλέστερo διδακτικό εγχειρίδιο Ισπανικών στον κόσμο
για νέους και ενήλικες
Το βιβλίο του μαθητή κυκλοφορεί και με ενσωματωμένο PREMIUM
κωδικό για την πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα
(ειδική ένδειξη στο εξώφυλλο του βιβλίου).

Ψηφιακό υλικό στο
Aula Internacional Nueva edición:
+ κωδικός premium

Gente hoy

A1

•
•
•
•
•
•
•

A2

∆ιαδραστικό βιβλίο και ασκήσεις
Οδηγός καθηγητή
Τεστ
ΜΡ3 ακουστικά αρχεία
Μεταγραφή ακουστικών αρχείων
Βίντεο
Καρτέλες διδασκαλίας για
διαδραστικό πίνακα και προβολικό

B1

B2.1

για τη σειρά
•
•
•
•

∆ιαδραστικές ασκήσεις
Τράπεζα φωτογραφιών
Λύσεις του βιβλίου ασκήσεων
Ασκήσεις λεξιλογίου και
γραμματικής με λύσεις online

B2.2

Η σπουδαιότερη διδακτική σειρά Ισπανικών για νέους και
ενήλικες στην ιστορία της μεθοδολογίας της διδασκαλίας της
ισπανικής γλώσσας των τελευταίων 20 ετών συνεχίζει την
επιτυχημένη της πορεία!
Το βιβλίο του μαθητή κυκλοφορεί και με ενσωματωμένο PREMIUM
κωδικό για την πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα
(ειδική ένδειξη στο εξώφυλλο του βιβλίου).
Το Gente hoy περιλαμβάνει τα επίπεδα Α1 και Α2 σε ένα μόνο βιβλίο και τα
επίπεδα Β1 και Β2 σε δύο διαφορετικούς τόμους. Περιέχει ένα βίντεο ανά
ενότητα και πρόσθετες δραστηριότητες στο διαδίκτυο καθώς και ποικίλα
θέματα από τον ισπανόφωνο κόσμο. Στο Gente hoy 1 βιβλίο του μαθητή
θα βρείτε ένθετο με επεξηγήσεις γραμματικής και γλωσσάριο ειδικά
προσαρμοσμένα για τον Έλληνα μαθητή.

+ κωδικός premium

Ψηφιακό υλικό στο
•
•
•
•
•
•
•

∆ιαδραστικό βιβλίο και ασκήσεις
Οδηγός καθηγητή
Τεστ
ΜΡ3 ακουστικά αρχεία
Μεταγραφή ακουστικών αρχείων
Βίντεο
Καρτέλες διδασκαλίας για
διαδραστικό πίνακα και προβολικό

για τη σειρά Gente hoy:
• ∆ιαδραστικές ασκήσεις
• Λύσεις βιβλίου μαθητή και
ασκήσεων
• Ασκήσεις γραμματικής και
λεξιλογίου με λύσεις online

ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Campus Sur

A1

A2
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B1

Η δυνατή μας πρόταση για εντατικά και ταχύρρυθμα
μαθήματα Ισπανικών

Campus
Sur
Curso
de español
Libro del
alumno

B1

+ complemento de
comprensión auditiva

Το Campus Sur καλύπτει σ’ ένα μόνο βιβλίο όλη την ύλη για τα
επίπεδα Α1, Α2 και Β1. Οι ενότητες οργανώνονται με λογικό
και αποτελεσματικό τρόπο – οι μαθητές ξεκινούν με σύντομα
κείμενα, στη συνέχεια έρχονται σε επαφή με μεγαλύτερα,
αναλύουν φαινόμενα γραμματικής και λεξιλογίου και, τέλος,
πραγματοποιούν διαφορετικές δραστηριότητες.

Ψηφιακό υλικό στο
Campus Sur:
Ψηφιακό βιβλίο και ασκήσεις
Οδηγός καθηγητή
ΜΡ3 ακουστικά αρχεία
Βίντεο
Μεταγραφή ακουστικών
αρχείων
• Podcast κειμένων
• Τράπεζα φωτογραφιών
•
•
•
•
•

C de C1

για τη σειρά
• Καρτέλες διδασκαλίας για
διαδραστικό πίνακα και
προβολικό
• Λεξιλόγιο
• Λύσεις του βιβλίου μαθητή
και των ασκήσεων
• Ασκήσεις λεξιλογίου και
γραμματικής με λύσεις online

C1

To ιδανικό εγχειρίδιο για το επίπεδο C1
Σύγχρονη και πλήρης μέθοδος για το επίπεδο C1, για μαθητές οι
οποίοι θα ήθελαν να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους
στα Ισπανικά και να προετοιμαστούν για επίσημες εξετάσεις.
Η εξάσκηση της γλώσσας γίνεται μέσα από ποικίλα αυθεντικά
κείμενα (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα, μηνύματα από το Facebook).

Ψηφιακό υλικό στο
C de C1:
•
•
•
•
•

Ψηφιακό βιβλίο και ασκήσεις
Οδηγός καθηγητή
Τεστ αξιολόγησης
ΜΡ3 ακουστικά αρχεία
Βίντεο

για τη σειρά
• Μεταγραφή ακουστικών
αρχείων
• Τράπεζα φωτογραφιών
• Οι λύσεις του βιβλίου μαθητή
και των ασκήσεων
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Ένα ψηφιακό εργαλείο που κάνει πιο εύκολη
την καθημερινή σας δουλειά!
Τα ψηφιακά μας βιβλία
και πρόσθετο ψηφιακό
υλικό
Όλα τα διαδραστικά διδακτικά εγχειρίδια
και τα βιβλία ασκήσεων, καθώς και όλο το
πρόσθετο υλικό που αντιστοιχεί σε κάθε σειρά
(βίντεο και ακουστικά αρχεία, ασκήσεις για
αυτοαξιολόγηση, λύσεις, βαθμολόγηση κ.ά.)

iPad

9:45 AM

100%

Διαδραστικές
ασκήσεις
Ειδική ενότητα με εκατοντάδες
διαδραστικές ασκήσεις για τα επίπεδα
Α1 ως Β2.

iPad
9:45 AM
100%

C’est d’actualité
Ένα νέο άρθρο για την επικαιρότητα
κάθε δύο εβδομάδες, ειδικά
προσαρμοσμένο και πλαισιωμένο
από ασκήσεις.
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Γαλλικά
Βίντεο
Σύντομα βίντεο για την εκμάθηση της γλώσσας, αυθεντικά βίντεο μικρού
μήκους, βίντεο-tutorial για την γραμματική, Grammaclip. Με ασκήσεις για
αυτοαξιολόγηση και έτοιμα φυλλάδια εργασιών.

iPad

Το Lexville, μια νέα
σειρά με σύντομα,
ενδιαφέροντα βίντεο
για εξάσκηση στο
λεξιλόγιο.

9:45 AM

ΝΕΟ
100%

Slides

iPad

Υλικό για προβολή: «Λέξεις του δρόμου»
(γκραφίτι, αφίσες κ.ά), διαδραστικές καρτέλες
γραμματικής για οπτικό υλικό για όλες τις σειρές.
Δυνατότητα αυτοαξιολόγησης και έτοιμες
καρτέλες με ασκήσεις.

Επιμόρφωση

9:45 AM

Όλα όσα χρειάζεστε για να
συνεχίσετε να εξελίσσεστε:
συμβουλές για την καλύτερη
αξιοποίηση των ψηφιακών
εργαλείων, άρθρα, podcast και
online διαλέξεις, πρόσβαση
σε υλικό παλαιότερων
επιμορφωτικών σεμιναριών (δια
ζώσης ή εξ αποστάσεως).

100%

Αναβαθμίστε τον λογαριασμό
σας σε Premium και αποκτήστε
πρόσβαση σε:
Ψηφιακά βιβλία
Περισσότερες από 1.500 διαδραστικές ασκήσεις
Όλα τα βίντεο
PDF για όλα τα βίντεο, για εξάσκηση σε λεξιλόγιο
και γραμματική
 Όλο το υλικό της ενότητας C’est d’actualité με
νέα άρθρα ανά δύο εβδομάδες
 Διαδικτυακά σεμινάρια και συνέδρια
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Cap sur…

A1.1

A1.2

A2.1

ΝΕΟ

Το ταξιδιωτικό ημερολόγιο της οικογένειας Cousteau
Μια πρωτότυπη και διασκεδαστική μέθοδος
για παιδιά από 7 έως 10 ετών, η οποία ενισχύει
συνεχώς τη δημιουργικότητα του μαθητή.
• Η σειρά ακολουθεί τις περιπέτειες μιας αξιολάτρευτης γαλλικής
οικογένειας και του Gaston le Pigeon, του χαριτωμένου περιστεριού
που τη συνοδεύει
• Προοδευτική προσέγγιση με απλές, εικονογραφημένες εκφωνήσεις
και άλλα βοηθητικά εργαλεία που βοηθούν στην εκμάθηση της
γλώσσας (cartes mentales, εικονογραφημένη γραμματική...)
• Με βίντεο, τραγούδια, παιχνίδια και ευφάνταστες εργασίες που
έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη σειρά
• Ελκυστική εικονογράφηση, εμπνευσμένη από τη νεανική λογοτεχνία
• Έντονη πολιτιστική και διαπολιτισμική προσέγγιση
• Γνωριμία με γαλλόφωνες χώρες και περιοχές
• Ειδική γραμματοσειρά και σελιδοποίηση για μαθητές με δυσλεξία

Ψηφιακό υλικό στο
• Ψηφιακά βιβλία
• Λύσεις βιβλίου μαθητή και
ασκήσεων
• Οδηγοί καθηγητή και τεστ
• Παιχνίδια
• Βίντεο με ασκήσεις

Zoom

A1

για τη σειρά Cap sur...:
• ∆ραστηριότητες για διαδραστικό
πίνακα και προβολικό
• Καρτέλες λεξιλογίου
• Τραγούδια για καραόκε

A2

Η παιδική διδακτική σειρά Γαλλικών για παιδιά από
7 έως 9 ετών, την οποία θα αγαπήσουν οι μαθητές σας!
Ευχάριστη και αποτελεσματική διδακτική σειρά με πρωτότυπα
γραφικά και πληθώρα ακουστικών αρχείων, υλικό προετοιμασίας για
τις εξετάσεις DELF Prim και πλούσιο διαπολιτισμικό περιεχόμενο.

Ψηφιακό υλικό στο
•
•
•
•
•
•
•

Ψηφιακά βιβλία
Λύσεις βιβλίου μαθητή και ασκήσεων
Οδηγοί καθηγητή και τεστ
Ακουστικά αρχεία με μεταγραφή
Τραγούδια
Εκτυπώσιμες καρτέλες
Εικονογραφημένο γλωσσάριο

για τη σειρά Zoom:

ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

À plus

A1

A2.1

A2.2

B1
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B2

Η νέα, μοντέρνα διδακτική σειρά για εφήβους και
ενήλικες μαθητές, η οποία καλύπτει τα επίπεδα Α1, Α2, Β1
και Β2 σε 5 τόμους
∆ιδακτική σειρά με ξεκάθαρη δομή που ενθαρρύνει
τη συνεχή επικοινωνία.
Εξοικειώνει τους μαθητές με τον γαλλόφωνο πολιτισμό, ενώ τα πρόσθετα
παιχνίδια και οι διασκεδαστικές δραστηριότητες κάνουν τη μάθηση πιο
ελκυστική.

Ψηφιακό υλικό στην πλατφόρμα
À plus:
•
•
•
•
•

Entre nous

A1

A2

για τη σειρά

Ψηφιακά βιβλία
Λύσεις βιβλίου μαθητή και ασκήσεων
Οδηγοί καθηγητή και τεστ
Ακουστικά αρχεία με μεταγραφή
Βίντεο με ασκήσεις

B1

B2

∆υναμική μάθηση και σίγουρη επιτυχία!
Μια σύγχρονη μέθοδος για νέους άνω των
16 ετών και ενήλικες
Σύγχρονη και αποτελεσματική διδακτική σειρά με πρωτότυπα και
ενδιαφέροντα θέματα και εργασίες, κατάλληλη για την προετοιμασία
εξετάσεων DELF.
Απευθύνεται σε αρχάριους και ενήλικες μαθητές και καλύπτει τα επίπεδα
Α1, Α2, Β1 και Β2 σε τέσσερις τόμους. Ο κάθε τόμος περιέχει όλο το υλικό
για κάθε επίπεδο σε ένα βιβλίο: βιβλίο μαθητή, βιβλίο ασκήσεων και
ακουστικά αρχεία.

Ψηφιακό υλικό στην πλατφόρμα
Entre nous:
•
•
•
•
•

Ψηφιακό βιβλίο και ασκήσεις
Οδηγός καθηγητή
Τεστ
ΜΡ3 ακουστικά αρχεία
Βίντεο

για τη σειρά

• Καρτέλες διδασκαλίας για
διαδραστικό πίνακα και προβολικό
• Τράπεζα φωτογραφιών
• Λύσεις βιβλίου ασκήσεων
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ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Déﬁ

A1

A2

B1

B2

ΝΕΟ

Μοναδική μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης
για τη νέα γενιά μαθητών
Το βιβλίο του μαθητή κυκλοφορεί και με ενσωματωμένο
PREMIUM κωδικό για την πρόσβαση στην ψηφιακή
πλατφόρμα
(ειδική ένδειξη στο εξώφυλλο
του βιβλίου).

Προτείνει μια ολοκληρωμένη,
πρωτοποριακή ψηφιακή προσέγγιση της
διδασκαλίας!

+ κωδικός premium

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή σειρά που βασίζεται
στην επαγωγική μέθοδο (παρατηρώ, συμπεραίνω,
εφαρμόζω). Κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών χάρη
στη σύγχρονη θεματολογία της και την έμφαση στη
διαπολιτισμικότητα, βοηθά στην ανάπτυξη ποικίλων
«στρατηγικών» ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου και
περιλαμβάνει πρωτότυπες δραστηριότητες εκμάθησης
και αφομοίωσης λεξιλογίου.

Ψηφιακό υλικό στην πλατφόρμα
τη σειρά Défi:
• Ψηφιακό βιβλίο και
ασκήσεις
• Οδηγός καθηγητή
• Τεστ
• ΜΡ3 ακουστικά αρχεία
• Μεταγραφή ακουστικών
αρχείων
• Βίντεο
• Καρτέλες διδασκαλίας για
διαδραστικό πίνακα και
προβολικό

•
•
•
•

∆ιαδραστικές ασκήσεις
Τράπεζα φωτογραφιών
Λύσεις βιβλίου μαθητή
Ασκήσεις λεξιλογίου και
γραμματικής με online
επίλυση

για

Język francuski

Ιταλικά

Al
dente
Η διδακτική σειρά Ιταλικών για ενήλικες Al Dente
καλύπτει σε 4 τόμους τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2 και κυκλοφορεί τώρα σε
ψηφιακή διαδραστική μορφή στην πλατφόρμα Blink Learning
Ψηφιακό εγχειρίδιο και
διαδραστικές ασκήσεις
Όλα τα επίπεδα της σειράς Al Dente σε διαδραστική μορφή,
με άμεση αναπαραγωγή βίντεο και ακουστικών αρχείων.
Υπογραμμίστε, γράψτε, αναζητήστε λέξεις στο κείμενο και
προσθέστε τις δικές σας σημειώσεις.

Προβολή σε διαδραστικό
πίνακα και πρόσθετο υλικό για
download
Οδηγός καθηγητή, τεστ, βιβλίο ασκήσεων λεξιλογίου
και γραμματικής, καρτέλες διδασκαλίας και πρόσθετες
εργασίες με word cloud, multilingual λεξικά, λύσεις
βιβλίου μαθητή και ασκήσεων, μεταγραφή ακουστικών
αρχείων.

Διαχείριση
μάθησης σε ομάδες
Χάρη στο Blink Learning,
μπορείτε να οργανώνετε
τάξεις, να στέλνετε μηνύματα,
να κάνετε εξατομικευμένες ή
ομαδικές αναθέσεις ασκήσεων, να
αξιολογείτε και να παρακολουθείτε
τις επιδόσεις των μαθητών σας.

Διαδραστικές ασκήσεις για
αυτοαξιολόγηση
Περισσότερες από 200 διαδραστικές ασκήσεις για κάθε
τόμο, τις οποίες οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν
από μόνοι τους ή μετά από ανάθεση.

Προσαρμοστικότητα
και ευκολία στη χρήση
Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη online και
offline, συμβατή με PC και Mac, tablet και
smartphone. Παρέχεται η δυνατότητα
integration με την Google και τη Microsoft.

Δύο επιλογές για τα online μαθήματά σας:
• Premium λογαριασμός: Βιβλίο με κωδικό 12μηνης πρόσβασης στο
Al dente μέσω της πλατφόρμας Blink Learning.
• Ψηφιακή έκδοση: Κωδικός 12μηνης πρόσβασης στο Al dente μέσω της
πλατφόρμας Blink Learning.
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Υποστήριξη

Υποστήριξη σε καθηγητές
Γερμανικών / Γαλλικών / Ισπανικών / Ιταλικών,
ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών και εκπαιδευτήρια

Διαδικτυακά επιμορφωτικά
σεμινάρια (webinar) για
καθηγητές
Στα διαδικτυακά μας σεμινάρια
παρακολουθείτε τις τελευταίες
τάσεις στη διδασκαλία ξένων
γλωσσών, μαθαίνετε πώς να
χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά
τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες
και ενημερώνεστε πρώτοι για τις
νέες κυκλοφορίες του εκδοτικού
προγράμματος της Klett Hellas και τις
ειδικές προσφορές για καθηγητές.

Πρόσβαση σε χρήσιμο υλικό μέσω της
ιστοσελίδας της Klett Hellas
Στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.klett.gr θα έχετε
πρόσβαση σε επιπρόσθετο υλικό, όπως ελληνικά
γλωσσάρια, ηχητικά αρχεία και αρχεία βίντεο από τις
διδακτικές σειρές που χρησιμοποιείτε, καθώς και
βίντεο από προηγούμενα διαδικτυακά σεμινάρια, για
παρακολούθηση σε ώρα και ημέρα που σας εξυπηρετεί.
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Ειδική πρόσβαση για
καθηγητές – Klett Club
Κάνοντας εγγραφή
επαγγελματία πελάτη
στο Klett Club μέσω
της ιστοσελίδας μας
www.klett.gr έχετε πρόσβαση
σε ειδικές τιμές και
προσφορές. Επιλέξτε και
προμηθευτείτε τα βιβλία που
επιθυμείτε με ειδική έκπτωση
καθηγητή από το e-shop της
Klett Hellas και παραλάβετέ
τα στο σπίτι ή στον χώρο
εργασίας σας, εύκολα και με
ασφάλεια.

Ελκυστικά διδακτικά πακέτα
για εκπαιδευτικούς
Έχουμε ετοιμάσει για εσάς
ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές
λύσεις για την κάθε γλώσσα,
οι οποίες περιλαμβάνουν ένα
ευρύ φάσμα διδακτικού υλικού:
βιβλία μαθητή, βιβλία ασκήσεων,
βιβλία καθηγητή, γλωσσάρια
στα ελληνικά, πλούσιο ψηφιακό
υλικό, διαδραστικές ασκήσεις,
βίντεο και αρχεία ήχου. Είμαστε
πάντα στη διάθεσή σας για να
σας βοηθήσουμε να βρείτε την
κατάλληλη διδακτική σειρά
για εσάς και τους μαθητές
σας. Επικοινωνήστε μαζί μας
μέσω email (info@klett.gr) ή
τηλεφώνου (2109902700).

Με την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών συμβούλων μας
Οι εκπαιδευτικοί μας σύμβουλοι σάς
παρέχουν συνεχή υποστήριξη. Έχετε
ερωτήσεις σχετικά με τα νέα προϊόντα,
τις διδακτικές σειρές ή τα ψηφιακά
εργαλεία της Klett Hellas; Επικοινωνήστε
μέσω email (info@klett.gr) ή τηλεφώνου
(2109902700) με τους εκπαιδευτικούς
μας συμβούλους, για να σας λύσουν όλες
τις απορίες.

έξυπν@ βιβλία
έξυπνη διδασκαλία!
Ολοκληρωμένες ψηφιακές
λύσεις για τη δια ζώσης και την
εξ αποστάσεως διδασκαλία

Klett Book-App

Klett Hellas Εκδοτική
Πινδάρου & Λεωφ. Ιωνίας 110
174 56, Άλιμος
Tηλέφωνο: +30 210-99 02 700
Fax: +30 210-99 02 703
E-mail: info@klett.gr
www.klett.gr

www.facebook.com/KlettHellas
www.instagram.com/kletthellas

Klett Book-App

BlinkLearning

Klett Augmented

Klett-Sprachen-App

Campus Difusión

Espace Virtuel

E-book interaktiv
Download Link για PC

Kahoot!

