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ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Περιγραφή:

ΜΑΘΗΤΗΣ

Το Grammarly είναι ένας βοηθός γραφής που
ελέγχει τα λάθη ορθογραφίας, γραμματικής,
στίξης, σαφήνειας, εμπλοκής και παράδοσης. 

Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να
εντοπίζει τα λάθη και σας βοηθά να
προσαρμόσετε τον τόνο και το ύφος σας
ανάλογα με το πλαίσιο. 

Περιέχει επίσης εργαλείο λογοκλοπής, που
σαρώνει τον ιστό για να αναζητήσει πηγές
που μπορεί να έχουν αναφερθεί ή να μην
έχουν αναφερθεί.

Δωρεάν έκδοση που σας δίνει πρόσβαση
στη λειτουργία βοηθού γραφής. 

Η premium έκδοση (12€/ανά μήνα) είναι
πιο λεπτομερής με ελεγκτή λογοκλοπής.  

Μαθητές με φτωχές δεξιότητες
ορθογραφίας.

Όλοι οι μαθητές μπορούν να επωφεληθούν
από το Grammarly, αλλά μπορεί να βοηθήσει
πιο συγκεκριμένα:

Μαθητές με γλωσσικές διαταραχές
(δυσλεξία, δυσορθογραφία κ.λπ.), 
Μαθητές με μικρές ή χαμηλές δεξιότητες
γραφής, 

Το Grammarly είναι εύκολο στη χρήση και
σαφές. Παρέχει άμεση ανατροφοδότηση
και επιτρέπει στους μαθητές να
επεξεργάζονται το κείμενό τους, να
εκπαιδεύουν την ορθογραφία τους και
πολλά άλλα. 

Βαθμός προσβασιμότητας

Πριν παραδώσουν ένα δοκίμιο, ένα κείμενο ή μια εργασία για το σπίτι, οι μαθητές μπορούν να
διορθώσουν το περιεχόμενό τους μέσω του Grammarly για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν
λάθη. 

Τιμή: 



Βήμα 2.

Πώς χρησιμοποιείται;

Βήμα 1.

Βήμα 3.
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Δεν υπάρχουν πολύπλοκα βήματα στο Grammarly.
Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο
απευθείας στο πρόγραμμα ανάγνωσης και αυτό θα το
αναλύσει επιτόπου. Στη συνέχεια εναπόκειται σε εσάς να
αποφασίσετε ποια τροποποίηση θέλετε να εφαρμόσετε. 

Υπάρχουν δύο επιλογές: Μπορείτε είτε να
αντιγράψετε και να επικολλήσετε ένα κείμενο
που έχετε ήδη γράψει, είτε να γράψετε
απευθείας στον αναγνώστη. 

Μόλις το κείμενό σας μπει στο Grammarly, θα
σας εμφανίσει διαφορετικά χρώματα
επισήμανσης. 

Κάθε διαφορετικό στοιχείο σημαίνει μια
διαφορετική τροποποίηση που θα μπορούσε να
εφαρμοστεί. 

Δίπλα στο κείμενό σας, θα δείτε τις
τροποποιήσεις που θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν. 

Το Grammarly θα επισημάνει με κόκκινο χρώμα
τα λάθη στίξης, ορθογραφίας ή σύμβασης. 

Με μπλε χρώμα, τη συνοπτικότητα, την
αναγνωσιμότητα και την πολυπλοκότητα των
προτάσεων. 

Τέλος, αποφασίστε αν θα αποδεχτείτε ή θα
αρνηθείτε την αλλαγή. 

Για να εφαρμόσετε την αλλαγή, απλά κάντε
κλικ στο πράσινο πλαίσιο και η αλλαγή θα
εφαρμοστεί στο κείμενό σας. 

Προσέξτε να διαβάζετε πάντα το περιεχόμενό
σας μετά από αυτό! 


