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Προσβασιμότητα 

Το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  «Γλωσσικές  περιπλανήσεις  με  νοήματα»  αναπτύχθηκε 

από  το  Ινστιτούτο  Επεξεργασίας  του  Λόγου  (Ι.Ε.Λ.)  με  στόχο  την  υποστήριξη  της 

διδασκαλίας  της  ελληνικής  γλώσσας  σε  παιδιά  Δ’,  Ε΄  και  ΣΤ΄  Δημοτικού  με  προβλήματα 

ακοής.  

Για να καλυφθούν οι ανάγκες της ομάδας‐στόχου το λογισμικό υποστηρίζεται από την 

Ελληνική  Νοηματική.  Τα  κείμενα  αποδόθηκαν  από  φυσικούς  νοηματιστές  και  τα  σχετικά 

βίντεο  έχουν  γυριστεί  από  επαγγελματίες  εκπαιδευτικούς  διερμηνείς  της  Ελληνικής 

Νοηματικής. 

Για  πρώτη  φορά  στον  ελλαδικό  χώρο,  προσφέρεται  εκπαιδευτικό  λογισμικό  που 

αποδίδει την ορολογία του γνωστικού αντικειμένου της γλώσσας στην Ελληνική Νοηματική. 

Το λογισμικό αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για γονείς και δασκάλους που δεν γνωρίζουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική νοηματική γλώσσα. 

Η επιλογή του διδακτικού υλικού έγινε με βάση την ύλη που περιλαμβάνεται στα νέα 

σχολικά βιβλία  των  τριών  τελευταίων  τάξεων  του Δημοτικού  (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Η απόδοση  των 

κειμένων  και  των  γλωσσικών  όρων  του  μαθήματος  της  γλώσσας  έγινε  από  φυσικούς 

ομιλητές  και  τα  βίντεο  έχουν  γυριστεί  από  επαγγελματίες  εκπαιδευτικούς  διερμηνείς  της 

Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. 
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Δομή του Λογισμικού 

1. Κάτω από κάθε εισαγωγικό κείμενο παρατίθενται τα κεφάλαια της συγκεκριμένης 

ενότητας με τα γλωσσικά φαινόμενα που πρέπει να μελετήσει ο μαθητής. 

Με  την  επιλογή  ενός  κεφαλαίου  ο  μαθητής  αντιμετωπίζει  το  γλωσσικό  φαινόμενο 

μέσα σε προτασιακό περιβάλλον με τη μορφή ερώτησης και μπορεί:  

(α)  Να  επιλέξει  το  εικονίδιο  «Θεωρία»,  για  να  διαβάσει  ή  να  παρακολουθήσει    στην 

ελληνική  νοηματική  γλώσσα  μια  σύντομη  παρουσίαση  του  εξεταζόμενου  γλωσσικού 

φαινομένου και μετά να απαντήσει στις ερωτήσεις του κεφαλαίου. 

(β) Να απαντήσει στις ερωτήσεις του κεφαλαίου, χωρίς να έχει διαβάσει τη «Θεωρία». Οι 

αριθμοί που εμφανίζονται δεξιά στην οθόνη αντιστοιχούν στις ερωτήσεις του κεφαλαίου. Ο 

μαθητής μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις επιλέγοντας τον αριθμό που επιθυμεί.  

Οι  απαντήσεις  των  μαθητών  ελέγχονται  από  το  σύστημα.  Μετά  τη  δεύτερη 

αποτυχημένη  προσπάθεια,  το  σύστημα  ανοίγει  αυτόματα  παράθυρο,  στο  οποίο  ο 

μαθητής/χρήστης  μπορεί  να  διαβάσει  τη  σχετική  θεωρία  που  θα  τον  βοηθήσει  να 

απαντήσει στις ερωτήσεις του κεφαλαίου. Στην τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια το σύστημα 

δίνει την απάντηση και ο μαθητής θα πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «Πάτησε εδώ για να 

συνεχίσεις»,  οπότε  καλείται  να  απαντήσει  ξανά  στην  ερώτηση.  Με  τον  τρόπο  αυτό 

πειραματίζεται και μαθαίνει μέσα από τις προσπάθειές του. 

Να  σημειωθεί  ότι  από  το  πρόγραμμα    παρακολούθησης  επιδόσεων  χρηστών  ο 

δάσκαλος  μπορεί  να  παρακολουθεί  το  βαθμό  εμπέδωσης  της  διδακτέας  ύλης  από  τους 

μαθητές του.  

Πατώντας  το  εικονίδιο  «Βοήθεια»  ο  μαθητής  μπορεί  να  διαβάσει  οδηγίες  που 

εξηγούν  τι  ακριβώς  πρέπει  να  κάνει  για  να  απαντήσει  στις  ερωτήσεις.  Οι  οδηγίες  αυτές 

αποδίδονται στην Ελληνική Νοηματική. 
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2. Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής  

3. Ασκήσεις σύρε και απόθεσε (drag & drop)  

4. Ασκήσεις συμπλήρωσης κενού  

5. Ακροστιχίδες  

6.Τεστ 

 

7. Πρόσθετα μαθήματα 

Ο  δάσκαλος  μπορεί  να  δημιουργήσει  ένα  μάθημα  συνδυάζοντας  διάφορα  είδη 

δραστηριοτήτων.  Επιλέγοντας  ο  μαθητής  μια  δραστηριότητα  (και  ανάλογα  με  το  είδος 

δραστηριότητας  που  έχει  δημιουργήσει  ο  δάσκαλος  με  το  «Πρόγραμμα  δασκάλου»)  ο 

μαθητής μπορεί να μεταβεί: 

 στις «Γλωσσικές περιπλανήσεις» (μετάβαση σε κάποιο κεφάλαιο του λογισμικού)  

 στην  Προσέγγιση  Διδάσκοντα  (όπου  ο  μαθητής  διαβάζει  κείμενο  που  έγραψε  ο 

δάσκαλος για ένα φαινόμενο στο οποίο υπάρχουν θερμές λέξεις που παραπέμπουν σε άλλο 

κείμενο, στο διαδίκτυο ή σε αρχείο) 

 σε Ανοιχτή δραστηριότητα (όπου ο μαθητής απαντάει σε ερώτηση του δασκάλου) 

 σε  Άσκηση  Διδάσκοντα  (πολλαπλής  επιλογής  και  συμπλήρωσης  κενού  όπου  οι 

απαντήσεις ελέγχονται από το σύστημα)  

8. Σημειωματάριο 

9. Εκτύπωση 

10. Βραβεία του λογισμικού 
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Η προσπάθεια που καταβάλλει ο μαθητής απαντώντας στις ερωτήσεις του λογισμικού 

επιβραβεύεται με ηλεκτρονικά βραβεία που ξεναγούν τους μαθητές στα ελληνικά νησιά. Τα 

βραβεία είναι πλούσια σε πολυμεσική πληροφορία (κείμενα, εικόνες, κίνηση) και παρέχουν 

πληροφορίες για τον Πολιτισμό, την Ιστορία και τη Γεωγραφία των ελληνικών νησιών.  

Αφού  ο  μαθητής  απαντήσει  με  επιτυχία  στις  ερωτήσεις,  οδηγείται  στην  οθόνη 

επιλογής ξενάγησης νησιού. 

Αν θέλετε να φύγετε από την οθόνη του βραβείου και να επιστρέψετε στο κεφάλαιο 

που  μελετούσατε,  πατήστε  το  εικονίδιο  «Πίσω».  Στο  ηλεκτρονικό  βραβείο,  υπάρχουν 

αναλυτικές  οδηγίες  πλοήγησης.  Ενδεικτικά  παρατίθεται  μια  αντιπροσωπευτική  οθόνη 

βραβείου. 

11. Πρόγραμμα εισαγωγής και διαχείρισης στοιχείων χρηστών 

12. Πρόγραμμα δασκάλου 

Τα  πρόσθετα  μαθήματα  προσφέρουν  στο  διδάσκοντα  τη  δυνατότητα  οργάνωσης 

μαθήματος καθορίζοντας τη σειρά των γλωσσικών δραστηριοτήτων που θα χρησιμοποιήσει 

στην  τάξη  ή  που  θα  προτείνει  στους  αδύναμους  μαθητές  στο  πλαίσιο  της  ενισχυτικής 

διδασκαλίας. 

Η δημιουργία  νέων μαθημάτων  γίνεται από  το  ξεχωριστό πρόγραμμα «Πρόγραμμα 

δασκάλου».  Ο  δάσκαλος  μπορεί  να  αξιοποιήσει  στα  εκπαιδευτικά  σενάρια  που  θα 

σχεδιάσει   διδακτικό υλικό του λογισμικού «Γλωσσικές περιπλανήσεις με νοήματα», αλλά 

και να γράψει δικό του κείμενο με θερμές λέξεις για την προσέγγιση ενός φαινομένου, να 

δημιουργήσει τη δική του άσκηση ή ανοιχτή δραστηριότητα. 
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Περιεχόμενα λογισμικού «Γλωσσικές περιπλανήσεις» 

Η διδακτέα ύλη έχει κατανεμηθεί σε 11 ενότητες που αντιστοιχούν στους «σταθμούς» του 

ταξιδιού του Οδυσσέα.  

1. Στη χώρα των Κικόνων, την Ίσμαρο    

Τα μέρη του λόγου 

Τονισμός των λέξεων 

Ο συλλαβισμός 

Τα διαλυτικά 

Οριστικό και αόριστο άρθρο 

2. Στη χώρα των Λωτοφάγων 

Είδη προτάσεων (ως προς το περιεχόμενο) 

Είδη προτάσεων (ως προς τους όρους) 

Το υποκείμενο 

Ρήματα μεταβατικά και αμετάβατα ‐ Το αντικείμενο  

Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα 

Το κατηγορούμενο 

Ενεργητική και παθητική σύνταξη 

3. Στη χώρα των Κυκλώπων 

Οι χρόνοι του ρήματος 

Το ποιόν ενεργείας του ρήματος 

Οι διαθέσεις του ρήματος 

Οι εγκλίσεις του ρήματος 
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Οι φωνές του ρήματος 

Η αύξηση του ρήματος 

4. Στο νησί του Αιόλου, την Αιολία 

Το [ι] της παραλήγουσας του αορίστου                       

Μετοχές παθητικού παρακειμένου 

Λόγια κλίση ρημάτων 

Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις 

Γενική προσδιοριστική 

5. Στη χώρα των Λαιστρυγόνων 

Αρσενικά ουσιαστικά σε ‐ος 

Θηλυκά ουσιαστικά σε ‐ος 

Θηλυκά ουσιαστικά σε ‐η 

Ορθογραφία θηλυκών ουσιαστικών σε ‐α 

Είδη αντωνυμιών 

Αυτοπαθείς και οριστικές αντωνυμίες         

6. Στο νησί της Κίρκης, την Αιαία 

Τα γένη των επιθέτων 

Επίθετα σε ‐ής, ‐ιά, ‐ί (που δηλώνουν χρώμα)  

Επίθετα σε ‐ύς, ‐ιά, ‐ύ 

Επίθετα σε ‐ης, ‐ης, ‐ες  

Επίθετα σε ‐ων, ‐ούσα, ‐ον 

Το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ 

7. Περνώντας από τις Σειρήνες 

Επιθετικοί προσδιορισμοί 

Οι βαθμοί των επιθέτων 

Αριθμητικά επίθετα και περιληπτικά αριθμητικά ουσιαστικά 

Επιρρήματα (χρονικά, τοπικά, τροπικά) 

Οι βαθμοί των επιρρημάτων 

8. Περνώντας από τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη 

Σύνδεση προτάσεων (παρατακτική, υποτακτική, ασύνδετο σχήμα) 

Αιτιολογικές προτάσεις 

Αναφορικές προτάσεις 

Εναντιωματικές και παραχωρητικές προτάσεις 

Χρονικές προτάσεις 
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Υποθετικές προτάσεις 

Τελικές και αποτελεσματικές προτάσεις 

Ευθύς και πλάγιος λόγος 

9. Στο νησί του Ήλιου, τη Θρινακία 

Σύνθετες λέξεις (α΄ & β΄ συνθετικό) 

Σύνθετες λέξεις με προθέσεις 

Σύνθεση με στοιχεία από τα Αρχαία Ελληνικά 

Οικογένειες λέξεων 

10. Στη χώρα των Λωτοφάγων 

Συνώνυμα 

Αντώνυμα 

Ομώνυμα 

Ακρώνυμα (αρκτικόλεξα) και συντομογραφίες 

11. Στο νησί των Φαιάκων 

Λέξεις ενωμένες σε μία λέξη 

Λέξεις με λ ή λλ 

Κυριολεξία και μεταφορά 

Παρομοίωση 

Περιγραφή 

Αφήγηση 

 

Στόχοι 

Διδακτικός στόχος των σεναρίων του λογισμικού είναι ο μαθητής να: 

 Εξοικειώνεται με ακρώνυμα. 

 Συνειδητοποιεί πώς μετατρέπεται ο ευθύς σε πλάγιο λόγο και το αντίστροφο. 



Κατερίνα Αραμπατζή (2009), Παρουσίαση εκπ. λογισμικού: Γλωσσικές 
Περιπλανήσεις 
 

9 
 

 Κατανοεί  ότι  στη  Νέα  Ελληνική  τα  σύνθετα,  τα  πολυλεκτικά  σύνθετα  και  οι 

περιφράσεις χρησιμοποιούνται ευρύτατα. 

 Μαθαίνει να χρησιμοποιεί σωστά τα αρχαιόκλιτα. 

 Αναγνωρίζει τα συστατικά μιας πρότασης. 

 Συνειδητοποιεί  τις  κυριότερες  σημασιολογικές  σχέσεις:  κυριολεξία,  μεταφορά, 

συνωνυμία, αντωνυμία (αντίθεση). 

 Ασκείται  ώστε  να  γράφει  σχολικά  και  εξωσχολικά  κείμενα,  καθαρά,  καλαίσθητα, 

ορθογραφημένα και με την απαιτούμενη ταχύτητα. 

 Διευρύνει την αναγνωστική ικανότητα. 

 Εξοικειώνεται με στοιχεία δομής και περιεχομένου των λογοτεχνικών κειμένων. 

 Αναλύει και ανασυνθέτει προτάσεις που συνδέονται παρατακτικά και υποτακτικά. 

 Αναγνωρίζει το λειτουργικό ρόλο των προσδιοριστικών όρων και τη συμφωνία τους 

(γένος, αριθμός, πτώση) με τα συμφραζόμενα. 

 

 

Ελάχιστες Προϋποθέσεις χρήσης 

Επεξεργαστής: Intel Pendium 4 1,7 Ghz.  

Μνήμη: 256MB  

Χώρος στο σκληρό δίσκο: Τουλάχιστον 2,5 GB ελεύθερα. 

Κάρτα οθόνης: Τουλάχιστον 32MB RAM 

Ανάλυση οθόνης: 1024x768  με 16 bit βάθος χρώματος  

Λειτουργικό σύστημα: Windows Ms Windows 2000 Server 

Κάρτα ήχου: Συμβατή με Windows 
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