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Προσβασιμότητα 

Το λογισμικό ΑΡΧΑΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ έχει αναπτυχθεί  ειδικά για  χρήση από κωφούς  

και  βαρήκοους  μαθητές.  Η  επιλογή,  οργάνωση  και  παρουσίαση  του  περιεχομένου  του 

λογισμικού  έγινε  με  γνώμονα  την  ηλικία  των  μαθητών,  τις  ιδιαιτερότητες  της  γλωσσικής 

τους εξέλιξης  και  την κάλυψη όσο  το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους  των απαιτήσεων  των 

Α.Π.Σ. για τα αρχαία της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου.  

Σύμφωνα με  τα Α.Π.Σ.  για μαθητές με προβλήματα ακοής‐κώφωση, η δημιουργία 

δίγλωσσων  εκπαιδευτικών  υλικών  –  που  παρουσιάζονται  σε  νοηματική  και  γραπτή 

ελληνική  γλώσσα –  και  μάλιστα σε  μορφή  λογισμικού,  βασισμένων στις  νέες  τεχνολογίες 

αποτελεί  άμεση  προτεραιότητα.  Η  χρήση  δίγλωσσου  εκπαιδευτικού  λογισμικού  στην 

εκπαιδευτική διαδικασία:  

α) κάνει ευκολότερη την κατάκτηση του γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεται  

β)  υποστηρίζει  την  εξατομικευμένη  διδασκαλία  και  επιτρέπει  σε  όλους  τους  μαθητές 

ανάλογα με τις εγγενείς δυνατότητές τους, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και στις δύο 

γλώσσες – γραπτή ελληνική και Ελληνική Νοηματική Γλώσσα  

γ) διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των μαθητών – κωφών και βαρήκοων – στο υλικό.  

 

Στόχοι  

Το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  ΑΡΧΑΙΑ  ΜΕ  ΝΟΗΜΑ  είναι  ένα  λογισμικό  μοναδικό  στην 

Ελλάδα για τη διδασκαλία των Αρχαίων σε κωφούς μαθητές, το οποίο στοχεύει στην: 

 Παρουσίαση ενοτήτων των Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου μέσω του 

δίγλωσσου και διαθεματικού μοντέλου διδασκαλίας, όπως συνάγεται από το Νόμο 

της  Ειδικής  Αγωγής  (Ν.2817/2000)  και  το  νέο  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  Σπουδών 

(παρουσίαση περιεχομένου). 

 Εξοικείωση των εκπαιδευτικών των κωφών και βαρήκοων με το δίγλωσσο μοντέλο 

διδασκαλίας,  για  τα  Αρχαία  της  Α΄  και  Β΄  Γυμνασίου,  εισάγοντας  ταυτόχρονα  την 

έννοια της διαθεματικότητας. 

 Αξιοποίηση  της  εφαρμογής  ως  εκπαιδευτικού  εργαλείου  για  τη  διδασκαλία  των 

Αρχαίων  του  Γυμνασίου  και  τη  διδασκαλία  της  νέας  ελληνικής  γλώσσας  και 

λογοτεχνίας  όλων  των  τάξεων  του  Γυμνασίου,  καθώς  και  της  ιστορίας  της  Α’ 

Γυμνασίου. 
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Δομή του Λογισμικού 

Το διδακτικό υλικό είναι οργανωμένο ανά συγγραφέα (5 ενότητες για τον Ηρόδοτο 

και 4 για τον Όμηρο). Ο μαθητής καλείται να επιλέξει συγγραφέα και στη συνέχεια ενότητα.   

 

 
 

Ενότητα Κροίσου‐ Σόλωνα  

 

Ενότητα «Το προοίμιο της Οδύσσειας» 

 
Ενότητα Νείλου 

 

Ενότητα  «Ο  Οδυσσέας  στο  νησί  της  

Κίρκης» 

 
Ενότητα Σαλαμίνας 

 

Ενότητα «Το προοίμιο της Ιλιάδας» 

 
Ενότητα Δωδώνης 

 

Ενότητα «Η Ελένη στα τείχη της Τροίας»

 
Ενότητα Θερμοπυλών 
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Οι ενότητες προσεγγίζονται με ομοιόμορφο τρόπο. Με την επιλογή μιας ενότητας ο 

μαθητής μπορεί:  

 να παρακολουθήσει  βίντεο στην  Ελληνική Νοηματική  Γλώσσα  (Ε.Ν.Γ.)  που αφορά 

ένα  εισαγωγικό  κείμενο,  το  οποίο  εμφανίζεται  και  σε  γραπτή  μορφή.  Το  κείμενο 

αυτό  εισάγει  το  μαθητή  στα  πρόσωπα  και  στα  γεγονότα  της  ενότητας.  Με  αυτό 

είναι  συνδεδεμένο  σε  μορφή  υπερκειμένων  όλο  το  διαθεματικό  υλικό  που 

σχετίζεται  με  την  ενότητα  (εγκυκλοπαιδικά  κείμενα,  φωτογραφικό  υλικό  από 

Μουσεία  και  Αρχαιολογικούς  χώρους,  λογοτεχνικά  κείμενα,  διασυνδέσεις  με  το 

διαδίκτυο κ.λπ.). Επιπλέον το κείμενο εκφωνείται.  

 

 να  επιλέξει  από  τη  μόνιμη  μπάρα  του  λογισμικού  το  εικονίδιο  «Παράλληλα 

κείμενα» και να παρακολουθήσει βίντεο στην Ε.Ν.Γ. που υποστηρίζει το κείμενο της 

οθόνης.  Το  κείμενο αυτό αποτελεί  πρωτότυπη απόδοση στη  νεοελληνική  γλώσσα 

αποσπάσματος  κειμένου  του  συγγραφέα.  Ο  μαθητής  μπορεί  είτε  να  επιλέξει  το 

κείμενο  στην  αρχαία  ελληνική  (Α)  ή  το  κείμενο  στη  νέα  ελληνική  (Ν)  και  να 

παρακολουθήσει  το  σχετικό  βίντεο  στην  Ε.Ν.Γ.,  είτε  να  επιλέξει  τα  Παράλληλα 

Κείμενα  (ΑΝ),  όπου  το  αρχαίο  κείμενο  και  η  νεοελληνική  απόδοση  εμφανίζονται 

παράλληλα.  Κάθε  λέξη  του  αρχαίου  κειμένου  είναι  σχολιασμένη  (γραμματική 

αναγνώριση)  και  πατώντας  επάνω  σε  κάθε  πρόταση  ο  μαθητής  μπορεί  να 

παρακολουθήσει βίντεο στην Ε.Ν.Γ. Επιπλέον τα παράλληλα κείμενα εκφωνούνται.  
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 να  επιλέξει  από  τη  μόνιμη  μπάρα  του  λογισμικού  το  εικονίδιο  «Γλωσσικές 

Παρατηρήσεις»,  για  να  μεταβεί  στην  οθόνη  με  τα  παράλληλα  κείμενα,  όπου 

πατώντας  επάνω  στις  πράσινες  λέξεις  του  αρχαίου  κειμένου  ο  μαθητής  διαβάζει 

παρατηρήσεις που αφορούν σε γραμματικά, συντακτικά και λεξιλογικά φαινόμενα 

της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει  την προώθηση της 

παράλληλης  διδασκαλίας  Αρχαίας  Ελληνικής  Γλώσσας  (από  το  πρωτότυπο)  και 

Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (από μετάφραση). 

 

 

 

 να επιλέξει από τη μόνιμη μπάρα του λογισμικού το εικονίδιο «Ασκήσεις», για να 

μεταβεί  σε  κατάλογο  που  συγκεντρώνει  όλες  τις  Γλωσσικές  Παρατηρήσεις  κάθε 

ενότητας, καθώς και τις συνοδευτικές Ασκήσεις που επιτρέπουν την εμπέδωση της 

διδαχθείσας ύλης.  
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Επιπλέον, το λογισμικό παρέχει στο μαθητή τις ακόλουθες δυνατότητες:  

Λεξικό:  που  υποστηρίζει  το  λεξιλόγιο  των  παράλληλων  κειμένων  και  των  ασκήσεων  του 

λογισμικού.  

 

 

 

Βιβλιοθήκη:  που  συγκεντρώνει  σε  ηλεκτρονικά  βιβλία  όλο  το  διαθεματικό  υλικό  του 

λογισμικού (π.χ. αρχαία και σύγχρονη τέχνη, αρχαίοι άτλαντες, τεχνολογία, λογοτεχνία).  

 

 

 

Εισαγωγή στον κάθε συγγραφέα:  όπου ο μαθητής μπορεί  να διαβάσει πληροφορίες π.χ. 

για  τη  ζωή  και  το  έργο  του  συγγραφέα,  το  ομηρικό  ζήτημα,  τις  διαλέκτους  της  Αρχαίας 

Ελληνικής καθώς και σχετική βιβλιογραφία.  
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Περιεχόμενα 

Στο εκπαιδευτικό λογισμικό ΑΡΧΑΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ δεν γίνεται συστηματική διδασκαλία της 

γραμματικής  και  του  συντακτικού  της  Αρχαίας  ελληνική  γλώσσας.  Ωστόσο,  πολλά 

γραμματικά,  συντακτικά  και  γλωσσικά  φαινόμενα  αντιμετωπίζονται  μέσα  από  το 

πρωτότυπο  κείμενο  και  συνοδεύονται  από  απλές  ασκήσεις  κατανόησης.  Αναλυτικά,  τα 

γλωσσικά φαινόμενα που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα:  

Ενότητα Κροίσου‐ Σόλωνα  

• Αρσενικά ουσιαστικά β’  κλίσης με παράγωγα και σύνθετα  των λέξεων καιρός,  λέγω και 

θησαυρός  

• Τρικατάληκτα επίθετα β’ κλίσης με παράγωγα και σύνθετα της λέξης ξένος.  

• Η δοτική πτώση ως επιρρηματικός προσδιορισμός  

• Το ρήμα θεάομαι, ‐ῶμαι (παράγωγα και σύνθετα)  

Ενότητα Νείλου  

• Ειδικό απαρέμφατο  

• Τελικό απαρέμφατο  

• Το επίρρημα πολύ  

• Ουσιαστικά γ’ κλίσης σε ών (‐ωνος) και –ις (‐εως) με παράγωγα και σύνθετα των λέξεων 

χειμών και δύναμις  

• Το ρήμα οίδα (παράγωγα και σύνθετα)  

• Επίθετα γ’ κλίσης σε ‐υς, ‐εια, ‐υ  

Ενότητα Σαλαμίνας  

• Η δοτική ως αντικείμενο  

• Το ουσιαστικό ἡ ναῦς (παράγωγα και σύνθετα)  

• Οι επιρρηματικές μετοχές  

• Το ρήμα εὑρίσκω (παράγωγα και σύνθετα)  

• Το ρήμα ἀντιτίθημι (παράγωγα και σύνθετα)  

•  Υποτακτική,  ευκτική  και  προστακτική  ενεστώτα  βαρύτονων  ρημάτων  α’  συζυγίας 

(ενεργητική φωνή)  

Ενότητα Δωδώνης  

 Η δεικτική αντωνυμία ούτος, αύτη, τούτο  

 Θηλυκά  ουσιαστικά  α’  κλίσης  σε  –η  με  παράγωγα  και  σύνθετα  του  ουσιαστικού 

φωνή  

 Ουδέτερα  ουσιαστικά  γ’  κλίσης  σε  –α  (‐ατος)  με  παράγωγα  και  σύνθετα  του 

ουσιαστικού όνομα  
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 Οριστική ενεστώτα και παρατατικού βαρύτονων ρημάτων α’ συζυγίας  (ενεργητική 

φωνή) 

Ενότητα Θερμοπυλών 

• Ουσιαστικά γ’ κλίσης σε –ος με παράγωγα και σύνθετα του ουσιαστικού έθνος 

• Δευτερεύουσες προτάσεις 

• Ομοιόπτωτοι ονοματικοί προσδιορισμοί 

• Ουσιαστικά γ’ κλίσης σε –ευς (‐έως) 

Ενότητα «Το προοίμιο της Οδύσσειας» 

• επίθετα της β’ κλίσης 

• παρατατικός του ρήματος εἰμί 

• το υποκείμενο 

• ο σχηματισμός του απαρεμφάτου Ενεστώτα των βαρύτονων ρημάτων και του ειμί 

• το ρήμα Ὁράω‐ῶ (παράγωγα και σύνθετα) 

Ενότητα «Ο Οδυσσέας στο νησί της Κίρκης» 

• οι προσωπικές αντωνυμίες 

• η οριστική Ενεστώτα των βαρύτονων ρημάτων 

• ο Παρατατικός των βαρύτονων ρημάτων 

• τα είδη, η λειτουργία και η σύνταξη του απαρεμφάτου 

• το κατηγορούμενο 

• το ουσιαστικό οδός (παράγωγα και σύνθετα) 

Ενότητα «Το προοίμιο της Ιλιάδας» 

• η οριστική Αορίστου των βαρύτονων ρημάτων 

• τα ουσιαστικά της α’ κλίσης 

• το αντικείμενο 

• το ουσιαστικό ψυχή (παράγωγα και σύνθετα) 

Ενότητα «Η Ελένη στα τείχη της Τροίας» 

• Ο Ενεστώτας του ρήματος εἰμί 

• Τα ουσιαστικά της β’ κλίσης 

• Το ρήμα καλέω‐ῶ (παράγωγα και σύνθετα) 

• Ενεστώτας και Παρατατικός ρημάτων α’ συζυγίας (ενεργητική φωνή) 
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Πρόγραμμα παρακολούθησης της επίδοσης των μαθητών  

Μέσα  από  την  επιλογή  «Επιδόσεις  χρηστών»  (από  το  Start‐>Programs‐>ILSP‐

>Αρχαία  με  νόημα  ‐>  Επιδόσεις  χρηστών),  γίνεται  η  μεταφορά  στο  πρόγραμμα 

παρακολούθησης της επίδοσης των μαθητών. Το πρόγραμμα θα ζητήσει τη μυστική λέξη, η 

οποία πρέπει να είναι ίδια με τη λέξη που έχει δώσει ο χρήστης κατά την εισαγωγή του στο 

πρόγραμμα. Στη συνέχεια μεταφέρεστε στην ακόλουθη οθόνη:  

 

Στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης μπορείτε να επιλέξετε το ονοματεπώνυμο του 

μαθητή, την πρόοδο του οποίου θέλετε να παρακολουθήσετε. Στον πίνακα εμφανίζονται το 

όνομα  του  μαθητή,  ο  κατάλογος  με  τους  τίτλους  των  ασκήσεων  που  έχει  λύσει  (π.χ. 

δευτερόκλιτα ουσιαστικά, δευτερόκλιτα επίθετα κ.ά.), ο αριθμός των ερωτήσεων που έχει 

λύσει  (π.χ.  δύο  από  τις  έξι  ερωτήσεις  της  άσκησης)  και  τέλος,  ο  μέσος  όρος  της 

βαθμολογίας  του  μαθητή  σε  κάθε  άσκηση  που  έχει  λύσει  (με  άριστα  το  10).  Για  κάθε 

αποτυχημένη  προσπάθεια  του  μαθητή  να  απαντήσει  σε  μια  ερώτηση  της  άσκησης,  η 

βαθμολογία του μειώνεται κατά μία μονάδα. Ο μέσος όρος μιας άσκησης προκύπτει από το 

άθροισμα των μέσων όρων όλων των ερωτήσεων αυτής της άσκησης.  

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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