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ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ 

 

 τθν εκπαίδευςθ, θ τάςθ ενςωμάτωςθσ των παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ ςτα  γενικά ςχολεία δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ αναηιτθςθσ μεκόδων και τεχνικϊν 

για τθν προετοιμαςία τισ ζνταξισ τουσ αλλά και τθν υποςτιριξι τουσ με ςυγκεκριμζνεσ 

δραςτθριότθτεσ και αςκιςεισ μζςα από ειδικά ςχεδιαςμζνα και εξατομικευμζνα 

προγράμματα. Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ κακίςταται ιδιαίτερα 

ςθμαντικόσ, κακϊσ, για τθν επίτευξθ των ςτόχων του, απαιτείται θ χριςθ όλων των 

πρόςφορων μζςων και υλικϊν, που μπορεί να ζχει ςτθ διάκεςι του, τα οποία εντάςςει ςτο 

διδακτικό πρόγραμμα που ςχεδιάηει.   

Σο ςυγκεκριμζνο λογιςμικό, Η πίθα, ο Κεραυνόσ… και η αποκάλυψη τησ αλήθειασ!,  

είναι  εγγενϊσ προςβάςιμο από μακθτζσ με κινθτικά προβλιματα των άνω άκρων, χωρίσ να 

απαιτείται επιπλζον υποςτθρικτικό λογιςμικό ι /και ειδικζσ περιφερειακζσ ςυςκευζσ πζρα 

από αυτζσ που είναι ιδθ εγκατεςτθμζνεσ ςτα ςχολικά εργαςτιρια πλθροφορικισ. Είναι ζνα 

προθγμζνο προϊόν πολυμζςων που ςυνδυάηει τθ μάκθςθ με τθν ψυχαγωγία ςε ζνα 

αλλθλεπιδραςτικό περιβάλλον, πλοφςιο ςε ερεκίςματα.  

   Είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από μακθτζσ με κινθτικά 

προβλιματα των άνω άκρων, εφόςον θ πρόςβαςθ γίνεται από τον μακθτι με τθ χριςθ 

ενόσ μόνο πλικτρου, το οποίο αρχικά είναι θ μπάρα (space bar) του πλθκτρολογίου, ενϊ 

μπορεί να αλλάξει μζςα από το Εργαλείο Προςαρμογήσ Παραμζτρων Προςβάςιμου 

Λογιςμικοφ, ι με διακόπτθ ο οποίοσ προςομοιϊνει το πλικτρο τθσ μπάρασ ι αυτό που ζχει 

επιλεγεί από τον εκπαιδευτικό. Θ προςβαςιμότθτα του λογιςμικοφ επιτυγχάνεται με τθν 

υποςτιριξθ μίασ κατάλλθλθσ τεχνικισ αλλθλεπίδραςθσ θ οποία επιτρζπει τθν εξομοίωςθ 

τθσ κλαςικισ χριςθσ του ποντικιοφ με τθ διαδοχικι δυαδικι ςάρωςθ τθσ οκόνθσ 

(scanning)και τθν ενεργοποίθςθ των επιλογϊν με το πάτθμα ενόσ και μόνο πλικτρου ι 

διακόπτθ. Πζρα από το πλικτρο με το οποίο επιτυγχάνεται θ πρόςβαςθ, ο εκπαιδευτικόσ 

μπορεί και πάλι μζςα από το Εργαλείο Προςαρμογισ Παραμζτρων Προςβάςιμου 

Λογιςμικοφ να προςαρμόςει τθν πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό λογιςμικό, ςφμφωνα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τισ απαιτιςεισ και τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν του. 

Σο λογιςμικό ςτθρίηεται ςτθν αρχι τθσ ενεργθτικισ μάκθςθσ απαιτείται θ ενεργι 

ςυμμετοχι του μακθτι ςτθ διερεφνθςθ και τθν ανακάλυψθ κάκε νζασ ζννοιασ. Οι 

δραςτθριότθτεσ είναι οργανωμζνεσ ζτςι, ϊςτε ο μακθτισ να κατακτά τθ γνϊςθ ςταδιακά 

και να περνά από το ςυγκεκριμζνο ςτο ςυμβολικό και το αφθρθμζνο. 

 



  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

Μζςα από το λογιςμικό Η πίθα, ο Κεραυνόσ …και η αποκάλυψη τησ αλήθειασ! 

επιδιϊκεται οι μακθτζσ να κατακτιςουν τουσ παρακάτω εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ:  

 Να χρθςιμοποιοφν τθ γλϊςςα για να ανακαλφπτουν και να κατανοοφν νζεσ γνϊςεισ 

και εμπειρίεσ 

 Να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ  

 Να εκφράηονται με ορκό τρόπο προκειμζνου να μεταδϊςουν το περιεχόμενο των 

κει- μζνων ι των ςκζψεϊν τουσ ςε άλλουσ 

 Να αςκθκοφν ςτο διάλογο και τθ ςυηιτθςθ για τθ διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ 

 Να εμπεδϊςουν κανόνεσ τθσ γραμματικισ, τθσ ορκογραφίασ και του ςυντακτικοφ  

 Να καλλιεργιςουν πνεφμα φιλαναγνωςίασ για τθν απόλαυςθ λογοτεχνικϊν 

κειμζνων, παραμυκιϊν κ.τ.λ.  

 Να εξοικειωκοφν με τθν τεχνολογία τθσ πλθροφορικισ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να 

ζχουν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ που παρζχονται μζςω του διαδικτφου (με τθν 

επίβλεψθ του εκπαιδευτικοφ) και να μποροφν να επεξεργάηονται ςτοιχειωδϊσ 

κείμενα ςε Θ/Τ. 

  

ΔΟΜΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

 

Οθόνη διαχείριςησ προγραμμάτων 

 



  

 Εκπαιδευτικό λογιςμικό: “Θ πίκα, ο Κεραυνόσ… και θ αποκάλυψθ τθσ αλικειασ 

(1+)”.  

 Οδηγόσ εγκατάςταςησ και Εγχειρίδιο χρήςησ: Περιλαμβάνει το εγχειρίδιο χριςθσ 

/εγκατάςταςθσ του προγράμματοσ το οποίο μπορεί να εκτυπωκεί.  

 Βιβλίο δαςκάλου: Ζνα εγχειρίδιο χριςθσ για τον εκπαιδευτικό, με προτάςεισ για 

τθν εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ του λογιςμικοφ.  

 Εργαλείο διαχείριςησ περιεχομζνου και αξιολόγηςησ μαθητή: Εργαλείο που δίνει 

τθ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να προςκζτει νζο εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

ςτο λογιςμικό, να επιλζγει ποιεσ και πόςεσ αςκιςεισ κα εμφανιςτοφν ςτο 

λογιςμικό και να αξιολογεί τθν πρόοδο των μακθτϊν ςτθ διάρκεια του χρόνου. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

 

Κεντρική οθόνη προγράμματοσ 

τθν Κεντρική οθόνη του προγράμματοσ φαίνεται το όνομα του τρζχοντοσ παίκτθ και δίπλα 

εμφανίηεται θ εικόνα με το ςθμείο τθσ ιςτορίασ ςτο οποίο βριςκόταν τθν τελευταία φορά 

που ζπαιξε το λογιςμικό. Οι επιλογζσ ςε αυτι τθν οκόνθ είναι:  

ΠΑΙΚΣΕ: Επιλογι, Ειςαγωγι ι Διαγραφι παίκτθ.  

ΡΤΘΜΙΕΙ: Ρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ του ιχου και του μεγζκουσ τθσ οκόνθσ.  

ΧΑΡΣΗ: Επιλογι για τθν οκόνθ τισ περιπζτειασ που κα μεταβείτε. 

 ΕΝΑΡΞΗ: Θ περιπζτεια - ιςτορία τθσ πίκασ και του Κεραυνοφ.  

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Οι δοκιμαςίεσ τθσ περιπζτειασ, τισ οποίεσ μπορείτε να παίξετε και εκτόσ τθσ 

ιςτορίασ.  



  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και αςκιςεισ.  

ΕΞΟΔΟ: Ζξοδοσ από το πρόγραμμα. 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

Θ ιςτορία του λογιςμικοφ αυτοφ ζχει  κεντρικοφσ ιρωεσ τθν πίκα και τον Κεραυνό. Σα δυο 

αυτά παιδιά με επινοθτικότθτα και τόλμθ καλοφνται να ξεπεράςουν διάφορα εμπόδια 

προςπακϊντασ να αποκαλφψουν τθν αλικεια για τον μυςτθριϊδθ άντρα που μζνει ςτθν 

οδό Ανζμων και να ανακαλφψουν το μυςτικό που κρφβει. Σο πρόγραμμα με τρόπο 

πρωτότυπο και διαςκεδαςτικό καλφπτει τθν φλθ των  Εϋ και Σϋ τάξεων του Δημοτικοφ ςτο 

μάκθμα τθσ Γλϊςςασ και βοθκά ςτθν ανάπτυξθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων. 

 Θ “γλωςςικι περιπζτεια” διαρκρϊνεται ςε δοκιμαςίεσ. 

 

Α.  ΔΟΚΙΜΑΙΕ 

Οι δοκιμαςίεσ ακολουκοφν ςυνικωσ τισ ςκθνζσ με τουσ διαλόγουσ. ε αυτζσ ο μακθτισ 

καλείται να βρει, μαηί με τουσ κεντρικοφσ ιρωεσ τθσ περιπζτειασ, τθ λφςθ των αςκιςεων 

που παρουςιάηονται.  

Οι δοκιμαςίεσ που περιζχονται ςτθν περιπζτεια – ιςτορία υποδιαιροφνται ςε 

εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ:  

 

Δοκιμαςία 
Στόχοι 

Οι μαθητές θα μπορούν: 

1. Πατίνια ζτοιμα για …απογείωςη! 

 
 Να ομαδοποιοφν τα ςυνϊνυμα  

 Να βρίςκουν τα αντίκετα  
 

2. Η εκτόξευςη των φωτοβολίδων 

 

 Να κατθγοριοποιοφν τα 
ςφνκετα  

 Να ςυνειδθτοποιιςουν τον 
μορφολογικό πλοφτο τθσ 
ελλθνικισ και τον πολυςιμαντο 
ρόλο των καταλιξεων  

 Να διαπιςτϊςουν ότι με τθν 
παραγωγι και τθ ςφνκεςθ 
δθμιουργοφνται πάρα πολλζσ 
λζξεισ  

 Να ςυνειδθτοποιιςουν και να 
αφομοιϊςουν τουσ 
παραγωγικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ 
γλϊςςασ  



  

 Να ανακαλφψουν ςθμαςίεσ 
λζξεων που δε γνωρίηουν  
 

3. Σο χρονοντοφλαπο ςτο εργαςτήριο του δόκτορα 
Φολίδα 

 

 Να αναγνωρίηουν τα παρϊνυμα  

 Να αναγνωρίηουν τα ομόθχα  

 Να κάνουν ορκι χριςθ των 
παρϊνυμων και των ομόθχων 
λζξεων μζςα ςτθν πρόταςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τα 
ςυμφραηόμενα  
 

4. Σο τελεφερίκ 

 
 Να κλίνουν ςωςτά τα 

ουςιαςτικά (και τα 
αρχαιόκλιτα)  

 Να κλίνουν ζνα επίκετο ςε 
ςυνδυαςμό με ζνα ουςιαςτικό 
και να το γράφουν ςτθν 
αντίςτοιχθ πτϊςθ του άλλου 
αρικμοφ  

 

5. Σο τερματικό του δόκτορα Φολίδα 

 
 Να κατανοιςουν τθ χριςθ και 

τθ λειτουργία τθσ γενικισ 
πτϊςθσ  

 Να γνωρίηουν ζνα κλιτικό 
ςχιμα ριματοσ ςτισ δφο φωνζσ  

 Να κάνουν χρονικι 
αντικατάςταςθ ενόσ ριματοσ  

 

6. Η επιδιόρθωςη τησ βλάβησ 

 
 Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία 

των εγκλίςεων του ριματοσ  

 Να κάνουν εγκλιτικι 
αντικατάςταςθ ενόσ ριματοσ  

 Να εντοπίηουν τουσ 
λανκαςμζνα γραμμζνουσ 
ρθματικοφσ τφπουσ ςε ζνα 
κείμενο και να τουσ 
διορκϊνουν  

 

7. Η αναμζτρηςη 

 
 Να μετατρζπουν προτάςεισ από 

τθν ενεργθτικι ςτθν πακθτικι 
φωνι και αντίςτροφα  

 Να κάνουν ςωςτι χριςθ των 
ρθματικϊν περιφράςεων  

 



  

8. Ο εντοπιςμόσ του δόκτορα Φολίδα 

 
 Να διαπιςτϊςουν ότι ο λόγοσ 

οργανϊνεται γφρω από τθν 
ονοματικι φράςθ και το ριμα  

 Να διακρίνουν τα μζρθ τθσ 
πρόταςθσ  

 Να διακρίνουν τισ προτάςεισ ςε 
κφριεσ και δευτερεφουςεσ  

 Να διακρίνουν τα διάφορα είδθ 
των δευτερευουςϊν 
προτάςεων  

 

 

Β. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

Οι δοκιμαςίεσ τθσ ιςτορίασ, που περιγράφθκαν παραπάνω, μποροφν να παιχκοφν όςεσ 

φορζσ χρειαςτεί, είτε ωσ ανεξάρτθτα παιχνίδια από τθν αντίςτοιχθ επιλογι τθσ Κεντρικήσ 

οθόνησ είτε ωσ ομάδεσ αςκιςεων μζςα από το Εργαλείο διαχείριςησ περιεχομζνου και 

αξιολόγηςησ μαθητή. 

 

Οθόνη επιλογήσ παιχνιδιών 2 

Σα παιχνίδια αυτά είναι ακριβϊσ ίδια με τισ δοκιμαςίεσ που περιζχονται μζςα ςτθν ιςτορία. 

Δίνεται, όμωσ, θ δυνατότθτα για αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ μζςω των αποτελεςμάτων, τα 

οποία εμφανίηονται μόλισ ολοκλθρωκεί κάκε ζνα παιχνίδι. τθν οκόνθ των αποτελεςμάτων 

φαίνεται ο τίτλοσ του παιχνιδιοφ, το όνομα του παίκτθ, ο αρικμόσ των ςωςτϊν απαντιςεων 

από το ςφνολο αυτϊν που εμφανίςτθκαν και οι βακμοί που ςυγκζντρωςε. 



  

 

Οθόνη αποτελεςμάτων 

Γ. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

τθν «Οθόνη επιλογήσ δραςτηριοτήτων» περιλαμβάνονται οι εξισ δραςτθριότθτεσ: 

 

 

Οθόνη επιλογήσ δραςτηριοτήτων  

 

 Βιβλιοθήκη 

ταυρόλεξο: Να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ (αρικμθτικά, 

παιχνίδια, ταξίδια)  

Να εξοικειϊνονται με τα ςυνθκζςτερα Αρκτικόλεξα και 

υντομογραφίεσ  



  

 

Πάρκο  

Κρυπτόλεξο:  Να εμπλουτίςουν το λεξιλόγιό τουσ (μουςικά 

όργανα, παραδοςιακά παιχνίδια, μεταφορικά μζςα, 

επαγγζλματα)  

 
 

 

Τηλεοπτικόσ ςταθμόσ  

Κατανόηςη κειμζνου: Να κατανοοφν ζνα διαλογικό κείμενο και να 

απαντοφν ςε ερωτιςεισ  

 

 

 

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

Σο Εργαλείο διαχείριςησ περιεχομζνου και αξιολόγηςησ μαθητή δίνει τθ δυνατότθτα ςτον 

εκπαιδευτικό να επιλζγει ποιεσ και πόςεσ αςκιςεισ κα εμφανιςτοφν ςτο παιχνίδι και να 

αξιολογεί τθν πρόοδο των μακθτϊν ςτθ διάρκεια του χρόνου. Ειδικότερα, επιτρζπει τθ 

δθμιουργία δικϊν του ομάδων αςκιςεων ανάλογα με τισ ανάγκεσ του μακθτι,  ϊςτε να 

κακορίηουν τισ παραμζτρουσ αξιολόγθςθσ (εκπαιδευτικό τίτλο, ομάδα ερωτιςεων, όνομα 

μακθτι), να ενεργοποιοφν το παιχνίδι του λογιςμικοφ και ςτθ ςυνζχεια να αποκθκεφουν 

ςτον υπολογιςτι τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν και να τα βλζπουν όποτε 

επικυμοφν. Επιπλζον, μποροφν να επιλζγουν ποια αποτελζςματα κα εμφανίηονται κάκε 

φορά. 



  

 

Αρχική οθόνη του Εργαλείου 

 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΚΗΕΩΝ 

 

Μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να δθμιουργιςει τθ δικι του ομάδα αςκιςεων πατϊντασ το 

κουμπί Δημιουργία από τθν κεντρικι οκόνθ τθσ εφαρμογισ.  Εδϊ υπάρχουν οι επιλογζσ: Α) 

Επιλογή ςυγκεκριμζνων ερωτήςεων Β) Επιλογή τυχαίων ερωτήςεων 

 

 

Οθόνη δημιουργίασ ομάδασ με ςυγκεκριμένεσ ερωτήςεισ 



  

ΠΡΟΘΗΚΗ ΑΚΗΕΩΝ 

 

Επιλζγοντασ Προςκικθ από τθν οκόνθ «Διαχείριςθ ομάδων αςκιςεων», εμφανίηεται θ 

αντίςτοιχθ οκόνθ όπου μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να προςκζςει το δικό του περιεχόμενο. 

 

 

Παράδειγμα παραθύρου δημιουργίασ ερωτήςεων (άςκηςη: Συνώνυμα) 

 

ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

 

Όταν ολοκλθρωκεί το παιχνίδι, τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ αποκθκεφονται ςτο 

εργαλείο και μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να ανατρζξει ςε αυτά οποιαδιποτε ςτιγμι, 

πατϊντασ το κουμπί Εμφάνιςη αποτελεςμάτων. 

 

Οθόνη εμφάνιςησ αποτελεςμάτων 



  

 

ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ 

 

Σο κζμα τθσ παιδαγωγικισ αξιοποίθςθσ των υπολογιςτϊν ενδιαφζρει ολοζνα και 

περιςςότερο τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα.  

υγκεκριμζνα, ςτο μάκθμα τθσ γλϊςςασ ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ μπορεί να 

αποτελζςει ζνα μζςο εξάςκθςθσ ςε κζματα γραμματικισ και ςφνταξθσ. ε αυτιν τθν 

περίπτωςθ παρζχει ςτο μακθτι τθν φλθ μζςα από μικρζσ ενότθτεσ. Ενιςχφει τθν 

επιτυχθμζνθ προςπάκεια με ζπαινο, ενϊ ςε περίπτωςθ αποτυχίασ κακοδθγεί τον μακθτι 

για να οδθγθκεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. Επιπλζον, μπορεί να αξιολογεί τον μακθτι ςτθ 

διάρκεια του χρόνου και να παρζχει ςτον δάςκαλο απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθν 

πρόοδό του.  

Παράλλθλα, ο υπολογιςτισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν τάξθ, ςτο μάκθμα τθσ 

γλϊςςασ, ωσ μζςο εργαςίασ. τθν οκόνθ του το κείμενο αποτελεί ζνα γόνιμο πεδίο 

ςυηιτθςθσ και προβλθματιςμοφ, αφοφ δίνει ευκαιρία για ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των 

μακθτϊν και ενιςχφει τθ ςυνεργαςία.  

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΣΗΝ ΣΑΞΗ 

 

Θ περιπζτεια –ιςτορία, όπωσ παρουςιάηεται ςτο λογιςμικό, μπορεί να ενταχκεί ςτο 

κακθμερινό πρόγραμμα του μακθτι, δε ςυνιςτάται όμωσ να παίηεται από τθν αρχι μζχρι το 

τζλοσ, γιατί ο χρόνοσ που απαιτείται είναι αρκετόσ (μεγαλφτεροσ τθσ διδακτικισ ϊρασ). 

Προτείνουμε ο εκπαιδευτικόσ να απομονϊνει και να παρουςιάηει ςτουσ μακθτζσ τισ 

ενότθτεσ του λογιςμικοφ που τον ενδιαφζρουν κάκε φορά. Μπορεί να χρθςιμοποιιςει τθν 

περιπζτεια ωσ υποςτθρικτικό υλικό του μακιματοσ, εντάςςοντάσ τθ ςτθ διδαςκαλία του 

είτε ωσ αφετθρία του μακιματοσ είτε ωσ ευχάριςτθ εμπζδωςθ των όςων οι μακθτζσ 

διδάχκθκαν. 

τθν πρϊτθ περίπτωςθ, θ κάκε διδακτικι ενότθτα μπορεί να ξεκινά με αναφορά του 

εκπαιδευτικοφ ςτθν ιςτορία (π.χ. «Για να δοφμε πϊσ κα εξελιχκεί θ ιςτορία με τον Κεραυνό 

και τθ πίκα»). Οι μακθτζσ παρακολουκοφν τθν περιπζτεια, παίηουν με τουσ γρίφουσ που 

πρζπει να λφςουν θ πίκα και ο Κεραυνόσ και κρατοφν ςθμειϊςεισ. Με αυτόν τον τρόπο θ 

τάξθ γίνεται ζνα ηωντανό εργαςτιρι, όπου όλοι ςυμμετζχουν και προςπακοφν να 

βοθκιςουν τουσ κεντρικοφσ ιρωεσ να δϊςουν ςωςτζσ απαντιςεισ.   



  

τθ δεφτερθ περίπτωςθ, μετά το τζλοσ τθσ διδαςκαλίασ, ο εκπαιδευτικόσ παροτρφνει 

τουσ μακθτζσ να οδθγθκοφν ςτο ςθμείο τθσ περιπζτειασ που δίνει πλθροφορίεσ για τθ 

ςυγκεκριμζνθ ενότθτα του μακιματοσ, να ακοφςουν τουσ διαλόγουσ και ςτθ ςυνζχεια να 

λφςουν μαηί με τουσ ιρωεσ τισ αςκιςεισ που υποςτθρίηουν τθν ενότθτα. Δεν είναι 

απαραίτθτο οι μακθτζσ να γνωρίηουν τθν αρχι τθσ περιπζτειασ. Ο δάςκαλοσ μπορεί να 

εντάξει ςτο μάκθμα τμιματα τθσ ιςτορίασ που ο ίδιοσ κα επιλζξει, κάνοντασ προφορικά τθ 

ςφνδεςθ μεταξφ τουσ.  

Όπωσ γίνεται ςαφζσ από όςα προαναφζραμε, το λογιςμικό μπορεί ταυτόχρονα να 

χρθςιμοποιθκεί και από μακθτζσ χωρίσ κινθτικά προβλιματα των άνω άκρων. Με τον 

τρόπο αυτό είναι δυνατόν οι μακθτζσ με κινθτικά προβλιματα να μπορζςουν να το 

χρθςιμοποιιςουν από κοινοφ με ςυμμακθτζσ τουσ χωρίσ κινθτικά προβλιματα, γεγονόσ 

που ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν καλφτερθ ζνταξθ των μακθτϊν ΑμΕΑ, ςτα πλαίςια ενόσ 

ςχολείου για όλουσ.  

Θ χριςθ του λογιςμικοφ μζςα ςε αίκουςα υπολογιςτϊν, προφανϊσ, είναι ο πλζον 

ενδεδειγμζνοσ τρόποσ αξιοποίθςισ του, αφοφ οι μακθτζσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να 

χρθςιμοποιιςουν οι ίδιοι το λογιςμικό είτε μόνοι τουσ είτε ςε μικρζσ ομάδεσ (ανά δφο, ανά 

τρεισ κ.τ.λ.). Αν το λογιςμικό χρθςιμοποιθκεί από τον εκπαιδευτικό μζςα ςτθν τάξθ είναι 

απαραίτθτθ θ φπαρξθ βιντεοπροβολζα. 

 

ΧΕΙΡΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Με τθν ζναρξθ του προγράμματοσ εγκατάςταςθσ εμφανίηεται θ ακόλουκθ οκόνθ: 

 

 

 



  

Επιλζγουμε : Εγκατάςταςη του προγράμματοσ. Αμζςωσ μετά εμφανίηεται μια οκόνθ με τισ 

πλθροφορίεσ για τθ κζςθ του προγράμματοσ ςτον ςκλθρό ςασ δίςκο και τισ επιλογζσ ςασ. 

Σο λογιςμικό κα εγκαταςτακεί ςτον κατάλογο Siem του ςκλθροφ ςασ δίςκου 

(C:Programs\Siem\Educational). 

τθ ςυνζχεια ο μακθτισ,  ο εκπαιδευτικόσ – ι άλλοσ ειδικόσ ‐μπορεί να ειςάγει τα ςτοιχεία 

του μακθτι με τον οποίο πρόκειται να δουλζψει ςτα προγράμματα του λογιςμικοφ. 

 

Όταν χρειαςτεί επιπλζον εξατομίκευςθ, με τθν εντολι ςτο κουμπί Ρυθμίςεισ επιλζγετε τθν 

ζνταςθ του ιχου, τθσ μουςικισ και του μεγζκουσ τθσ οκόνθσ.  

 

τισ ςελίδεσ του λογιςμικοφ υπάρχει θ μπάρα με τισ εξισ επιλογζσ:  

  

 Προθγοφμενθ ςελίδα,  Επόμενθ ελίδα   Ρυκμίςεισ,  Βοικεια, 

 Γραμματικι,  Εκτφπωςθ και  Κεντρικι Οκόνθ  

 

Σζλοσ, όλο το περιεχόμενο του λογιςμικοφ, αλλά και οι αςκιςεισ που μπορεί να 

δθμιουργιςει μζςα από αυτό ο εκπαιδευτικόσ, είναι εκτυπϊςιμεσ και αξιοποιιςιμεσ για 

τθν  προβολι με προβολζα διαφανειϊν και video projector. Όλεσ οι οκόνεσ – αςκιςεισ 

μποροφν να εκτυπωκοφν ζγχρωμα ι αςπρόμαυρα, ςε οποιοδιποτε μζγεκοσ για τθ 

δθμιουργία φακζλων για τα διάφορα γραμματικά φαινόμενα. 

 



  

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

• Microsoft ® Windows 98/ME/2000/XP/VISTA  

• Ανάλυςθ οκόνθσ 800Χ600 και 65536 χρϊματα  

• Οδθγόσ CD ROM  

• Κάρτα ιχου  

• υμβατότθτα με Adobe® Flash® Player 8 

θμείωςθ:  Όςο περιςςότερθ μνιμθ RAM και ταχφτερο επεξεργαςτι ζχετε ςτο ςφςτθμά 

ςασ, τόςο καλφτερα κα ανταποκρίνεται το πρόγραμμα. 

 

 

 

 

 


