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Προςβαςιμότθτα 
 

 
 
 

Το παρόν εκπαιδευτικό λογιςμικό ζχει αναπτυχκεί ειδικά για χριςθ από κωφοφσ 
και βαρικοουσ μακθτζσ. Η επιλογι, οργάνωςθ και παρουςίαςθ του περιεχομζνου του 
λογιςμικοφ ζγινε με γνϊμονα τθν θλικία των μακθτϊν, τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γλωςςικισ 
τουσ εξζλιξθσ και τθν κάλυψθ όςο το δυνατόν μεγαλφτερου μζρουσ των απαιτιςεων των 
Α.Π.Σ. για τθ γλϊςςα ςτισ τρεισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, το λογιςμικό ακολουκεί τισ μεκοδολογικζσ αρχζσ, τισ κεματικζσ 
ενότθτεσ και τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ των Αναλυτικϊν Προγραμμάτων Σπουδϊν 
τθσ γλϊςςασ για μακθτζσ με προβλιματα ακοισ για τισ τρεισ πρϊτεσ τάξεισ του δθμοτικοφ 
ςχολείου. Επίςθσ εναρμονίηεται με τισ επικοινωνιακζσ προδιαγραφζσ του Α.Π.Σ., 
υιοκετϊντασ ςε όλα τα επίπεδα γλωςςικισ επικοινωνίασ με το μακθτι τθν Ελλθνικι 
Νοθματικι Γλϊςςα, με ταυτόχρονθ χριςθ γραπτοφ λόγου. 

Σφμφωνα με τα Α.Π.Σ. τθσ γλϊςςασ για μακθτζσ με προβλιματα ακοισ θ 
δθμιουργία δίγλωςςων εκπαιδευτικϊν υλικϊν – που παρουςιάηονται ςε νοθματικι και 
γραπτι ελλθνικι γλϊςςα – και μάλιςτα ςε μορφι λογιςμικοφ, βαςιςμζνων ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ αποτελεί άμεςθ προτεραιότθτα. Η χριςθ δίγλωςςου εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 
ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία:  

α) κάνει ευκολότερθ τθν κατάκτθςθ του γνωςτικοφ αντικειμζνου που διδάςκεται  
β) υποςτθρίηει τθν εξατομικευμζνθ διδαςκαλία και επιτρζπει ςε όλουσ τουσ 
μακθτζσ ανάλογα με τισ εγγενείσ δυνατότθτεσ τουσ να αναπτφξουν τισ ικανότθτεσ 
τουσ και ςτισ δφο γλϊςςεσ – γραπτι ελλθνικι και Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα  
γ) διαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ όλων των μακθτϊν – κωφϊν και βαρικοων – ςτο 
υλικό.  

Η χριςθ δίγλωςςων εκπαιδευτικϊν υλικϊν κάνει τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ τθσ γραπτισ 
ελλθνικισ γλϊςςασ ευκολότερθ και για το λόγο αυτό πιο αποτελεςματικι. 
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Δομι του Λογιςμικοφ 

 
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του λογιςμικοφ είναι διαρκρωμζνο ςε τρία εξελικτικά 
επίπεδα κειμζνων – Επίπεδο Αϋ, Βϋ, Γϋ, – ζνα για κάκε μια από τισ πρϊτεσ τάξεισ του 
δθμοτικοφ ςχολείου. Κάκε επίπεδο απαρτίηεται από ζναν αρικμό κεφαλαίων που κακζνα 
φζρνει τον τίτλο του κειμζνου που παρουςιάηεται/διδάςκεται ςτο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο.  
Ειδικότερα:  

 το Επίπεδο Αϋ αποτελείται από 7 κεφάλαια  

 το Επίπεδο Βϋ από 7 κεφάλαια  

 το Επίπεδο Γϋ από 9 κεφαλαία.  
 
Κάκε κεφάλαιο αποτελείται από δφο μζρθ.  
Το πρϊτο μζροσ περιλαμβάνει το κείμενο που ζχει επιλεγεί και το δεφτερο μζροσ τισ 
δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τθν επεξεργαςία του κειμζνου.  
Στο πρώτο μζροσ γίνεται παρουςίαςθ του κειμζνου και δίνονται κάποιεσ πλθροφορίεσ για 
το ςυγγραφζα με τθ μορφι γραπτοφ και νοθματικοφ λόγου ςτθν Ε.Ν.Γ. 
 

 
 
Το δεφτερο μζροσ, το μζροσ των δραςτθριοτιτων υποδιαιρείται ςε δφο υποενότθτεσ.  
 

 Η πρϊτθ υποενότθτα καλφπτει δραςτθριότθτεσ που αφοροφν τθν επεξεργαςία του 
κειμζνου με ερωτιςεισ και επιπλζον βοικεια για τθν κατανόθςι του. Μετά τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ παρουςίαςθσ του κειμζνου από το νοθματιςτι και τθν 
ανάγνωςι του, ο μακθτισ καλείται να απαντιςει ςε μία ςειρά ερωτιςεων.  

 Η δεφτερθ υποενότθτα του δεφτερου μζρουσ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ 
περιλαμβάνει παιχνίδια και δραςτθριότθτεσ διαρκρωμζνα εξελικτικά ςτο επίπεδο 
τθσ λζξθσ και τθσ πρόταςθσ. 
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1. «Παιχνίδια με τα γράμματα» 
 

       
 

2. «Παιχνίδια με τισ λζξεισ» 
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Περιεχόμενα –  

 
Επίπεδο Α΄  

1. Μάρτθ, Μάρτθ βροχερζ  
2. Καλθνφχτα  
3. Χελιδονάκι μου γοργό!  
4. Με το άλφα και το βιτα  
5. Το ποταμάκι  
6. Η πρϊτθ μζρα ςτο ςχολείο  
7. Αινίγματα  

 

 
 
Επίπεδο Β΄  

1. Ο Θλιοσ και ο Αζρασ  
2. Η αλεποφ και ο κόρακασ  
3. Μια κάμπια πολφ πειναςμζνθ  
4. Ο ψεφτθσ βοςκόσ  
5. Δϊδεκα μινεσ ακλθτζσ  
6. Η κουκουβάγια και θ πζρδικα  
7. Παροιμίεσ  

 

 

 
 

 
Επίπεδο Γ΄  

1. Ζϊα του δάςουσ  
2. Ζϊα τθσ κάλαςςασ  
3. Ζϊα του γλυκοφ νεροφ  
4. Η τελεία  
5. Μάντεψε πόςο ς’ αγαπϊ  
6. Ο πρϊτοσ άκλοσ του Ηρακλι  
7. Χαρμόςυνο γεγονόσ  
8. Ξ … όπωσ ξιφίασ  
9. Ο αγωνιςτισ με τθν πζνα  
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Στόχοι  
 

Η επιλογι του γλωςςικοφ υλικοφ του λογιςμικοφ ςτθρίηεται ςτθν αρχι που διζπει 
τα Α.Π.Σ. για τουσ μακθτζσ με προβλιματα ακοισ για τθ διδαςκαλία του γραπτοφ λόγου, 
ςφμφωνα με τθν οποία θ ανάγνωςθ και θ μελζτθ ιςτοριϊν και αυκεντικϊν λογοτεχνικϊν 
κειμζνων ςτθ γλϊςςα ςτόχο ςυμβάλλει ςθμαντικά:  

α) ςτθν ανάπτυξθ ςχθμάτων που αφοροφν ςτο περιεχόμενο του κειμζνου  
β) ςτον εμπλουτιςμό τθσ γνϊςθσ και  
γ) ςτθν παραγωγι γραπτοφ λόγου.  
Η παρουςίαςθ αυκεντικϊν λογοτεχνικϊν κειμζνων ςτθν Ελλθνικι και ςτθν Ε.Ν.Γ. 

και ο άμεςοσ ςυςχετιςμόσ του γραπτοφ λόγου με το νοθματικό λόγο αποτελοφν μια από τισ 
βαςικζσ καινοτομίεσ του λογιςμικοφ «Η Γλϊςςα μου με τα Μάτια μου». Με τθν 
παρουςίαςθ του ςυγκεκριμζνου γλωςςικοφ υλικοφ ςτουσ κωφοφσ μακθτζσ επιδιϊκεται ο 
κακζνασ από αυτοφσ να αναπτφξει εξελικτικά νζεσ δεξιότθτεσ ςτθν ανάγνωςθ και γραφι τθσ 
Ελλθνικι γλϊςςασ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ αξιοποιϊντασ τισ γλωςςικζσ πλθροφορίεσ, 
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που ζχει ιδθ αποκτιςει ςτθν πρϊτθ του γλϊςςα (Ε.Ν.Γ.).  

Τα κείμενα που ζχουν επιλεγεί αποτελοφν αντιπροςωπευτικά δείγματα τθσ 
Ελλθνικισ και ξζνθσ παιδικισ λογοτεχνίασ ι είναι κείμενα από τθν Ελλθνικι λαϊκι 
παράδοςθ τα οποία μιλάνε για τθν οικογζνεια, το ςχολείο, τθν αγάπθ, τθ φιλία, το 
περιβάλλον, καλφπτοντασ όςο το δυνατόν περιςςότερεσ κεματικζσ ενότθτεσ από τθ 
διδακτικι φλθ του γλωςςικοφ μακιματοσ ςτισ τρεισ 
 
Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ Χριςθσ: 
 
Επεξεργαςτισ: (CPU) Intel Pentium IV ι μεταγενζςτερο,  
Λειτουργικό Σφςτθμα: Win 98/ 2000/XP ι/ Vista. 
Κεντρικι Μνιμθ (Ram) 512 bit 
Οδθγόσ οπτικοφ δίςκου: (CD-ROM) 8x 
Ανάλυςθ Οκόνθσ: VGA 1024x768 16 bit 
Κάρτα  ιχου 16 bit 

Ο απαιτοφμενοσ χϊροσ ςτο ςκλθρό δίςκο: 900 ΜΒ. 


