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Προςβαςιμότθτα 
 

 
 

Σο λογιςμικό Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα είναι ζνα πλιρεσ εκπαιδευτικό λογιςμικό για το 
μάκθμα τθσ Ιςτορίασ Εϋ και Σϋ Δθμοτικοφ, εμπλουτιςμζνο με ςυνολικά περιςςότερα από 550 
αρχεία βίντεο ςτθν Ε.Ν.Γ., 250 εικόνεσ και 60 διαδραςτικζσ αςκιςεισ εξειδικευμζνεσ ανά 
ενότθτα.  

Σο λογιςμικό αυτό ςχεδιάςτθκε και διαμορφϊκθκε για να διευκολφνει τον εκπαιδευτικό 
που κα διδάξει το μάκθμα τθσ Ιςτορίασ ςτουσ κωφοφσ και βαρικοουσ μακθτζσ, των τεςςάρων 
τάξεων του δθμοτικοφ ςχολείου, μζςω τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ (Ε.Ν.Γ). Σο Βιβλίο 
του δαςκάλου, που ςυνοδεφει το λογιςμικό, προτείνει ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ μεκόδουσ και 
πρακτικζσ για τθν αξιοποίθςθ του λογιςμικοφ και τθ διεξαγωγι του μακιματοσ, χωρίσ να 
περιορίηει τθν πρωτοβουλία του εκπαιδευτικοφ. Ο δάςκαλοσ μπορεί να διαφοροποιεί τισ 
προτάςεισ του βιβλίου ι να τισ εμπλουτίηει, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν του, το 
διακζςιμο χρόνο και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  
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Δομι του Λογιςμικοφ 
 

Χρθςιμοποιϊντασ το λογιςμικό «Ταξίδι ςτο Χρόνο με Νόθμα», ο κωφόσ μακθτισ:  

 βλζπει το περιεχόμενο (κείμενα, γλωςςάρι, δραςτθριότθτεσ,) του μακιματοσ τθσ 
Ιςτορίασ ςτθ γραπτι του μορφι, ςτο «βιβλίο του μακθτι»  

 το «διαβάηει» ςτθ νοθματικι του μορφι, το ακοφει (όταν διακζτει υπολείμματα ακοισ 
και με τθ βοικεια των ακουςτικϊν βαρθκοΐασ)  

 παρατθρεί τθν εικόνα ι τθ φωτογραφία που ςυνοδεφει το κείμενο  

 εμπεδϊνει τισ γνϊςεισ του ςτθν Σεχνολογία τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Εκπαίδευςθσ 

 επιλφει αςκιςεισ, απαντά ςε ερωτιματα και με τον τρόπο αυτό εμπεδϊνει τθν φλθ του 
βιβλίου τθσ Ιςτορίασ που διδάςκεται ςτθν ϊρα του μακιματοσ  

 ελζγχει και επεκτείνει τισ ιςτορικζσ του γνϊςεισ  

 ψυχαγωγείται παίηοντασ και αξιοποιεί ευχάριςτα και δθμιουργικά τον ελεφκερο χρόνο 
του ςτθν τάξθ αλλά και ςτο ςπίτι ι ςτθν παρζα του.  
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Περιεχόμενα λογιςμικοφ  
 

 



Μαριάννα Χατηοποφλου (2009), Παρουςίαςθ Εκπ. Λογιςμικοφ: Σαξίδι ςτο Χρόνο με Νόθμα 

 

 

 6 

 



Μαριάννα Χατηοποφλου (2009), Παρουςίαςθ Εκπ. Λογιςμικοφ: Σαξίδι ςτο Χρόνο με Νόθμα 

 

 

 7 

 



Μαριάννα Χατηοποφλου (2009), Παρουςίαςθ Εκπ. Λογιςμικοφ: Σαξίδι ςτο Χρόνο με Νόθμα 

 

 

 8 

 
 

Στόχοι  
 
Οι ςτόχοι του λογιςμικοφ ανά τάξθ είναι: 
 
Σρίτθ Σάξθ 

 Να γνωρίςουν και να απολαφςουν τουσ αρχαιοελλθνικοφσ μφκουσ, να αναπτφξουν 
ενδιαφζρον για τθν ελλθνικι μυκολογία και τισ επιβιϊςεισ τθσ ςτθν τζχνθ, τθ 
γλϊςςα και τθ λογοτεχνία.  

  Να ςυςχετίςουν γεγονότα που αναφζρονται ςτο μφκο με παρόμοια γεγονότα που 
ςυνάντθςαν ςε προθγοφμενα κεφάλαια και άλλα μακιματα και με παρόμοια 
γεγονότα τθσ ςθμερινισ εποχισ.  

 Να αποκτιςουν εκφραςτικό κάρροσ και να καλλιεργιςουν τθ δεξιότθτα τθσ 
αφιγθςθσ.  

 Να εξοικειωκοφν με τθ διαχείριςθ πλθροφοριϊν: παρατιρθςθ, περιγραφι, 
αναηιτθςθ, ταξινόμθςθ, παραβολι, ανάλυςθ, ςφνκεςθ.  

 
Σετάρτθ Σάξθ 

 Να γνωρίςουν τθν ιςτορία τθσ αρχαίασ Ελλάδασ ςε δυο κορυφαίεσ περιόδουσ τθσ, 

τθν περίοδο του 5
ου 

αιϊνα π.Χ. με τισ νίκεσ των Ελλινων εναντίον των Περςϊν, και 
τα μεγάλα επιτεφγματα τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ, και τθν περίοδο τθσ 
ανάπτυξθσ τθσ Μακεδονίασ με αποκορφφωμα τθ δράςθ του Αλζξανδρου.  
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 Να ςυςχετίςουν τα γεγονότα που αναφζρονται ςτα επί μζρουσ κεφάλαια με 
παρόμοια γεγονότα που ςυνάντθςαν ςε προθγοφμενα κεφάλαια και άλλα 
μακιματα και με παρόμοια γεγονότα τθσ ςθμερινισ εποχισ.  

 Να κατανοιςουν βαςικζσ ιςτορικζσ ζννοιεσ ςχετικζσ με τα κεφάλαια των τριϊν 
ενοτιτων (ελευκερία, πόλεμοσ, εκςτρατεία, άμυνα, ςυμμαχία, ναυμαχία, ειρινθ, 
ενότθτα, εμφφλιοσ πόλεμοσ, πολίτευμα, δθμοκρατία, κζατρο κ.λπ.).  

 Να αντιλθφκοφν και να ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία του πατριωτιςμοφ ωσ 
παράγοντα νίκθσ.  

 Να διερευνιςουν και να ςυνειδθτοποιιςουν τα κοινά ςτοιχεία και τουσ δεςμοφσ 
των ελλθνικϊν κρατϊν τθσ εποχισ εκείνθσ.  

 Να γνωρίςουν τουσ πρωταγωνιςτζσ των γεγονότων τθσ εποχισ εκείνθσ.  

 Να εκτιμιςουν το ρόλο που διαδραματίηουν οι θγζτεσ ςτον πόλεμο αλλά και ςτισ 
ειρθνικζσ περιόδουσ.  

 Να εκτιμιςουν το αγακό τθσ ειρινθσ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν πρόοδο ςε 
αντιδιαςτολι με τον πόλεμο.  

 Να εκτιμιςουν τα αποτελζςματα τθσ ςυνεννόθςθσ, τθσ ςυνεργαςία και τθσ 
ενότθτασ, ςε αντιδιαςτολι με τθν αντιπαλότθτα το διχαςμό και τθν εμφφλια 
ςφγκρουςθ.  

 Να πλθροφορθκοφν για τον τρόπο λειτουργίασ των πολιτευμάτων και να 
επιςθμάνουν τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτθ δθμοκρατία και τθν απολυταρχία.  

 Να αποκτιςουν εκφραςτικό κάρροσ και να καλλιεργιςουν τθ δεξιότθτα τθσ 
αφιγθςθσ.  

 Να αντλιςουν πλθροφορίεσ για τον τρόπο ηωισ των αρχαίων Ελλινων.  

 Να εξοικειωκοφν με τθ διαχείριςθ πλθροφοριϊν: παρατιρθςθ, περιγραφι, 
αναηιτθςθ, ταξινόμθςθ, παραβολι, ανάλυςθ, ςφνκεςθ  

 
Πζμπτθ Σάξθ 
 

 Να γνωρίςουν τα ςθμαντικά γεγονότα-ςτακμοφσ που οδιγθςαν αρχικά ςτθ 
μετεξζλιξθ τθσ Ρωμαϊκισ αυτοκρατορία ςε Βυηαντινι, αργότερα ςτθν περίοδο 

ακμισ τθσ Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ (9
οσ

-10
οσ 

αι.) και τζλοσ ςτθ διάλυςθ τθσ 
αυτοκρατορίασ με τθν άλωςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ Σοφρκουσ (1453).  

 Να ςυνδζςουν το παρελκόν με το παρόν.  

 Να κατανοιςουν βαςικζσ ιςτορικζσ ζννοιεσ ςχετικζσ με τα κεφάλαια των τριϊν 
ενοτιτων (νομοκεςία, πολιτιςμόσ, επανάςταςθ, ακμι, παρακμι, ανεξικρθςκία, 
ελευκερία, πόλεμοσ, εκςτρατεία, άμυνα, ςυμμαχία, ναυμαχία, ειρινθ, ενότθτα, 
εμφφλιοσ πόλεμοσ κ.λπ.).  

 Να αςκθκοφν ςτθν κριτικι παρατιρθςθ και περιγραφι προςϊπων, γεγονότων και 
καταςτάςεων.  

 Να καταλιξουν ςε ςυμπεράςματα και να εκφράςουν προςωπικζσ απόψεισ, να 
επιδοκιμάςουν ι να αποδοκιμάςουν πράξεισ, ςυμπεριφορζσ, γεγονότα και 
καταςτάςεισ.  

 Να γνωρίςουν τουσ πρωταγωνιςτζσ των γεγονότων τθσ εποχισ εκείνθσ.  

 Να εκτιμιςουν το ρόλο που διαδραματίηουν οι θγζτεσ ςτον πόλεμο αλλά και ςτισ 
ειρθνικζσ περιόδουσ.  

 Να αντιλθφκοφν και να ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία του πατριωτιςμοφ ωσ 
παράγοντα νίκθσ.  

 Να εκτιμιςουν το αγακό τθσ ειρινθσ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν πρόοδο ςε 
αντιδιαςτολι με τον πόλεμο.  
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 Να εκτιμιςουν τα αποτελζςματα τθσ ςυνεννόθςθσ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ 
ενότθτασ, ςε αντιδιαςτολι με τθν αντιπαλότθτα το διχαςμό και τθν εμφφλια 
ςφγκρουςθ.  

 Να αντλιςουν πλθροφορίεσ για τθν κοινωνικι ηωι των ανκρϊπων, τθ κζςθ τθσ 
γυναίκασ, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, τισ τζχνεσ, τα γράμματα και γενικότερα τον 
πολιτιςμό ςτθ Βυηαντινι αυτοκρατορία.  

 Να εξοικειωκοφν με τθ διαχείριςθ πλθροφοριϊν: παρατιρθςθ, περιγραφι, 
αναηιτθςθ, ταξινόμθςθ, παραβολι, ανάλυςθ, ςφνκεςθ.  

 Να αποκτιςουν εκφραςτικό κάρροσ και να καλλιεργιςουν τθ δεξιότθτα τθσ 
αφιγθςθσ.  

 Να αςκθκοφν ςτον εντοπιςμό ςτοιχείων μζςα από τθν οπτικι περιιγθςθ και ςτθν 
ανάλυςθ τθσ πλθροφορίασ που ςυνοδεφει τθν εικόνα.  

 Να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ ότι ο Η/Τ ςυνδζεται άμεςα, ποικίλα και πολλαπλά με 
τθν πλθροφόρθςθ που αφορά τόςο τθν Ιςτορία, όςο και πολλά άλλα κζματα.  

 Να εκτιμιςουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ μζςα από τθ 
δραςτθριοποίθςι τουσ ςε ομάδεσ.  

 
Ζκτθ Σάξθ 
 

 Να αποκτιςουν αίςκθςθ τθσ νεότερθσ ιςτορικισ εποχισ ςε ςχζςθ με το χρόνο και 
το χϊρο .  

 Να γνωρίςουν τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που ζλαβαν χϊρα ςτθ Ευρϊπθ των νεότερων 
χρόνων ςτον επιςτθμονικό, πνευματικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό τομζα 
.  

 Να κατανοιςουν τισ αιτίεσ που προκάλεςαν τισ μεγάλεσ εκείνεσ αλλαγζσ και να 
αντιλθφκοφν τισ επιπτϊςεισ εκείνων των εξελίξεων ςτον άνκρωπο και τθ ηωι του.  

 Να μάκουν να προςεγγίηουν τα γεγονότα με βάςθ τισ ιςτορικζσ πθγζσ και να 
ςυνδζουν ιςτορικζσ πλθροφορίεσ από διαφορετικζσ πθγζσ.  

 Να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ Μεςαίωνασ, Αναγζννθςθ, Ουμανιςμόσ, Απολυταρχία, 
Διαφωτιςμόσ, Δικαιϊματα, Μεταρρφκμιςθ, Επανάςταςθ, Συπογραφία, μεγάλεσ 
εφευρζςεισ, γεωγραφικζσ ανακαλφψεισ.  

 Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία των πολιτικϊν και των ανκρϊπινων δικαιωμάτων.  

 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ μεγάλθ πρόοδο τθσ κοινωνίασ από τθν εποχι του 
διαφωτιςμοφ ωσ τισ μζρεσ μασ  

 Να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία του αγακοφ τθσ Δθμοκρατίασ και να 
ςυνειδθτοποιιςουν τθν ευκφνθ των πολιτϊν για τθν προςταςία και τθ ςωςτι 
λειτουργία τθσ ςτισ μζρεσ μασ.  

 Να ςυςχετίςουν τισ μεγάλεσ εξελίξεισ που ζλαβαν χϊρα ςτθν Ευρϊπθ με τθν 
πορεία των εξελίξεων ςτθν Οκωμανικι αυτοκρατορία.  

 Να κατανοιςουν με βάςθ τα παραπάνω τθ δυςχερι κζςθ ςτθν οποία βρζκθκε τθν 
περίοδο εκείνθ ο ελλθνιςμόσ .  
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Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ Χριςθσ: 
 
Λειτουργικό φςτθμα: Win 98/2000/XP/VISTA 
Επεξεργαςτισ: CPU Intel Pentium 4 
Κεντρικι Μνιμθ: RAM 512 MB 
Οδθγόσ οπτικοφ δίςκου: CD-ROM 8x 
Ανάλυςθ οκόνθσ: VGA 1024x768 16 bit 
Κάρτα ιχου: 16 bit 
 
 
 

 
 
 

 


