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Προςβαςιμότητα 
 

 
 

Το εκπαιδευτικό λογιςμικό ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ είναι ζνα λογιςμικό 
μοναδικό ςτθν Ελλάδα για τθ διδαςκαλία τθσ Φυςικισ ςε κωφοφσ και βαρικοουσ μακθτζσ 
τθσ Εϋ και ΣΤϋ Δθμοτικοφ με δίγλωςςο και διακεματικό τρόπο. 

Μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί από τουσ μακθτζσ ςτο ςπίτι όπου και οι γονείσ 
ακόμα κα ζχουν τθν ευκαιρία να ςυνεργαςτοφν παραγωγικά με το παιδί τουσ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι ο ρόλοσ τουσ κα είναι απόλυτα βοθκθτικόσ.  

Ο εκπαιδευτικόσ με ζνα ελκυςτικό για παιδιά εργαλείο και τισ προτεινόμενεσ 
δραςτθριότθτεσ κα μπορζςει να διδάξει κάποιεσ ενότθτεσ τθσ διδακτζασ φλθσ με πιο 
αποτελεςματικό τρόπο ςε κωφοφσ και βαρικοουσ μακθτζσ.  

Η χριςθ και λειτουργία του από τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι ιδιαίτερα απλι ενϊ το 
Βιβλίο του Δαςκάλου που ςυνοδεφει το λογιςμικό, μπορεί να κακοδθγιςει τον κακζνα που 
καλείται να εργαςτεί με κωφοφσ μακθτζσ ακόμα κι αν δεν γνωρίηουν τθ νοθματικι γλϊςςα.  
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Δομθ του Λογιςμικοφ 
 

 
 
Χρθςιμοποιϊντασ το λογιςμικό «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ», ο κωφόσ μακθτισ:  

 βλζπει το περιεχόμενο (κείμενα, γλωςςάρι, δραςτθριότθτεσ) του μακιματοσ τθσ 
Φυςικισ 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 Τεχνολογία τθσ Πλθροφορίασ και τθσ Εκπαίδευςθσ 

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

 ελζγχει και επεκτείνει τισ γνϊςεισ του,  

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

 
Ο δάςκαλοσ ζχει ςτθ διάκεςθ του αρκετζσ αςκιςεισ για να δθμιουργιςει κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εργαςίεσ ανατροφοδότθςθσ, επαναλθπτικά κριτιρια με τα οποία κα 
επεμβαίνει κάκε φορά που χρειάηεται για να διαπιςτϊςει και να επανορκϊςει λάκθ και 
κενά πάνω ςτισ βαςικζσ ικανότθτεσ των μακθτϊν του.  
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Περιεχόμενα λογιςμικοφ  
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ 

 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ 
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Στόχοι  

Ακολουκϊντασ τισ διδακτικζσ αρχζσ που περιγράφονται από τα Αναλυτικά 
Προγράμματα, οι διδακτικοί ςτόχοι του μακιματοσ τθσ Φυςικισ τόςο για τουσ κωφοφσ όςο 
και για τουσ ακοφοντεσ μακθτζσ αποςκοποφν: 

 Στθν απόκτθςθ γνϊςεων ςχετικϊν με κεωρίεσ, νόμουσ και αρχζσ που αφοροφν τα 
επιμζρουσ αντικείμενα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, ϊςτε οι μακθτζσ να είναι ικανοί 
όχι μόνο να παρατθροφν τα φυςικά και χθμικά φαινόμενα, τισ διαδικαςίεσ που 
αφοροφν τουσ οργανιςμοφσ και τισ ςχζςεισ τουσ με το περιβάλλον ςτο οποίο ηουν 
και να καταγράφουν τισ παρατθριςεισ τουσ, αλλά και να τα "ερμθνεφουν", ςτο 
επίπεδο που τουσ επιτρζπει θ αντιλθπτικι ικανότθτα τθσ θλικίασ τουσ.  

 Στθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι, με τθν καλλιζργεια ς' αυτόν 
ανεξάρτθτθσ ςκζψθσ, αγάπθσ για εργαςία, ικανότθτασ για λογικι αντιμετϊπιςθ 
καταςτάςεων και δυνατότθτασ για επικοινωνία και ςυνεργαςία με άλλα άτομα.  

 Στθν καλλιζργεια ομαδικοφ και ςυλλογικοφ πνεφματοσ εργαςίασ για τθν επίτευξθ 
κοινϊν ςτόχων.  

 Στθν εξοικείωςθ με τθν επιςτθμονικι μεκοδολογία (παρατιρθςθ, διατφπωςθ 
υποκζςεων, ςυγκζντρωςθ - αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν από διάφορεσ πθγζσ και 
μάλιςτα με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορικισ, πειραματικό ζλεγχό τουσ, 
ανάλυςθ και ερμθνεία δεδομζνων, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, γενίκευςθ και 
καταςκευι προτφπων).  

 Στθν ανάπτυξθ ικανοτιτων και ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων μζςα από τισ 
πειραματικζσ και εργαςτθριακζσ δραςτθριότθτεσ του μακιματοσ, προκειμζνου να 
γίνει ικανόσ να αξιολογεί τισ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ εφαρμογζσ, ϊςτε ωσ 
μελλοντικόσ πολίτθσ να τοποκετείται κριτικά απζναντί τουσ και να αποφαίνεται για 
τισ κετικζσ ι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν ατομικι και κοινωνικι υγεία και το 
περιβάλλον.  

 Στθ διαπίςτωςθ τθσ ςυμβολισ των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ ηωισ του ανκρϊπου.  

 Στθ γνϊςθ τθσ οργάνωςθσ και των διαδικαςιϊν του περιβάλλοντοσ και ςτθν 
απόκτθςθ τθσ ικανότθτασ να ςυμμετζχει ςτισ προςπάκειεσ για τθν επίλυςθ 
κοινωνικϊν προβλθμάτων αξιοποιϊντασ τισ γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που ζχει 
αποκτιςει.  

 Στθν εξοικείωςι του με τθν απλι επιςτθμονικι ορολογία, γεγονόσ που κα 
ςυμβάλλει ςτθ γενικότερθ γλωςςικι του ανάπτυξθ.  

 
 
Ελάχιςτεσ Προχποιέςεισ Χρθςησ: 
 
Λειτουργικό Σφςτθμα: 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 


