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Προςβαςιμότητα 
 

 
 

Το παρόν εκπαιδευτικό λογιςμικό ζχει αναπτυχκεί ειδικά για χριςθ από κωφοφσ  
και βαρικοουσ μακθτζσ. Το λογιςμικό ζχει αναπτυχκεί από το Ινςτιτοφτο Επεξεργαςίασ του 
Λόγου και θ επιλογι, οργάνωςθ και παρουςίαςθ του περιεχομζνου του 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.Ρ.Σ. για το Νθπιαγωγείο και 
τισ τρεισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, το λογιςμικό «Μακαίνω τα Νοιματα» αντανακλά τθ δομι τθσ 
Ε.Ν.Γ. όςον αφορά τισ αρχζσ, τα χαρακτθριςτικά και τουσ κανόνεσ που διζπουν το λεξιλόγιο 
(Λαμπροποφλου, 1997; Efthimiou et al., 2004, Ευκυμίου & Κατςογιάννου, 2001), ενϊ 
ακολουκεί τισ μεκοδολογικζσ αρχζσ, τισ κεματικζσ ενότθτεσ και τισ προτεινόμενεσ 
δραςτθριότθτεσ των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων Σπουδϊν τθσ Ε.Ν.Γ. Επίςθσ εναρμονίηεται 
με τισ επικοινωνιακζσ προδιαγραφζσ του Α.Ρ.Σ., υιοκετϊντασ ςε όλα τα επίπεδα γλωςςικισ 
επικοινωνίασ με το μακθτι τθν Ελλθνικι Νοθματικι Γλϊςςα, χωρίσ ταυτόχρονθ χριςθ 
γραπτοφ ι προφορικοφ λόγου. 

Τζλοσ, υποςτθρίηει τθν εξατομικευμζνθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ για τθν 
αποτελεςματικότερθ επαφι του μακθτι με το διδακτικό αντικείμενο ςε τάξεισ όπου οι 
μακθτζσ ανικουν ςε διαφορετικά επίπεδα γλωςςομάκειασ, ενϊ παράλλθλα παρζχει τθ 
δυνατότθτα ςυνδιδαςκαλίασ ςε τάξεισ με μικρό αρικμό μακθτϊν.  
 
Δομθ του Λογιςμικοφ 

 
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του λογιςμικοφ ζχει οργανωκεί ςε πζντε κεφάλαια . 
 



Μαριάννα Χατηοποφλου (2009), Ραρουςίαςθ Εκπ. Λογιςμικοφ: Μακαίνω τα Νοιματα 

 

 3 

 
 

Κάκε κεφάλαιο απαρτίηεται από εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ που με τθ ςειρά τουσ 
δομοφνται ςε υποενότθτεσ που περιζχουν κφκλουσ μακθμάτων. Κάκε μάκθμα 
πραγματεφεται ζνα ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο τθσ δομισ του λεξιλογίου τθσ Ε.Ν.Γ. Για τθν 
επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων, κάκε μάκθμα ςυνδυάηει τθν παρουςίαςθ τθσ κεωρίασ 
με τθν παράκεςθ ςχετικϊν νοθμάτων, ενϊ επιτρζπει ςτον δάςκαλο να επεκτείνει το 
λεξιλόγιο των μακθτϊν με επιπλζον νοιματα, ςχετικά με το διδακτικό αντικείμενο. 

Πςον αφορά τα νοιματα που παρζχονται, αντιςτοιχοφν, ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό 
τουσ, ςε ζννοιεσ που απαντϊνται και ςτο λθμματολόγιο του μακιματοσ Γλϊςςασ αυτισ τθσ 
βακμίδασ τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που θ παρουςίαςθ 
των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ Ε.Ν.Γ. επιβάλλει τθ χριςθ νοθμάτων που δεν βρίςκουν 
αντίςτοιχο ςε αυτόν τον κατάλογο. 

Ωσ ενδεικτικό παράδειγμα τθσ οργάνωςθσ των περιεχομζνων του λογιςμικοφ 
«Μακαίνω τα Νοιματα», το κεφάλαιο Α-Βαςικά Νοιματα απαρτίηεται από τισ ενότθτεσ: 

 ‘Βαςικζσ Χειρομορφζσ’, 

 ‘Βαςικζσ Κινιςεισ Σχθματιςμοφ Νοιματοσ’, 

 ‘Βαςικζσ Θζςεισ Σχθματιςμοφ Νοιματοσ’, 

 ‘Βαςικοί Ρροςανατολιςμοί Ραλάμθσ’ 

 ‘Μθ Χειροκινθςιακά Χαρακτθριςτικά (εκτόσ χεριϊν)’. 
 
Θ ενότθτα ‘Βαςικζσ Χειρομορφζσ’, με τθ ςειρά τθσ, περιλαμβάνει τισ υποενότθτεσ:  

 ‘Οι ςυχνότερεσ χειρομορφζσ’,  

 ‘Σχθματιςμόσ νοιματοσ με ζνα χζρι’ 

 ‘Σχθματιςμόσ νοιματοσ με δφο χζρια’, 
όπου για τθν τελευταία υποενότθτα διακρίνεται μια ακόμθ υποδιαίρεςθ ανάμεςα ςτθ 
‘Χριςθ τθσ ίδιασ χειρομορφισ’ και τθ ‘Χριςθ διαφορετικϊν χειρομορφϊν’. 
Θ υποενότθτα ‘Οι ςυχνότερεσ χειρομορφζσ’ περιλαμβάνει ζναν κφκλο 15 μακθμάτων, τα 
οποία παρουςιάηουν ςτο μακθτι τισ 15 χειρομορφζσ με τισ οποίεσ ςχθματίηονται τα 
περιςςότερα νοιματα τθσ Ε.Ν.Γ., ςφμφωνα με το αποτζλεςμα ςτατιςτικισ μζτρθςθσ ςε 
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μεγάλο όγκο λεξιλογικϊν δεδομζνων. Ενϊ ςφμφωνα με αυτιν τθν προςζγγιςθ ςτθν 
οργάνωςθ και παρουςίαςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ ςυνκετικισ δομισ του νοιματοσ, θ 
ενότθτα ‘Χαρακτθριςτικά εκτόσ των χεριϊν’ περιλαμβάνει τισ υποενότθτεσ ‘Εκφράςεισ 
προςϊπου’, ‘Κινιςεισ κεφαλισ’ και ‘Κινιςεισ ςϊματοσ’. 
 

 
 

Ανάπτυξθ κεφαλαίου Α – Βαςικά Νοιματα, με επιλεγμζνθ τθν 
υποενότθτα ‘Οι ςυχνότερεσ χειρομορφζσ’. 

 
Για τθν επίτευξθ του εκπαιδευτικοφ ςτόχου, κάκε μάκθμα παρουςιάηει ςτο μακθτι τθ 
κεωρία ςε δφο μζρθ, τα οποία ακολουκοφνται από ζνα μζροσ εμπζδωςθσ του 
εκπαιδευτικοφ αντικειμζνου με ςειρά κατάλλθλων αςκιςεων. Ραράλλθλα, παρζχεται ςτον 
δάςκαλο επιπλζον εκπαιδευτικό υλικό για εμπλουτιςμό του λεξιλογίου των μακθτϊν. 
Στοιχεία από το επιπλζον υλικό χρθςιμοποιοφνται ςτθν ομάδα αςκιςεων με τθ μεγαλφτερθ 
πολυπλοκότθτα (τελευταία ομάδα αςκιςεων κάκε μακιματοσ), κακϊσ και ςτο τεςτ 
αξιολόγθςθσ που αναλογεί ςτον κφκλο μακθμάτων όπου εντάςςεται το μάκθμα. 
Τζλοσ, για να παρακολουκεί ο δάςκαλοσ τθν εξζλιξθ των μακθτϊν και να οργανϊνει τθ 
ςυνζχεια των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν τάξθ, με τθν ολοκλιρωςθ κάκε κφκλου 
μακθμάτων, παρζχεται τεςτ αξιολόγθςθσ που επιτρζπει τθν ανίχνευςθ του βακμοφ 
κατάκτθςθσ από κάκε μακθτι τθσ υπό ζλεγχο φλθσ (επιλογι του εικονιδίου τθσ 
κουκουβάγιασ από τθν κεντρικι οκόνθ). Επίςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ των 
πλθροφοριϊν των επιδόςεων των μακθτϊν (με επιλογι του εικονιδίου του εκτυπωτι), 
κακϊσ και αποκικευςθσ των αρχείων επιδόςεων ανά μακθτι (με επιλογι του εικονιδίου-
διςκζτα). 
 
 
Περιεχόμενα – Στόχοι 
 

Στον πίνακα που ακολουκεί, παρουςιάηεται ςυνοπτικά θ φλθ που καλφπτεται  ςτο 
εκπαιδευτικό λογιςμικό «Μακαίνω τα Νοιματα» και ςθμειϊνονται οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι 
που αντιςτοιχοφν ςτθ δομι των περιεχομζνων. 

 
Ρίνακασ Ρεριεχομζνων 
Λογιςμικοφ 

Μάκθμα Εκπαιδευτικόσ Στόχοσ 
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Α - Βαςικά Νοιματα 

 
1. Βαςικζσ Χειρομορφζσ 
 
1.1 Οι ςυχνότερεσ 
χειρομορφζσ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5 
6-10 
11-15 

Κατανόθςθ των μθχανιςμϊν ςχθματιςμοφ 
βαςικϊν νοθμάτων: 
Διδαςκαλία των 15 πιο ςυχνά 
χρθςιμοποιοφμενων χειρομορφϊν. 
Οι χειρομορφζσ ομαδοποιοφνται ςε 3 
υποενότθτεσ, κακεμία από τισ οποίεσ 
περιλαμβάνει πζντε (5) χειρομορφζσ από 
τισ πιο ςυχνζσ ωσ τισ λιγότερο ςυχνζσ. 
Ειδικότερα οι υποενότθτεσ των 
χειρομορφϊν ζχουν ωσ εξισ: 
 
ΥΕ1 : B 1 2 6 b 
ΥΕ2 : 5 A ( F & 
ΥΕ3 : s C f V w 

1.2 Σχθματιςμόσ νοιματοσ 
με ζνα Χζρι 

 

16-20 Κατανόθςθ του μθχανιςμοφ ςχθματιςμοφ 
νοιματοσ με ζνα χζρι. Χρθςιμοποιοφνται 
νοιματα που ζχουν παρουςιαςτεί κατά 
τθν διδαςκαλία των 5 ςυχνότερων 
χειρομορφϊν B 5 s 1 A, με κζντρο βάρουσ 
τθ χριςθ του ενόσ μόνον χεριοφ για το 
ςχθματιςμό του νοιματοσ. 

1.3 Σχθματιςμόσ νοι-ματοσ 
με δφο χζρια 
 

 
 
1.3.1 Χριςθ τθσ ίδιασ 
χειρομορφισ 

21-23 Κατανόθςθ του μθχανιςμοφ ςχθματιςμοφ 
νοιματοσ με δφο χζρια ςε δφο 
υποενότθτεσ. Θ υποενότθτα ‘Χριςθ τθσ 
ίδιασ χειρομορφισ’ περιλαμβάνει τρία 
μακιματα με νοιματα που ςχθματίηονται 
με χριςθ τθσ ίδιασ χειρομορφισ και από 
τα δφο χζρια. Οι χειρομορφζσ που 
χρθςιμοποιοφνται, ςχθματίηουν τα 
ακόλουκα ηεφγθ: BB, 55, 11 

1.3.2 Χριςθ διαφο-ρετικϊν 
χειρομορφϊν 

24-26 Θ υποενότθτα ‘Χριςθ διαφορετικϊν 
χειρομορφϊν’ περι- λαμβάνει τρία 
μακιματα από νοιματα που 
ςχθματίηονται με χριςθ διαφορετικϊν 
χειρομορφϊν από τα δφο χζρια. Εδϊ το 
κφριο χζρι εκτελεί μία από τισ χειρο-
μορφζσ που ζχουν διδαχκεί, ενϊ το 
δεφτερο εκτελεί άλλθ χειρομορφι για το 
ςχθματιςμό ηευγϊν ςφμφωνα με: 
B_X, 2_ X, 1_X 

2 Βαςικζσ Κινιςεισ 
ςχθματιςμοφ 
Νοιματοσ 
 

 
 
2.1 Των χεριϊν 
 
 

 
 
 
 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Κατανόθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ κίνθςθσ 
των χεριϊν ςτο ςχθματιςμό του νοιματοσ: 
 
Ρροσ τα κάτω. 
Ρροσ τα πάνω 
Ρροσ τα αριςτερά/αριςτερά–δεξιά 
Από τον νοθματιςτι 
Ρροσ τον νοθματιςτι 
Επαναλαμβανόμενθ 
Σφγκλιςθ των χεριϊν 
Απομάκρυνςθ των χεριϊν 
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2.2 Τθσ παλάμθσ μόνο 

34 
35 
36 
37 
38 

Μικρι κίνθςθ 
Κυκλικι κίνθςθ 
Θμικυκλικι κίνθςθ 
Κινιςεισ τθσ παλάμθσ 

3 Βαςικζσ Θζςεισ 
ςχθματιςμοφ νοιματοσ 

 

 
 
39 
40 
41 
42 
43 

Κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του χϊρου 
κατά το ςχθματιςμό του νοιματοσ: 
Στον ουδζτερο χϊρο 
Στον κορμό 
Στο κεφάλι 
Στο πρόςωπο 
Σε χζρι, ϊμο, λαιμό 

4 Βαςικοί Ρροςανα-τολιςμοί 
παλάμθσ 

 

 
 
 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

Κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ 
προςανατολιςμοφ τθσ παλάμθσ κατά το 
ςχθματιςμό του νοιματοσ: 
Ράνω 
Κάτω 
Μζςα (προσ το νοθματιςτι) 
Ζξω (από το νοθματιςτι) 
Αριςτερά 
Ραλάμεσ ςυμμετρικζσ 

5 Χαρακτθριςτικά εκτόσ 
χεριϊν 
 

 
5.1 Εκφράςεισ προ-ςϊπου  
5.2 Κινιςεισ κεφαλισ 
5.3 Κινιςεισ ςϊματοσ 

 
 
 
 
 
 
 
50 
51 
52 

Κατανόθςθ τθσ ςυμμετοχισ των μελϊν και 
των εκφραςτικϊν δυνατοτιτων του 
ςϊματοσ εκτόσ των χεριϊν, κατά το 
ςχθματιςμό του νοιματοσ, ςτον κφκλο 
μακθμάτων: 
 
 
Εκφράςεισ προςϊπου 
Κινιςεισ κεφαλισ 
Κινιςεισ ςϊματοσ 

 
 
Β Σφνκετα Νοιματα 
 

 

 
 
 
 
 
 
53 
54 
55 

 
 
Κατανόθςθ των μθχανιςμϊν ςχθματιςμοφ 
ςφνκετων νοθμάτων, ςτον κφκλο 
μακθμάτων: 
 
Τι δουλειά κάνεισ; 
Τα καταςτιματα 
Αρςενικό – κθλυκό 

Γ Συνϊνυμα – Αντϊνυμα 

 
 
Συνϊνυμα  
Αντϊνυμα 
 

 
 
 
 
56 
57 
58 
59 
60 

Κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ των 
ςθμαςιολογικϊν ηευγϊν εννοιϊν, ςτον 
κφκλο μακθμάτων: 
 
Συνϊνυμα 1 – Αντικείμενα 
Συνϊνυμα 2 – Χαρακτθριςμοί 
Αντϊνυμα 1 – Χαρακτθριςμοί 
Αντϊνυμα 2 – Κατευκφνςεισ/ Κινιςεισ 
Αντϊνυμα 3 – Αντίκετεσ ζννοιεσ 

Δ - Ομάδεσ Λεξιλογίου  
 

Κατάκτθςθ νοθμάτων που εντάςςονται 
ςτο ίδιο ςθμαςιολογικό πεδίο, κατανόθςθ 



Μαριάννα Χατηοποφλου (2009), Ραρουςίαςθ Εκπ. Λογιςμικοφ: Μακαίνω τα Νοιματα 

 

 7 

 

 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

τθσ ομαδοποίθςθσ βάςει ςθμαςιολογικϊν 
χαρακτθριςτικϊν. 
Το ςϊμα μου 
Τα χρϊματα 
Τι να φορζςω 
Ρϊσ πθγαίνω κάπου 
Ο κόςμοσ των ηϊων 
Το ςπίτι μου 

Ε - Το Δακτυλικό Αλφάβθτο 

 

 
 
 
 
67 
68 
69 
70 

Κατάκτθςθ του δακτυλικοφ αλφαβιτου 
και τθσ χριςθσ του για τθν απεικόνιςθ 
γραπτϊν λζξεων τθσ ελλθνικισ, ςε 
τζςςερισ ενότθτεσ των ζξι γραμμάτων. 
Α – Β – Γ – Δ – Ε – Η 
Θ – Θ – Ι – Κ – Λ – Μ 
Ν – Ξ – Ο – Ρ –  – Σ 
Τ – Υ – Φ – Χ – Ψ – Ω 

 
 
Ελάχιςτεσ Προχποιέςεισ Χρθςησ: 
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 Επεξεργαςτισ Pentium II ςτα 450 MHz 
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 Κάρτα οκόνθσ VGA1024x768 με 24 bits βάκοσ χρϊματοσ 
 


