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1 Eισαγωγή 
Το εκπαιδευτικό λογισµικό «Γλωσσικές περιπλανήσεις µε νοήµατα» 
αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) µε στόχο την 
υποστήριξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά ∆’, Ε΄ και ΣΤ΄ 
∆ηµοτικού µε προβλήµατα ακοής.  
Για να καλυφθούν οι ανάγκες της οµάδας-στόχου το λογισµικό υποστηρίζεται 
από την Ελληνική Νοηµατική. Τα κείµενα αποδόθηκαν από φυσικούς 
νοηµατιστές και τα σχετικά βίντεο έχουν γυριστεί από επαγγελµατίες 
εκπαιδευτικούς διερµηνείς της Ελληνικής Νοηµατικής. 
Για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, προσφέρεται εκπαιδευτικό λογισµικό 
που αποδίδει την ορολογία του γνωστικού αντικειµένου της γλώσσας στην 
Ελληνική Νοηµατική. Το λογισµικό αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για γονείς και 
δασκάλους που δεν γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό την ελληνική 
νοηµατική γλώσσα. 
Η επιλογή του διδακτικού υλικού έγινε µε βάση την ύλη που περιλαµβάνεται 
στα νέα σχολικά βιβλία των τριών τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού (∆ΕΠΠΣ). 
Η απόδοση των κειµένων και των γλωσσικών όρων του µαθήµατος της 
γλώσσας έγινε από φυσικούς οµιλητές και τα βίντεο έχουν γυριστεί από 
επαγγελµατίες εκπαιδευτικούς διερµηνείς της Ελληνικής Νοηµατικής 
Γλώσσας. 
Οι «Γλωσσικές περιπλανήσεις µε νοήµατα» προσφέρουν ένα φιλικό 
περιβάλλον διδασκαλίας/µάθησης µέσα στο οποίο ο µαθητής αντιµετωπίζει τα 
γλωσσικά φαινόµενα µε τη βοήθεια χρηστικών παραδειγµάτων. Να σηµειωθεί 
ότι η προσπάθεια του µαθητή υποστηρίζεται από τη σχετική θεωρία, κάθε 
φορά που κάνει λάθος. Αντίθετα όταν απαντάει µε επιτυχία στις ερωτήσεις 
κάθε κεφαλαίου, επιβραβεύεται µε ηλεκτρονικά βραβεία «Ξενάγησης στα 
ελληνικά νησιά».  
Το DVD-ROM «Γλωσσικές περιπλανήσεις µε νοήµατα» προσφέρεται τόσο για 
αυτοεκπαίδευση, όσο και για διδασκαλία σε επίπεδο τάξης. Η χρήση του 
λογισµικού δεν προϋποθέτει γνώση και εµπειρία σε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές. Ωστόσο επιτυγχάνεται η εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες 
µέσω της αυτενέργειας και της ανακαλυπτικής µάθησης η οποία ευνοείται και 
ενισχύεται από την ελεύθερη πλοήγηση στο λογισµικό.  
Το κειµενικό και πολυµεσικό υλικό του λογισµικού (προσέγγιση γλωσσικών 
φαινοµένων µε ερωτήσεις και θεωρία, εισαγωγικά κείµενα που αναφέρονται 
στους «σταθµούς» του Οδυσσέα, ηλεκτρονικά βραβεία µε τις ξεναγήσεις, 
πρόσθετα µαθήµατα του δασκάλου, τεστ) µπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο 
εκπαιδευτικών σεναρίων σε συνδυασµό µε άλλα διδακτικά µέσα (σχολικό 
εγχειρίδιο, διαδίκτυο, λεξικά κ.ά.). 
 
2 Περιγραφή του λογισµικού 
Το λογισµικό προσφέρει στο µαθητή τη δυνατότητα πρόσβασης: 
 
Α)  στο περιβάλλον διδασκαλίας/µάθησης γλωσσικών φαινοµένων όπου 
το διδακτικό υλικό οργανώνεται σε 11 ενότητες που αντιστοιχούν στους 
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«σταθµούς» του Οδυσσέα κατά την επιστροφή του από την Τροία στην 
πατρίδα του, την Ιθάκη. 
Με την επιλογή µιας ενότητας ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ένα 
εισαγωγικό κείµενο που περιγράφει τις περιπέτειες του Οδυσσέα στο 
συγκεκριµένο «σταθµό» ή να το παρακολουθήσει στην Ελληνική Νοηµατική 
µε χρήση βίντεο, καθώς και να επιλέξει το κεφάλαιο που θα µελετήσει.  
Σε κάθε κεφάλαιο ο µαθητής µπορεί:  
• να επιλέξει το εικονίδιο «Θεωρία» για να διαβάσει ή να παρακολουθήσει 

στην Ελληνική Νοηµατική µια σύντοµη παρουσίαση του γλωσσικού 
φαινοµένου  

• να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν στο φαινόµενο που αποτελεί 
αντικείµενο διδασκαλίας. Οι οδηγίες των ασκήσεων παρουσιάζονται τόσο 
σε γραπτή µορφή όσο και στην Ελληνική Νοηµατική µε χρήση βίντεο.  

 Το λογισµικό ελέγχει τις απαντήσεις των µαθητών, ενώ το πρόγραµµα  
παρακολούθησης επιδόσεων χρηστών επιτρέπει στο δάσκαλο να 
παρακολουθεί το βαθµό εµπέδωσης της διδακτέας ύλης από το µαθητή.  

 
Β) στο περιβάλλον αξιολόγησης όπου ο µαθητής έχει πρόσβαση σε µια 
σειρά από τεστ που αφορούν στη διδακτέα ύλη. 
Να σηµειωθεί ότι η προσπάθεια του µαθητή επιβραβεύεται µε ηλεκτρονικά 
βραβεία πολιτιστικού περιεχοµένου τα οποία «ξεναγούν» το µαθητή στα 
ελληνικά νησιά και είναι πλούσια σε πολυµεσική πληροφορία (εικόνα, κίνηση).  
Η σύνδεση του γλωσσικού υλικού µε τις περιπέτειες του Οδυσσέα, καθώς και 
η ύπαρξη ηλεκτρονικών βραβείων επιτρέπει το συνδυασµό της γλωσσικής 
διδασκαλίας µε την προσέγγιση διαφόρων πτυχών της Τέχνης και του 
Πολιτισµού. 
 
3 Πριν «τρέξετε» το λογισµικό «Γλωσσικές περιπλανήσεις µε 

νοήµατα» 
Πριν την εκτέλεση οποιουδήποτε προγράµµατος του εκπαιδευτικού λογισµικού 
«Γλωσσικές περιπλανήσεις µε νοήµατα» εκτελέστε το πρόγραµµα «Κατάλογος 
χρηστών». 
Με το πρόγραµµα αυτό µπορείτε να εισαγάγετε έναν ή περισσότερους 
χρήστες/µαθητές. Προκειµένου να εκτελεσθούν τα προγράµµατα του 
λογισµικού, είναι απαραίτητη η καταχώριση ενός τουλάχιστoν χρήστη (βλέπε 
στην παράγραφο 5 οδηγίες για το πρόγραµµα «Κατάλογος Χρηστών»).  
 
4 Πλοήγηση στο λογισµικό 
Τα µαθήµατα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε µαθητές ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 
∆ηµοτικού ξεκινούν µε τα στοιχεία ταυτότητας του προγράµµατος και το 
όνοµα του φορέα υλοποίησης. Πατώντας µε το ποντίκι σε οποιοδήποτε 
σηµείο της οθόνης, µεταφέρεστε στην οθόνη εισαγωγής στοιχείων (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1: Οθόνη εισαγωγής στοιχείων 

 
Εδώ πληκτρολογείται ο αριθµός του µαθητή και η µυστική λέξη, όπως αυτά 
καταχωρίστηκαν στο πρόγραµµα "Κατάλογος χρηστών" (AddUsers). 
Πατώντας ΟΚ µεταφέρεστε στην οθόνη του λογισµικού, όπου ο Οδυσσέας 
υπόσχεται στο µαθητή να του διηγείται τις περιπέτειές του όσο αυτός θα 
µελετάει την ελληνική γλώσσα (Εικόνα 2). Στην οθόνη αυτή µπορεί να 
παρακολουθήσει σε βίντεο την απόδοση του κειµένου στην Ελληνική 
Νοηµατική. 
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Εικόνα 2: Εµφάνιση Οδυσσέα 

 
Στη συνέχεια ο µαθητής µεταβαίνει στην κεντρική οθόνη του λογισµικού όπου 
σηµειώνονται σε χάρτη οι «σταθµοί» που έκανε ο Οδυσσέας επιστρέφοντας 
στην πατρίδα του (Εικόνα 3). Στους «σταθµούς» του Οδυσσέα έχει 
κατανεµηθεί το διδακτικό υλικό που απευθύνεται σε µαθητές ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 
∆ηµοτικού. 
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Εικόνα 3: Κεντρική οθόνη του λογισµικού – Οι περιπλανήσεις του Οδυσσέα 

 
Στο κάτω µέρος της οθόνης υπάρχει η µόνιµη µπάρα του λογισµικού µε τις 
ακόλουθες επιλογές:  

 
Πίσω: µετάβαση στο προηγούµενο επίπεδο 

 
Αρχική Οθόνη: οθόνη επιλογής ενότητας 

 

Βοήθεια: γραπτές οδηγίες για την επίλυση της άσκησης µε 
δυνατότητα παρακολούθησης βίντεο στην ΕΝΓ 

 

Περιεχόµενα: κατάλογος των γλωσσικών φαινοµένων ανά 
ενότητα 

 
Βραβεία: βραβεία πολιτιστικού χαρακτήρα 

 

Πρόσθετα µαθήµατα: κατάλογος νέων µαθηµάτων που έχει 
εισαγάγει ο δάσκαλος και µπορεί να διαβάσει ο µαθητής 

 

Τεστ αξιολόγησης: ερωτήσεις που βασίζονται στην ύλη που 
διδάχθηκαν οι µαθητές µε χρήση του λογισµικού 

Εγχειρίδιο χρήσης  ΙΕΛ / Ε.Κ. «Αθηνά»  7 
 



 
Εκτύπωση: εκτύπωση οθόνης   

 

Σηµειωµατάριο: κειµενογράφος για να κρατάει σηµειώσεις ο 
µαθητής 

 
Έξοδος: κλείσιµο εφαρµογής   

 

Πληροφορίες: γενικές πληροφορίες για τις «Γλωσσικές 
περιπλανήσεις» και τους συντελεστές του έργου   

 
Για να µεγεθύνετε το βίντεο, πατήστε επάνω του κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του. Το βίντεο επανέρχεται στο αρχικό του µέγεθος πατώντας escape. 
 

4.1 Πρόσβαση στο διδακτικό υλικό  
Το διδακτικό υλικό οργανώνεται σε 11 ενότητες που αντιστοιχούν στους 
«σταθµούς» που έκανε ο Οδυσσέας επιστρέφοντας στην Ιθάκη. Με την 
επιλογή µίας ενότητας ο µαθητής έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ένα 
εισαγωγικό κείµενο ή να το παρακολουθήσει στην ελληνική νοηµατική 
γλώσσα (µε χρήση βίντεο). Το κείµενο αυτό περιγράφει τις περιπέτειες του 
Οδυσσέα στο συγκεκριµένο «σταθµό» (Εικόνα 4).  
 

 
Εικόνα 4: Ενότητα «Στο νησί των Φαιάκων» 

Εγχειρίδιο χρήσης  ΙΕΛ / Ε.Κ. «Αθηνά»  8 
 



 
Κάτω από κάθε εισαγωγικό κείµενο παρατίθενται τα κεφάλαια της 
συγκεκριµένης ενότητας µε τα γλωσσικά φαινόµενα που πρέπει να µελετήσει 
ο µαθητής. 
Με την επιλογή ενός κεφαλαίου ο µαθητής αντιµετωπίζει το γλωσσικό 
φαινόµενο µέσα σε προτασιακό περιβάλλον µε τη µορφή ερώτησης και 
µπορεί:  
(α) να επιλέξει το εικονίδιο «Θεωρία» για να διαβάσει ή να παρακολουθήσει  
στην ελληνική νοηµατική γλώσσα µια σύντοµη παρουσίαση του εξεταζόµενου 
γλωσσικού φαινοµένου και µετά να απαντήσει στις ερωτήσεις του κεφαλαίου 
(β) να απαντήσει στις ερωτήσεις του κεφαλαίου, χωρίς να έχει διαβάσει τη 
«Θεωρία». Οι αριθµοί που εµφανίζονται δεξιά στην οθόνη αντιστοιχούν στις 
ερωτήσεις του κεφαλαίου. Ο µαθητής µπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις 
επιλέγοντας τον αριθµό που επιθυµεί.  
Οι απαντήσεις των µαθητών ελέγχονται από το σύστηµα. Μετά τη δεύτερη 
αποτυχηµένη προσπάθεια, το σύστηµα ανοίγει αυτόµατα παράθυρο στο 
οποίο ο µαθητής/χρήστης µπορεί να διαβάσει τη σχετική θεωρία που θα τον 
βοηθήσει να απαντήσει στις ερωτήσεις του κεφαλαίου. Στην τρίτη 
αποτυχηµένη προσπάθεια το σύστηµα δίνει την απάντηση και ο µαθητής θα 
πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «Πάτησε εδώ για να συνεχίσεις», οπότε 
καλείται να απαντήσει ξανά στην ερώτηση. Με τον τρόπο αυτό πειραµατίζεται 
και µαθαίνει µέσα από τις προσπάθειές του. 
Να σηµειωθεί ότι από το πρόγραµµα  παρακολούθησης επιδόσεων χρηστών 
ο δάσκαλος µπορεί να παρακολουθεί το βαθµό εµπέδωσης της διδακτέας 
ύλης από τους µαθητές του.  
Πατώντας το εικονίδιο «Βοήθεια» ο µαθητής µπορεί να διαβάσει οδηγίες που 
εξηγούν τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Οι 
οδηγίες αυτές αποδίδονται στην Ελληνική Νοηµατική (Εικόνα 5).  
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Εικόνα 5: Οθόνη γραπτών οδηγιών άσκησης 

 
Οι εργονοµίες των ασκήσεων είναι οι ακόλουθες: 
Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής (Εικόνα 6): επιλέγετε τη σωστή απάντηση 
από µία λίστα επιλογών.  
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Εικόνα 6: Άσκηση πολλαπλής επιλογής 

 
Ασκήσεις σύρε και απόθεσε (drag & drop) (Εικόνα 7): µετακινείτε τις λέξεις 
και σύροντάς τις, τις τοποθετείτε στο σηµείο που σας υποδεικνύει η άσκηση.  

 
Εικόνα 7: Άσκηση τύπου σύρε και απόθεσε (drag & drop) 
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Ασκήσεις συµπλήρωσης κενού (Εικόνα 8): συµπληρώνετε το κενό µε την 
κατάλληλη λέξη. Για να το κάνετε αυτό, πατάτε επάνω στην παύλα και 
πληκτρολογείτε.  

 
Εικόνα 8: Άσκηση συµπλήρωσης κενού 

 
Ακροστιχίδες (Εικόνα 9): διαλέγετε την καρτέλα που αντιστοιχεί στη γραµµή 
που θέλετε να συµπληρώσετε, πατώντας µε το ποντίκι επάνω στην ετικέτα 
της. Η γραµµή αλλάζει χρώµα και η λέξη είναι έτοιµη να σχηµατιστεί. 
Πληκτρολογείτε τη σωστή απάντηση. Αν κάνετε λάθος, επιλέγετε πάλι την 
καρτέλα που αντιστοιχεί στη λέξη που θέλετε να συµπληρώσετε. Πατάτε µε το 
ποντίκι επάνω στο γράµµα που θέλετε να διορθώσετε και πληκτρολογείτε.  
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Εικόνα 9: Άσκηση ακροστιχίδας 

 
Στις οθόνες των ασκήσεων εµφανίζονται και τα ακόλουθα σύµβολα: 

 

Τελείωσα: αξιολόγηση της προσπάθειας του µαθητή 

 

Θεωρία: πληροφορίες για το γλωσσικό φαινόµενο του κεφαλαίου 
και δυνατότητα πρόσβασης σε οδηγίες στην Ελληνική Νοηµατική 

 

Ξανά από την αρχή: µηδενίζεται η επίδοση του µαθητή στη 
συγκεκριµένη άσκηση και µπορεί να αρχίσει πάλι από την αρχή.  

 
Ο µαθητής µετά από κάθε προσπάθεια πρέπει να πατήσει το παρακάτω 
εικονίδιο για να συνεχίσει. 

  
Αφού απαντήσει µε επιτυχία σε όλες τις ερωτήσεις του κεφαλαίου µπορεί να 
πατήσει το παρακάτω εικονίδιο για να δει ένα βραβείο.  
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4.2 Τεστ 

 
Εικόνα 10: Τεστ 1 

 
Εκτός από το περιβάλλον διδασκαλίας/µάθησης γλωσσικών φαινοµένων 
ο µαθητής έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιβάλλον αξιολόγησης 
όπου καλείται να απαντήσει σε µια σειρά από τεστ (Εικόνες 10, 11). Στην 
περίπτωση των τεστ το σύστηµα δεν δίνει τις σωστές απαντήσεις, αλλά 
αναφέρει τον αριθµό των σωστών απαντήσεων (π.χ. 2/8). Η επίδοση στα τεστ 
καταγράφεται στο «Πρόγραµµα επιδόσεων χρηστών» και έτσι ο δάσκαλος 
έχει µια σαφή εικόνα για το βαθµό εµπέδωσης της διδακτέας ύλης. Κάθε τεστ 
περιλαµβάνει περισσότερες από µία οθόνες µε ερωτήσεις. Η µετάβαση στις 
οθόνες γίνεται µε τα βελάκια που βρίσκονται στο κάτω µέρος της οθόνης.   

Όταν ο µαθητής ολοκληρώσει το τεστ πατά επάνω στο εικονίδιο . 
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Εικόνα 11: Τεστ 7 

 
 

4.3 Πρόσθετα µαθήµατα 
Τα πρόσθετα µαθήµατα είναι τα µαθήµατα που έχει καταχωρίσει ο δάσκαλος 
στο λογισµικό µε το «Πρόγραµµα δασκάλου». Η µετάβαση γίνεται από το 
εικονίδιο «Πρόσθετα Μαθήµατα» της µόνιµης µπάρας του λογισµικού. Η 
πρώτη οθόνη περιλαµβάνει τον κατάλογο των πρόσθετων µαθηµάτων από 
όπου µπορείτε να επιλέξετε το µάθηµα που επιθυµείτε να παρακολουθήσετε 
(Εικόνα 12).  
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Εικόνα 12: Κατάλογος µαθηµάτων από τα Πρόσθετα Μαθήµατα 

 
Πατώντας επάνω στον τίτλο του κεφαλαίου, µεταβαίνετε στην οθόνη µε τις 
δραστηριότητες που έχει ορίσει ο δάσκαλος για το συγκεκριµένο µάθηµα 
(Εικόνα 13).   
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Εικόνα 13: Οι δραστηριότητες του µαθήµατος 

 
Ο δάσκαλος µπορεί να δηµιουργήσει ένα µάθηµα συνδυάζοντας διάφορα είδη 
δραστηριοτήτων (βλέπε παράγραφο 6). Επιλέγοντας ο µαθητής µια 
δραστηριότητα (και ανάλογα µε το είδος δραστηριότητας που έχει 
δηµιουργήσει ο δάσκαλος µε το «Πρόγραµµα δασκάλου») ο µαθητής µπορεί 
να µεταβεί: 
• στις «Γλωσσικές περιπλανήσεις» (µετάβαση σε κάποιο κεφάλαιο του 

λογισµικού)  
• στην Προσέγγιση ∆ιδάσκοντα (όπου ο µαθητής διαβάζει κείµενο που 

έγραψε ο δάσκαλος για ένα φαινόµενο στο οποίο υπάρχουν θερµές 
λέξεις που παραπέµπουν σε άλλο κείµενο, στο διαδίκτυο ή σε αρχείο) 

• σε Ανοιχτή δραστηριότητα (όπου ο µαθητής απαντάει σε ερώτηση του 
δασκάλου) (Εικόνα 14) 

• σε Άσκηση ∆ιδάσκοντα (πολλαπλής επιλογής και συµπλήρωσης κενού 
όπου οι απαντήσεις ελέγχονται από το σύστηµα) (Εικόνα 15) 
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Εικόνα 14: Οθόνη ανοιχτής δραστηριότητας των Πρόσθετων Μαθηµάτων 

 
 

 
Εικόνα 15: Οθόνη άσκησης διδάσκοντα 

 

Εγχειρίδιο χρήσης  ΙΕΛ / Ε.Κ. «Αθηνά»  18 
 



4.4 Εργαλείο πρόσβασης στο περιεχόµενο 
Η µετάβαση στο εργαλείο αυτό γίνεται πατώντας το εικονίδιο «Περιεχόµενα» 
από τη µόνιµη µπάρα του λογισµικού. Πρόκειται για ένα λεπτοµερή κατάλογο 
µε τα κεφάλαια κάθε ενότητας του λογισµικού. Πατώντας επάνω σε κάθε 
ενότητα, εµφανίζονται τα κεφάλαια που έχουν ενταχθεί στην ενότητα αυτή 
(Εικόνα 16) και µε πάτηµα επάνω στον τίτλο του κεφαλαίου, µεταφέρεστε στο 
διδακτικό υλικό του κεφαλαίου. 

 
Εικόνα 16: Περιεχόµενα µιας ενότητας του λογισµικού 

 
4.5 Σηµειωµατάριο  

Από τη µόνιµη µπάρα του λογισµικού πατήστε το εικονίδιο «Σηµειωµατάριο» 
(Εικόνα 17) για να µεταβείτε σε µια πολύ χρήσιµη εφαρµογή. Πρόκειται για 
έναν κειµενογράφο που σας δίνει τη δυνατότητα να κρατήσετε σηµειώσεις. Για 
τη λειτουργία της επιλογής αυτής θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί στα 
Windows το πρόγραµµα Microsoft Word. 
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Εικόνα 17: Οθόνη Σηµειωµατάριου 

 
4.6 Εκτύπωση 

Το λογισµικό παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της οθόνης στην οποία 
βρίσκεται κάθε φορά ο µαθητής/χρήστης.  
Συγκεκριµένα, για να γίνει η εκτύπωση των οθονών πατάτε το εικονίδιο της 
εκτύπωσης από τη µόνιµη µπάρα του λογισµικού. Αν θέλετε να αντιγράψετε 
την εικόνα της οθόνης στο clipboard πατάτε το πλήκτρο "Print Screen". 
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4.7 Βραβεία του λογισµικού 
 

 
Εικόνα 18: Οθόνη επιλογής ξενάγησης νησιού  

 
Η προσπάθεια που καταβάλλει ο µαθητής απαντώντας στις ερωτήσεις του 
λογισµικού επιβραβεύεται µε ηλεκτρονικά βραβεία που ξεναγούν τους µαθητές 
στα ελληνικά νησιά. Τα βραβεία είναι πλούσια σε πολυµεσική πληροφορία 
(κείµενα, εικόνες, κίνηση) και παρέχουν πληροφορίες για τον Πολιτισµό, την 
Ιστορία και τη Γεωγραφία των ελληνικών νησιών.  
Αφού ο µαθητής απαντήσει µε επιτυχία στις ερωτήσεις, οδηγείται στην οθόνη 
επιλογής ξενάγησης νησιού (Εικόνα 18). 
Αν θέλετε να φύγετε από την οθόνη του βραβείου και να επιστρέψετε στο 
κεφάλαιο που µελετούσατε, πατήστε το εικονίδιο «Πίσω». Στο ηλεκτρονικό 
βραβείο, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες πλοήγησης. Ενδεικτικά παρατίθεται 
στη συνέχεια µια αντιπροσωπευτική οθόνη βραβείου (Εικόνες 19). 
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Εικόνα 19: Οθόνη από την «Ξενάγηση στα ελληνικά νησιά» 

 
 

 
Η ενσωµάτωση στο λογισµικό ηλεκτρονικών βραβείων πολιτιστικού 
περιεχοµένου επιτρέπει την προώθηση της διαπολιτισµικής/διαθεµατικής 
προσέγγισης της γλώσσας.  
 
5 Πρόγραµµα εισαγωγής και διαχείρισης στοιχείων χρηστών 
Το πρόγραµµα «Κατάλογος χρηστών» ("Addusers") (Εικόνα 20) απευθύνεται 
στο δάσκαλο ο οποίος καλείται να κάνει την καταχώριση των νέων χρηστών. 
Προκειµένου να τρέξει το λογισµικό, είναι απαραίτητη η καταχώριση ενός 
τουλάχιστoν χρήστη. 
 

 
Εικόνα 20: Οθόνη εισαγωγής µυστικής λέξης 
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Για να µην µπορεί οποιοσδήποτε να προσθέτει και να αφαιρεί χρήστες, το 
πρόγραµµα «Κατάλογος χρηστών» προστατεύει τον εαυτό του µε µια µυστική 
λέξη (σύνθηµα). Πληκτρολογήστε µια οποιαδήποτε λέξη, µε την προϋπόθεση 
ότι θα τη θυµάστε την επόµενη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα 
«Κατάλογος χρηστών». 

Μη συγχέετε τη µυστική λέξη που προστατεύει το πρόγραµµα «Κατάλογος 
χρηστών» µε τις µυστικές λέξεις που προστατεύουν τις βαθµολογίες και την 
πρόοδο των χρηστών του προγράµµατος. Η µυστική λέξη του προγράµµατος 
«Κατάλογος χρηστών» είναι ίδια για όλους τους χρήστες και προτείνουµε να τη 
γνωρίζει µόνο αυτός που είναι υπεύθυνος για τις εγγραφές, διορθώσεις και 
διαγραφές χρηστών. Η µυστική αυτή λέξη είναι αναγκαία για τη χρήση του 
προγράµµατος «Κατάλογος χρηστών». Αντίθετα οι µυστικές λέξεις που 
προστατεύουν τις βαθµολογίες και την πρόοδο των χρηστών είναι 
διαφορετικές για κάθε χρήστη, όπως διαφορετικός είναι ο αριθµός και το 
όνοµα του κάθε χρήστη. Είναι µέρος της ταυτότητας του χρήστη στις 
«Γλωσσικές περιπλανήσεις». 

Πατήστε το κουµπί OΚ για την αποδοχή του κωδικού και την εισαγωγή στο 
κυρίως πρόγραµµα (εικόνα 21) εγγραφής χρηστών. 

 
Εικόνα 21: Οθόνη προγράµµατος καταχώρισης χρηστών 

 
Αριθµός χρήστη: Εδώ παρουσιάζεται ο αριθµός του µαθητή. 
Ονοµατεπώνυµο χρήστη: Εµφανίζεται το ονοµατεπώνυµο του µαθητή ο 
οποίος είναι καταχωρισµένος στο αρχείο του προγράµµατος «Γλωσσικές 
περιπλανήσεις». 
Εισαγωγή νέου χρήστη: Εµφανίζεται παράθυρο για την εισαγωγή των 
στοιχείων του χρήστη. 
∆ιαγραφή χρήστη: ∆ιαγραφή από τα αρχεία του προγράµµατος του χρήστη 
του οποίου το ονοµατεπώνυµο εµφανίζεται στην οθόνη. 
∆ιόρθωση στοιχείων χρήστη: Εµφανίζεται παράθυρο για την αλλαγή του 
ονοµατεπώνυµου και του κωδικού του χρήστη. 
∆ηµιουργία αρχείου στοιχείων χρηστών: ∆ηµιουργία αρχείου στο δίσκο 
του υπολογιστή και στον υποκατάλογο όπου έχει εγκατασταθεί το λογισµικό  
«Γλωσσικές περιπλανήσεις» µε τα ονοµατεπώνυµα των χρηστών και τους 
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κωδικούς που έχουν καταχωρισθεί στο πρόγραµµα. Το όνοµα του αρχείου 
που θα δηµιουργηθεί είναι  "Students.txt"  
 
Βελάκι αριστερά: Προηγούµενη εγγραφή χρήστη 
Βελάκι δεξιά: Επόµενη εγγραφή χρήστη 
 
Η  έξοδος από το πρόγραµµα πραγµατοποιείται µε το εικονίδιο Χ που 
βρίσκεται στο πάνω δεξί µέρος της οθόνης.  
 
 
6 Πρόγραµµα δασκάλου 
Τα πρόσθετα µαθήµατα προσφέρουν στο διδάσκοντα τη δυνατότητα 
οργάνωσης µαθήµατος καθορίζοντας τη σειρά των γλωσσικών 
δραστηριοτήτων που θα χρησιµοποιήσει στην τάξη ή που θα προτείνει στους 
αδύναµους µαθητές στο πλαίσιο της ενισχυτικής διδασκαλίας. 
Η δηµιουργία νέων µαθηµάτων γίνεται από το ξεχωριστό πρόγραµµα 
«Πρόγραµµα δασκάλου». Ο δάσκαλος µπορεί να αξιοποιήσει στα 
εκπαιδευτικά σενάρια που θα σχεδιάσει  διδακτικό υλικό του λογισµικού 
«Γλωσσικές περιπλανήσεις µε νοήµατα», αλλά και να γράψει δικό του κείµενο 
µε θερµές λέξεις για την προσέγγιση ενός φαινοµένου, να δηµιουργήσει τη 
δική του άσκηση ή ανοιχτή δραστηριότητα. 
 

 
Εικόνα 22: Οθόνη δηµιουργίας νέων µαθηµάτων 
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Στην Εικόνα 22 βρίσκεστε στην οθόνη δηµιουργίας νέων µαθηµάτων. 
Ενδεικτικά έχουν ενσωµατωθεί δύο µαθήµατα: 1) η µεταφορική σηµασία των 
λέξεων και 2) οι φωνές του ρήµατος.  
Για να σχεδιάσετε νέα µαθήµατα ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες που 

εµφανίζονται πατώντας το εικονίδιο της «Βοήθειας»  από τη µόνιµη 
µπάρα του λογισµικού: 
 

1. Για να σχεδιάσετε ένα νέο µάθηµα, πατήστε «∆ηµιουργία». 
2. Για να τροποποιήσετε ένα υπάρχον µάθηµα, επιλέξτε το και πατήστε 

«Τροποποίηση». 
3. Για να διαγράψετε ένα υπάρχον µάθηµα, επιλέξτε το και πατήστε 

«∆ιαγραφή». 
 
Αν θέλετε να δείτε τις απαντήσεις των µαθητών σε ένα µάθηµα, αρκεί να 
επιλέξετε τον τίτλο του µαθήµατος και να πατήσετε στις «Απαντήσεις 
µαθητών». 
 

 
Εικόνα 23: Οθόνη εισαγωγής τίτλου µαθήµατος 

 
Στη συνέχεια µετακινείστε στην οθόνη εισαγωγής τίτλου του µαθήµατος 
(Εικόνα 23). Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να γράψετε τον τίτλο του µαθήµατος 
και να πατήσετε «Καταχώριση». 
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Πατώντας «Καταχώριση» µεταφέρεστε σε οθόνη όπου πρέπει να ορίσετε τις 
δραστηριότητες που θέλετε να έχει το νέο σας µάθηµα (Εικόνα 24)  

1. Επιλέξτε µε το βελάκι τον τύπο της δραστηριότητας.  
2. Πατήστε «Αδιαµόρφωτη ∆ραστηριότητα» για να γράψετε το θέµα της. 
3. Για να προσθέσετε µια δραστηριότητα στο µάθηµά σας, πατήστε «Νέα 

δραστηριότητα». 
 

Μπορείτε να διαγράψετε µια ∆ραστηριότητα, πατώντας το εικονίδιο 
«∆ιαγραφή» ή να γράψετε κάποιο σχόλιο, πατώντας το εικονίδιο 
«Σηµειώσεις». 

 
Εικόνα 24: Οθόνη καθορισµού δραστηριότητας 

 
Κάθε µάθηµα µπορεί να περιλάβει τους εξής τύπους δραστηριοτήτων:  

1. «Γλωσσικές περιπλανήσεις» (µετάβαση σε κάποιο κεφάλαιο του 
λογισµικού) 

2. Προσέγγιση ∆ιδάσκοντα 
3. Άσκηση ∆ιδάσκοντα 
4. Ανοιχτή δραστηριότητα 

 
∆ραστηριότητα  τύπου: «Γλωσσικές περιπλανήσεις» 
Στα πρόσθετα µαθήµατα µπορείτε να αξιοποιήσετε κεφάλαια του λογισµικού 
«Γλωσσικές περιπλανήσεις µε νοήµατα» (εικόνα 25). Η επιλογή ενός 
τίτλου γίνεται µε τα βελάκια ή κάνοντας χρήση του εργαλείου αναζήτησης. Το 
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εργαλείο λειτουργεί  πληκτρολογώντας τον τίτλο ή το τµήµα του τίτλου και 
πατώντας το εικονίδιο «Αναζήτηση». Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται µε µπλε 
χρώµα στην οθόνη. Πατώντας «Ακύρωση» ακυρώνετε την αναζήτηση. 
Επιλέγετε το κεφάλαιο που θέλετε να ενσωµατώσετε στο µάθηµά σας και 
πατάτε «Καταχώριση».  

 
Εικόνα 25: Οθόνη ενσωµάτωσης κεφαλαίου από το λογισµικό «Γλωσσικές 
περιπλανήσεις» 

 
∆ραστηριότητα τύπου: «Προσέγγιση διδάσκοντα» και «Ανοιχτή 
δραστηριότητα» 
Αν επιλέξετε ως τύπο δραστηριότητας την «Προσέγγιση διδάσκοντα» ή την 
«Ανοιχτή δραστηριότητα» (Εικόνα 26) δίνετε πάλι τίτλο στη δραστηριότητα και 
µεταφέρεστε σε µια οθόνη όπου το λογισµικό σάς παρέχει έναν επεξεργαστή 
κειµένου για να περιγράψετε τη δραστηριότητά σας. Αφού ολοκληρώσετε την 
περιγραφή πατήστε «Οριστικοποίηση κειµένου». 
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Εικόνα 26: Οθόνη ενσωµάτωσης «Προσέγγισης διδάσκοντα» ή «Ανοιχτής 

δραστηριότητας» 
 
Στη συνέχεια, έχετε τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε θερµές λέξεις (λέξεις 
που θα παραπέµπουν σε άλλο κείµενο, σε ιστοσελίδα ή σε συγκεκριµένο 
αρχείο) ακολουθώντας τα εξής βήµατα: 
 

1. Πατήστε «Επιλογή θερµής λέξης». 
2. Επιλέξτε τη λέξη ή το συνδυασµό λέξεων.  
3. Πατήστε «∆ηµιουργία θερµής λέξης», προσδιορίστε αν θα συνδέεται µε 

κείµενο, ιστοσελίδα ή αρχείο και πατήστε «Αποθήκευση» (Εικόνα 27). 
 

Εγχειρίδιο χρήσης  ΙΕΛ / Ε.Κ. «Αθηνά»  28 
 



 
Εικόνα 27: Οθόνη εισαγωγής θερµών λέξεων 

 
Για να διαγράψετε τις θερµές λέξεις: 

1. Επιλέξτε τη λέξη ή το συνδυασµό λέξεων. 
2. Πατήστε «∆ιαγραφή θερµής λέξης». 

 
∆ραστηριότητα τύπου: «Άσκηση  διδάσκοντα» 
Τέλος, µπορείτε να επιλέξετε τον τύπο δραστηριότητας «Άσκηση 
διδάσκοντα».  Αφού γράψετε τον τίτλο της δραστηριότητας, επιλέξτε από τον 
κατάλογο των Ασκήσεων τον τίτλο της Άσκησης που θέλετε να ενσωµατώσετε 
στο µάθηµά σας και πατήστε «Καταχώριση». Για να αναζητήσετε µια Άσκηση 
που έχετε ήδη καταχωρίσει, πληκτρολογήστε ολόκληρο ή τµήµα του τίτλου της 
και πατήστε «Αναζήτηση». Αν θέλετε να δηµιουργήσετε µια άσκηση, πατήστε 
«Πρόγραµµα διαχείρισης ασκήσεων». 
 
Για να δηµιουργήσετε µια νέα άσκηση, πληκτρολογήστε πρώτα τον τίτλο της 
άσκησης και στη συνέχεια επιλέξτε αν η άσκηση θα είναι: α) πολλαπλής 
επιλογής ή β) συµπλήρωσης κενών. 
Αν επιθυµείτε να τροποποιήσετε µια υπάρχουσα άσκηση, πατήστε Άκυρο στο 
παράθυρο καταχώρισης νέας άσκησης και επιλέξτε από τον κατάλογο των 
ήδη καταχωρισµένων ασκήσεων την άσκηση που θέλετε να τροποποιήσετε ή 
να συµπληρώσετε. Το παράθυρο καταχώρισης νέας άσκησης εµφανίζεται 
πάλι, αν πατήσετε Νέα άσκηση. 
Για να συµπληρώσετε ή να τροποποιήσετε µια άσκηση, επιλέξτε την και 
πατήστε ∆ιαχείριση άσκησης για να συνεχίσετε τη διαδικασία.  
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Για να σβήσετε µια άσκηση, επιλέξτε την από τον κατάλογο ασκήσεων και 
πατήστε ∆ιαγραφή άσκησης. 
Με το εικονίδιο Επίλυση άσκησης µεταφέρεστε στην οθόνη όπου µπορείτε 
να λύσετε την άσκηση που έχετε επιλέξει. 
 
 

 
Εικόνα 28: Οθόνη δηµιουργίας άσκησης πολλαπλής επιλογής 

 
 
Άσκηση πολλαπλής επιλογής (Εικόνα 28)  
Η διαδικασία δηµιουργίας µιας τέτοιας άσκησης είναι η ακόλουθη: 
• Γράψτε την πρώτη ερώτηση της άσκησης στο πλαίσιο µε τίτλο «Βάλτε το 

κείµενο».  
• Συµπληρώστε τις πιθανές απαντήσεις σε τουλάχιστον δύο πεδία.  
• Ορίστε τη σωστή απάντηση πατώντας µε το ποντίκι το αντίστοιχο 

τετραγωνάκι. 
• Σε κάθε πιθανή απάντηση συµπληρώστε το κείµενο της 

ανατροφοδότησης που θα σχολιάζει την απάντηση του µαθητή. 
• Πατήστε το εικονίδιο «Καταχώριση ερώτησης». 
 
Εάν θέλετε να βάλετε άλλες ερωτήσεις, πατήστε το εικονίδιο «Νέα ερώτηση» 
και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. 
Για να σβήσετε µια ερώτηση, πατήστε «∆ιαγραφή ερώτησης». 
Πατώντας τα βελάκια δεξιά και αριστερά της Ερώτησης, µεταφέρεστε στην 
προηγούµενη ή επόµενη ερώτηση που έχετε συµπληρώσει. 
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Αν θέλετε να δείτε πώς θα εµφανίζεται η άσκηση στους µαθητές, πατήστε 
«Επίλυση» και λύστε την άσκηση. 
Πατώντας «Εκτύπωση» µπορείτε να εκτυπώσετε τις ερωτήσεις κάθε 
άσκησης. 
 
Άσκηση συµπλήρωσης κενού (Εικόνα 29): 
Η διαδικασία δηµιουργίας µιας τέτοιας άσκησης είναι η ακόλουθη: 
• Γράψτε το κείµενο της άσκησης µε κενά (από δύο µέχρι πέντε). 
• Συµπληρώστε τις απαντήσεις για κάθε κενό µε τη σειρά. 
• Πατήστε «Καταχώριση ερώτησης». 
• Εάν θέλετε να βάλετε άλλες ερωτήσεις, πατήστε «Νέα ερώτηση» και 

ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. 
• Για να σβήσετε µια ερώτηση, πατήστε «∆ιαγραφή ερώτησης». 
• Πατώντας τα βελάκια δεξιά και αριστερά της Ερώτησης, µεταφέρεστε 

στην προηγούµενη ή επόµενη ερώτηση που έχετε συµπληρώσει. 
 

 
Εικόνα 29: Οθόνη εισαγωγής άσκησης συµπλήρωσης κενού 

 
Αν θέλετε να δείτε πώς θα εµφανίζεται η άσκηση στους µαθητές, πατήστε 
«Επίλυση» και λύστε την άσκηση. 
Αν επιλέξετε να λύσετε άσκηση που έχετε ήδη καταχωρίσει, µεταφέρεστε σε 
µια οθόνη παρόµοια µε αυτή που θα δει ο µαθητής όταν θα επιλύσει την 
άσκηση αυτή.  
Πατώντας «Εκτύπωση» µπορείτε να εκτυπώσετε τις ερωτήσεις κάθε 
άσκησης. 
Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής νέου µαθήµατος, οι νέες 
ενότητες εµφανίζονται αυτόµατα στο λογισµικό του µαθητή ο οποίος 
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πατώντας το εικονίδιο «Πρόσθετα µαθήµατα» από τη µόνιµη µπάρα του 
λογισµικού µπορεί να ασχοληθεί µε τις δραστηριότητες ενός νέου µαθήµατος.  
 
7 Πρόγραµµα παρακολούθησης επιδόσεων χρηστών 

 
Εικόνα 30: Οθόνη Επιδόσεων µαθητών 

 
Οι επιδόσεις των µαθητών φαίνονται µέσα από ένα ξεχωριστό πρόγραµµα, το 
οποίο εγκαθίσταται µαζί µε τα υπόλοιπα προγράµµατα του λογισµικού 
«Γλωσσικές περιπλανήσεις µε νοήµατα».   
Αρχικά επιλέγετε πατώντας µε το ποντίκι το όνοµα του χρήστη, καθώς και την 
ενότητα που σας ενδιαφέρει. Με την επιλογή της ενότητας εµφανίζονται τα 
κεφάλαια που περιλαµβάνονται σε αυτή. ∆ίπλα από κάθε τίτλο κεφαλαίου 
εµφανίζονται δύο βαθµοί. Ο πρώτος αριθµός αντιστοιχεί στον αριθµό των 
σωστών απαντήσεων. Ο δεύτερος αριθµός αντιστοιχεί στο συνολικό αριθµό 
των ερωτήσεων του κεφαλαίου (Εικόνα 30). 
Με την επιλογή του πλήκτρου «Τεστ» ο δάσκαλος παρακολουθεί την επίδοση 
του µαθητή στα τεστ. 
Για να κλείσετε το πρόγραµµα πατήστε το εικονίδιο Χ που βρίσκεται στο πάνω 
δεξί µέρος της οθόνης. 
 
8 Ελάχιστες απαιτήσεις του λογισµικού  

• Επεξεργαστής κατηγορίας Pentium IIΙ, 800 MHz 

• 256 MB µνήµης RAM 

• Ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο 50MB (ή για πλήρη εγκατάσταση 3,8GB) 

• Λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows 2000/XP  
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• Οδηγός οπτικών δίσκων (DVD-ROM) (συνιστάται 6x ή ταχύτερο) 

• Κάρτα οθόνης VGA 32 MB 

• Ανάλυση οθόνης 1024x768  

• Κάρτα ήχου συµβατή µε Sound Blaster 
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