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ΘΘΥΥΜΜΗΗΣΣΙΙΣΣ  
  
 

 

 

Παραδοτέο: Π9 – Βιβλίο δασκάλου 
Συµβατική Ηµεροµηνία Παράδοσης: Μάρτιος 2001 
Ηµεροµηνία Παράδοσης: ∆εκέµβριος 2002 
Έκδοση: 1.0 

Περίληψη 
Στο Παραδοτέο αυτό δίνονται συνοπτικά οι παιδαγωγικοί, κοινωνιολογικοί και πολιτισµικοί 
στόχοι του λογισµικού του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ και αναπτύσσονται αναλυτικά οι δραστηριότητες δύο 
σεναρίων για ένταξη του λογισµικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρώτο σενάριο είναι 
κειµενοκεντρικό και το δεύτερο βασίζεται στην θεµατολογική προσέγγιση. Σε κάθε φάση των 
σεναρίων αναπτύσσονται οι διδακτικοί στόχοι και οι διαδικασίες που µπορεί να ακολουθήσει 
ο διδάσκων µέσα στην τάξη. 

Στην συνέχεια, δίνεται αναλυτική περιγραφή της πλοήγησης µέσα σε όλα τα επιµέρους 
προγράµµατα που αποτελούν το λογισµικό, τόσο το κλειστό κοµµάτι του λογισµικού όσο και 
οι ανοιχτές βιβλιοθήκες και προγράµµατα. 

 

 Συντάκτες: Νάντια Οικονόµου (ΙΕΛ) 
  Γιάννης Κουλαφέτης (ΙΕΛ) 
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1. Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό λογισµικό ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ σχεδιάστηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του 
Λόγου σε συνεργασία µε το σχολείο της Ελληνογερµανικής Αγωγής και τις εκδόσεις 
Παπασωτηρίου Α.Ε. Πρόκειται για ένα λογισµικό που περιλαµβάνει τα ακόλουθα 
προγράµµατα: 

• Το κυρίως λογισµικό (κλειστό λογισµικό) 

• Την βιβλιοθήκη πολυµεσικού υλικού  

• Το πρόγραµµα των διασυνδέσεων 

• Το πρόγραµµα παράλληλης στοίχισης αρχαίων κειµένων και νεοελληνικών αποδόσεων 

• Το βιβλίο καθηγητή (πρόγραµµα προσθήκης ασκήσεων και παρακολούθησης 
βαθµολογίας)  

• Το πρόγραµµα προσθήκης χρηστών από τον διδάσκοντα 

Όλα τα προγράµµατα, εκτός από το πρώτο, είναι ανοιχτά στους χρήστες για προσθήκη δικού 
τους υλικού, το οποίο, στην συνέχεια, ‘βλέπουν’ µέσα από το κυρίως λογισµικό του 
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους διδάσκοντες αρχαία ελληνική γλώσσα και 
γραµµατεία στην Β’ Γυµνασίου, µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο του µαθήµατος 
διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας όλων των τάξεων του Γυµνασίου, 
καθώς και της ιστορίας της Α’ Γυµνασίου. 
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2. Εκπαιδευτικά Σενάρια 
Το λογισµικό ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου ΠΗΝΕΛΟΠΗ/ΘΥΜΗΣΙΣ για να 
ενταχθεί στο Πρόγραµµα Σπουδών για την διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και 
γραµµατείας στην Β’ τάξη Γυµνασίου. Στην συνέχεια, αφού γίνει µια σύντοµη ανασκόπηση 
των σεναρίων ένταξης του λογισµικού στην διδακτική πράξη, θα παρουσιαστούν οι 
παιδαγωγικοί, κοινωνιολογικοί και πολιτιστικοί στόχοι του λογισµικού και θα αναλυθούν 
διεξοδικά τα δύο σενάρια ένταξης του λογισµικού στην σχολική πρακτική της Β’ Γυµνασίου. 

2.1 Σύντοµη ανασκόπηση του σεναρίου 
Στο κείµενο που ακολουθεί αναπτύσσονται δύο σενάρια για την ένταξη του λογισµικού του 
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ στην Β’ Γυµνασίου. Τα γνωστικά αντικείµενα που καλύπτουν είναι αυτά της 
διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας σε συνδυασµό µε την αρχαία ελληνική 
γλώσσα, αφού οι γλωσσικές παρατηρήσεις προέρχονται από το κείµενο που οι µαθητές 
προσεγγίζουν θεµατολογικά. Στόχος της εφαρµογής είναι η διαθεµατική προσέγγιση του 
µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών1 και για τον λόγο αυτό, το λογισµικό µπορεί να είναι 
χρήσιµο και σε καθηγητές άλλων γνωστικών αντικειµένων (π.χ. ιστορίας, γεωγραφίας κ.ά.) 

Η κεντρική ιδέα που διέπει το πρώτο σενάριο είναι η κειµενοκεντρική προσέγγιση, δηλαδή 
η διδασκαλία χωρίζεται σε ενότητες-επεισόδια µε βάση ένα κείµενο-απόσπασµα του 
ιστορικού, γύρω από το οποίο είναι συγκεντρωµένο διαθεµατικό υλικό, παράλληλα κείµενα, 
και µια σειρά από γλωσσικές παρατηρήσεις και ασκήσεις.  

Το δεύτερο σενάριο είναι θεµατολογικό, οι µαθητές δηλαδή προσεγγίζουν το υλικό του 
λογισµικού µε βάση ένα θέµα κάθε φορά (π.χ. σύγχρονη λογοτεχνία που συνδέεται µε κείµενα 
του Ηροδότου, τέχνη και τεχνολογία στην αρχαιότητα κ.ά.) και όχι µε βάση κάποιο κείµενο. 
Αυτή η προσέγγιση παρέχει περισσότερες ιδέες για ένταξη του λογισµικού στην εκπαιδευτική 
διαδικασία άλλων γνωστικών αντικειµένων. 

Μέσα από το λογισµικό, οι µαθητές έχουν την δυνατότητα να επισκέπτονται κόµβους στο 
διαδίκτυο, από τους οποίους µπορούν να αντλούν υλικό σχετικό µε το θέµα που 
επεξεργάζονται κάθε φορά. Παράλληλα, οι µαθητές µπορούν να καταφεύγουν σε πρόσθετη 
βιβλιογραφία (παρέχεται από το λογισµικό), εγκυκλοπαίδειες κ.ά. προκειµένου να αντλήσουν 
πληροφορίες και να τις εντάξουν στο πρόγραµµα όπου χρειάζεται. Η βάση δεδοµένων που 
έχει αναπτυχθεί τους επιτρέπει να προσθέσουν το δικό τους υλικό στην βιβλιοθήκη του 
χρήστη, να πραγµατοποιήσουν συνδέσει και παράλληλες αντιστοιχίσεις κειµένων και να 
δηµιουργήσουν τις δικές τους ενότητες-επεισόδια.  

Μέσα από την ενασχόληση µε το εκπαιδευτικό λογισµικό και µε την αξιοποίηση όλων των 
σύγχρονων µέσων παρουσίασης (συνδυασµός κειµένου, ήχου, εικόνας και videο), οι µαθητές 
θα κινητοποιηθούν εντονότερα απέναντι στο µάθηµα των αρχαίων ελληνικών και η 
ενασχόληση µε αυτό θα καταστεί ελκυστικότερη. 

2.2 Παιδαγωγικοί, κοινωνιολογικοί και πολιτισµικοί στόχοι 
Οι παιδαγωγικοί, κοινωνιολογικοί και πολιτισµικοί στόχοι του λογισµικού µπορούν να 
συνοψισθούν στους ακόλουθους: 

• κατανόηση της ιστορικής συνέχειας της ελληνικής γλώσσας 

Το λογισµικό των αρχαίων ελληνικών εντάσσεται στο υπάρχον πρόγραµµα σπουδών και 
λειτουργεί συµπληρωµατικά στην διδασκαλία του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών (ΑΕ) 
από µετάφραση, παρέχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο 
αντίστοιχο πρωτότυπο κείµενο ή και στα δύο κείµενα παράλληλα στοιχισµένα. 

Μέσα από την παράλληλη θεώρηση των ΑΕ ελληνικών κειµένων και της νεοελληνικής 
αναδιήγησής τους, την συγκριτική παρουσίαση των γραµµατικοσυντακτικών φαινοµένων και 
την παρακολούθηση της εξέλιξης των λέξεων και των σηµασιών τους, καθώς και των 
διαδικασιών παραγωγής και σύνθεσης νέων λέξεων, οι µαθητές εξοικειώνονται µε µια 

                                                      
1 Με τον όρο ‘Αρχαία Ελληνικά’ θα αναφέρεται στο εξής ο συνδυασµός της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειµένων 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραµµατείας στο Γυµνάσιο. 
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παλαιότερη µορφή της ελληνικής γλώσσας και κατανοούν καλύτερα την ιστορική της συνέχεια 
και την διαχρονική της εξέλιξη. Οι σελίδες των παραλλήλων κειµένων (µε την οπτικοποίηση 
της συγγένειας ΑΕ και ΝΕ) και των γλωσσικών παρατηρήσεων, καθώς και το λεξικό, 
εξυπηρετούν αυτόν ακριβώς τον παιδαγωγικό στόχο. 

• µεγαλύτερη κινητοποίηση των µαθητών απέναντι στο µάθηµα των ΑΕ  

Η αξιοποίηση σύγχρονων µέσων παρουσίασης (συνδυασµός κειµένου, ήχου, εικόνας, 
δυνατότητες προσοµοίωσης φαινοµένων) και ο ενεργητικός ρόλος που καλούνται να 
διαδραµατίσουν οι µαθητές στην διαδικασία της µάθησης, φέρνουν τους τελευταίους πιο 
κοντά στα αρχαία κείµενα καθιστώντας πιο ελκυστική την ενασχόληση µε αυτά. Τα κείµενα 
που αποκαλύπτουν κρυµµένες πληροφορίες, ο πλούτος του εικαστικού υλικού (εικόνες, 
video) και η προσοµοίωση φαινοµένων επιτρέπουν στους µαθητές να αποκτήσουν µια 
σφαιρικότερη και πιο ζωντανή εικόνα για τον ΑΕ κόσµο από αυτήν που προσφέρει η 
αποκλειστική ενασχόληση µε τα κείµενα (πρωτότυπα και αποδόσεις). 

• εξάσκηση στην εκπόνηση γραπτών εργασιών 

Η σύνθεση ενός γραπτού κειµένου αποτελεί ένα εφόδιο που χρειάζεται να έχουν οι µαθητές 
οποιαδήποτε κι αν είναι η επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Σε πολλούς επαγγελµατικούς 
τοµείς οι εργαζόµενοι συνεργάζονται και παράγουν µελέτες και εργασίες που απαιτούν ορθή 
χρήση της γλώσσας, τόσο από πλευράς της γραµµατικής και του συντακτικού, όσο και του 
λεξιλογίου. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος, οι µαθητές καλούνται να προσθέσουν δικό τους υλικό στο 
λογισµικό για την δηµιουργία των δικών τους ενοτήτων-επεισοδίων. Οι εργασίες αυτές πέρα 
από την συγγραφή κειµένων, παρέχουν την δυνατότητα σύνδεσης µε οπτικό και ακουστικό 
υλικό (εικόνες, video και ήχους) συµβάλλοντας ακόµα περισσότερο στην εξοικείωσή τους µε 
τις λειτουργίες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

• εξάσκηση στην χρήση δικτύου 

Είναι πολύ σηµαντικό για τον σύγχρονο µαθητή να ανακαλύψει πέρα από τα παραδοσιακά 
µέσα άντλησης πληροφοριών (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κλπ.) νέους τρόπους αναζήτησης 
υλικού και να ‘µυηθεί’ στον κόσµο του διαδικτύου. Ταυτόχρονα, είναι σκόπιµο να καλλιεργήσει 
τις δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει πληροφορίες. Για 
τον σκοπό αυτό, το λογισµικό προϋποθέτει την χρήση δικτύου, µέσω του οποίου οι µαθητές 
θα έχουν την δυνατότητα να πλοηγηθούν και να γευτούν την χαρά της ανακάλυψης µέσα από 
τον όγκο των πληροφοριών που τους παρέχεται, αλλά και να αναπτύξουν την κριτική τους 
ικανότητα αναζητώντας, απορρίπτοντας ή προκρίνοντας το υλικό που θεωρούν σχετικό µε το 
θέµα που επεξεργάζονται κάθε φορά. Επιπλέον, οι µαθητές έχουν την δυνατότητα να 
οργανώσουν το δικό τους υλικό και να το εισάγουν στο πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα να 
εξοικειωθούν µε τους νέους τρόπους οργάνωσης και δόµησης της πληροφορίας (π.χ. βάσεις 
δεδοµένων). 

• ανάπτυξη της διερευνητικής µάθησης 

Πρόκειται για έναν στόχο ο οποίος στην ουσία επεκτείνει τους δύο προηγούµενους. 
Προκειµένου να αναπτύξουν τις ενότητες-επεισόδια, οι µαθητές θα πρέπει να ανατρέξουν σε 
πηγές µέσα στο ίδιο το λογισµικό, στο διαδίκτυο, σε λεξικά και σε εγκυκλοπαίδειες. Στο 
πρόγραµµα υπάρχει βιβλιογραφία, από την οποία µπορεί να αντλεί κατ’ αρχήν ο διδάσκων 
και µε την καθοδήγησή του και οι µαθητές, υλικό για τις εργασίες. Με τον τρόπο αυτό 
αξιοποιείται το τρίπτυχο αναζήτησης-αξιολόγησης-παραγωγής δεδοµένων και υλικού και 
προάγεται η διερευνητική µάθηση. 

• εξοικείωση των µαθητών µε νέους τρόπους οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης. 

Το λογισµικό παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα πολλαπλής πρόσβασης στο διδασκόµενο 
αντικείµενο. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πολυµέσων µε την πυκνή διασύνδεση των 
υποενοτήτων του προγράµµατος επιτρέπει στους διδάσκοντες να πλοηγηθούν ελεύθερα 
µέσα στο πρόγραµµα και να επιλέγουν κάθε φορά διαφορετική ‘διαδροµή’ για την κάλυψη των 
επεισοδίων. Η εκκίνηση από το πρόσθετο διαθεµατικό υλικό (λογοτεχνία, εικαστικό υλικό κ.ά.) 
που φέρνει σε µια πρώτη επαφή τον µαθητή µε τα πρόσωπα και την υπόθεση, η µετάβαση 
στα παράλληλα κείµενα και στις γλωσσικές παρατηρήσεις και τέλος, η ολοκλήρωση της 
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εµπέδωσης της διδασκόµενης ύλης µέσω των ασκήσεων είναι ένας ενδεικτικός, αλλά όχι και ο 
µοναδικός τρόπος να ‘ταξιδέψουν’ οι µαθητές στο λογισµικό. 

Η παραπάνω προσέγγιση στην διδασκαλία είναι κατά βάση κειµενοκεντρική (µε παράλληλη 
εκφώνηση όλων των κειµένων που επιτρέπει στους µαθητές να αποκτήσουν και µια 
‘ακουστική’ παράστασή τους). Ωστόσο υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στο 
υλικό των εφαρµογών για τα αρχαία ελληνικά µέσα από τα θέµατα. Αυτή η δυνατότητα 
καθιστά το λογισµικό περισσότερο εύχρηστο σε όποιον το προσεγγίζει µε συγκεκριµένα 
ενδιαφέροντα, π.χ. µε προτίµηση στην τεχνολογία ή στο εικαστικό υλικό. 

• εισαγωγή έντονης πολιτιστικής διάστασης 

Όσο σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και τα έργα της 
ελληνικής γραµµατείας, εξίσου σηµαντικό είναι να έρχεται και το µαθητικό κοινό σε επαφή µε 
διάφορες εκφάνσεις του ΑΕ πολιτισµού. Άλλωστε, πολλά στοιχεία του πολιτισµού αυτού 
σώζονται και στις µέρες µας, καθώς τα έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Ο ίδιος 
αυτός πολιτισµός έχει αποτελέσει πηγή έµπνευσης στα νεότερα χρόνια για Έλληνες και 
Ευρωπαίους καλλιτέχνες. 

Το λογισµικό φιλοδοξεί να φέρει τους µαθητές πιο κοντά στον αρχαίο κόσµο µε τον 
εµπλουτισµό της παρουσίασης των κειµένων-αποσπασµάτων µε κάθε λογής υλικό 
αρχαιογνωστικού περιεχοµένου. Στο λογισµικό έχει ενσωµατωθεί video και φωτογραφίες από 
αρχαιολογικούς χώρους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι µαθητές έχουν την 
ευκαιρία να ‘ταξιδέψουν’ στην Ελλάδα, στην Μικρά Ασία, στην Αίγυπτο, στην Περσία και την 
Τουρκία όπου υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήµατα της. Έχει συγκεντρωθεί και υλικό από 
διάφορα µουσεία, στα οποία σώζονται µέχρι σήµερα τµήµατα από αρχαίους θησαυρούς. 

H πολιτιστική διάσταση έχει πάρει επίσης την µορφή παρουσίασης έργων της νεότερης 
ευρωπαϊκής τέχνης εµπνευσµένων από την κλασική παράδοση. Απώτερος στόχος είναι να 
καταδειχθεί πόσο ο αρχαίος κόσµος αποτελεί πηγή έµπνευσης όχι µόνο για τον νεοελληνικό, 
αλλά και για άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισµούς. 

• εισαγωγή στην διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας ΑΕ  

Η µέχρι τώρα πρακτική στο ελληνικό σχολείο έχει δείξει ότι η διδασκαλία κάθε µαθήµατος 
είναι αποκοµµένη και ανεξάρτητη από την διδασκαλία των υπολοίπων. Αυτό ισχύει ακόµα και 
για µαθήµατα όπως η ιστορία και τα ΑΕ, που διδάσκονται από καθηγητές της ίδιας 
ειδικότητας. Έτσι οι µαθητές χάνουν την  ευκαιρία να συνδέσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
που αποκτούν σε ένα µάθηµα και να τις αξιοποιήσουν σε κάποιο άλλο. 

Στόχος του λογισµικού είναι να εµπλουτιστεί η διδασκαλία των ΑΕ µε στοιχεία από άλλες 
επιστήµες και γνωστικά αντικείµενα, όπως η λογοτεχνία, η ιστορία, η γεωγραφία και οι 
φυσικές επιστήµες, αλλά και η αρχαιολογία και η αρχιτεκτονική που δεν αποτελούν µαθήµατα 
του αναλυτικού προγράµµατος. 

• επιστηµονική αρτιότητα στην παρουσίαση του θέµατος 

Του περιεχοµένου του λογισµικού επιµελήθηκαν διακεκριµένοι επιστήµονες κλασικοί 
φιλόλογοι µε άρτια γνώση της ΑΕ γραµµατείας. Οι ίδιοι παρείχαν πρωτότυπες νεοελληνικές 
αποδόσεις, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία των χρηστών στους οποίους απευθύνεται το 
πρόγραµµα. Συγκέντρωσαν, επίσης, µια διεθνή βιβλιογραφία, η οποία περιλαµβάνει 
τεκµηριωµένες και αξιόπιστες πληροφορίες ικανές να βοηθήσουν τον διδάσκοντα που θα 
θελήσει να αναζητήσει περισσότερο υλικό για τις θεµατικές περιοχές που καλύπτονται. 
Επιπλέον, επιµελήθηκαν της βασικής επιλογής του εικαστικού υλικού (τόσο από την 
αρχαιότητα, όσο και από τον σύγχρονο κόσµο), του οποίου η ερµηνεία παρουσιάζει πολλά 
και δυσεπίλυτα προβλήµατα. Οι πρωτότυπες τεχνολογικές λύσεις που υιοθετήθηκαν βοηθούν 
στην αποτελεσµατικότερη παρουσίαση και πολύπλευρη προσέγγιση του θέµατος. 

• εξασφάλιση ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας 

Η συµµετοχή επιστηµόνων από τους κλάδους της κλασικής φιλολογίας, της γλωσσολογίας και 
της ιστορίας εγγυάται την γλωσσική αρτιότητα του όλου εγχειρήµατος. Επίσης, 
ακολουθήθηκαν τα γλωσσικά πρότυπα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και οι οδηγίες του 
Υπουργείου Παιδείας που ίσχυαν κατά την περίοδο της ανάπτυξης. 
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Για το πρωτότυπο ΑΕ κείµενο χρησιµοποιήθηκε το πολυτονικό σύστηµα, ενώ για τα ΝΕ 
κείµενα χρησιµοποιήθηκε το µονοτονικό, όπως αυτό περιγράφεται στις οδηγίες του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και διδάσκεται στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

• υποβοήθηση του έργου των διδασκόντων 

Το λογισµικό του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ στοχεύει να καταστεί πολλαπλός βοηθός και πολύτιµος 
συνεργάτης  του καθηγητή στην διδασκαλία του µαθήµατος των ΑΕ στο Γυµνάσιο. Η βασική 
προσφορά του έγκειται στην συγκέντρωση ενός πλούσιου διαθεµατικού υλικού για άµεση 
χρήση τόσο από τον ίδιο όσο και από τους µαθητές. Μια δεύτερη προσφορά αποτελούν οι 
διάφορες τεχνικές, τα πολυµέσα και τα εργαλεία που αποσκοπούν στην καλύτερη 
υποβοήθηση του έργου των διδασκόντων. 

2.3 Προσδοκώµενη διαδικασία µάθησης 

Το γνωστικό αντικείµενο που έχει επιλεγεί για την ανάπτυξη λογισµικού στο πλαίσιο του 
έργου ΠΗΝΕΛΟΠΗ/ΘΥΜΗΣΙΣ είναι αυτό των αρχαίων ελληνικών.  Όπως φαίνεται και από τα 
σενάρια χρήσης, το λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί δευτερευόντως από διδάσκοντες 
περισσότερων ειδικοτήτων και στο πλαίσιο της διδασκαλίας και άλλων µαθηµάτων του 
Γυµνασίου, όµως το βασικό σενάριο προβλέπει ένταξη του λογισµικού στην διδασκαλία αυτού 
του µαθήµατος. 

Η επιλογή του γνωστικού αντικειµένου δεν έγινε τυχαία. Σχετικά µε τα αρχαία ελληνικά, και 
σύµφωνα µε το ισχύον ΠΣ2, διδάσκονται µε την µορφή της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας και 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (δυο ξεχωριστά αντικείµενα) δύο ώρες το καθένα και στις 
τρεις τάξεις του Γυµνασίου. Ο Ηρόδοτος έχει ενταχθεί από το ΠΣ στην Β’ Γυµνασίου. 

Στόχος της διδασκαλίας της ΑΕ γραµµατείας από µετάφραση είναι η ανάδειξη της ουσίας του 
αρχαιοελληνικού πολιτισµού (ΠΣ, σελ. 11) µέσα από την ενασχόληση µε διαφορετικούς ανά 
τάξη συγγραφείς. Τα αποσπάσµατα που επιλέχθηκαν προς διδασκαλία έχουν ως στόχο να 
προσελκύουν το ενδιαφέρον των µαθητών και ταυτόχρονα να καταδείξουν το γεγονός ότι ένα 
µεγάλο µέρος του ευρωπαϊκού, και κατ’ επέκταση του παγκόσµιου πολιτισµού, οικοδοµήθηκε 
πάνω στα αρχαιοελληνικά επιτεύγµατα. 

Για την διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας εξάλλου επιλέχθηκαν µια σειρά από 
φαινόµενα της γραµµατικής και του συντακτικού της αττικής κυρίως διαλέκτου, τα οποία µε 
βάση το ΠΣ, διδάσκονται είτε στην Α’ είτε στην Β’ Γυµνασίου.   

Το λογισµικό που αναπτύχθηκε επιχειρεί να συνδυάσει τα δύο αυτά γνωστικά αντικείµενα και 
να φέρει για πρώτη φορά τους µαθητές σε επαφή µε πρωτότυπα κείµενα της αρχαίας 
ελληνικής γραµµατείας µέσα από τα οποία αντλούνται και οι λεξιλογικές παρατηρήσεις και οι 
ασκήσεις τους.  

2.4 ∆ιδακτική διαδικασία- ∆ραστηριότητες 

Στην συνέχεια αναπτύσσονται δύο διαφορετικά σενάρια ένταξης του προγράµµατος µέσα 
στην σχολική πραγµατικότητα κατά την διάρκεια της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών 
στην Β’ Γυµνασίου. Η προσέγγιση µε βάση το πρώτο σενάριο είναι κειµενοκεντρική, ξεκινά 
δηλαδή από το συγκεκριµένο κείµενο της κάθε ενότητας-επεισοδίου που έχει αναπτυχθεί. Το 
λογισµικό που αναπτύχθηκε καλύπτει συνολικά πέντε  αποσπάσµατα (ενότητες-επεισόδια) 
συν την ενότητα των ∆ελφών. Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται σε τουλάχιστον πέντε διδακτικές 
ώρες. Κατά συνέπεια, το λογισµικό καλύπτει κατά προσέγγιση είκοσι πέντε διδακτικές ώρες. 
Σε αυτές µπορούν να προστεθούν ν ώρες για προσθήκη υλικού στο λογισµικό. 

Η βάση του δεύτερου σεναρίου είναι θεµατολογική, ο διδάσκων, δηλαδή, επιλέγει το θέµα 
που θέλει κάθε φορά να αποτελέσει αντικείµενο διδασκαλίας. Το δεύτερο αυτό σενάριο 
επιτρέπει εφαρµογή σε ώρες διδασκαλίας πέρα από αυτές των αρχαίων ελληνικών. Για 
παράδειγµα, γίνονται συγκεκριµένες προτάσεις για χρήση του λογισµικού στις διδακτικές 
ώρες του µαθήµατος της ιστορίας, της γεωγραφίας, των νέων ελληνικών (λογοτεχνίας) κ.ά.  

 
2 Ως ΠΣ αναφέρεται η έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του 1999 «Προγράµµατα Σπουδών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Γλώσσα. Ιστορία» 
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1ο σενάριο ένταξης λογισµικού στην τάξη για το γνωστικό αντικείµενο των αρχαίων 
ελληνικών 

Στόχος αυτού του σεναρίου είναι η διδασκαλία να είναι κατά βάση κειµενοκεντρική, να ξεκινά 
δηλ. ο διδάσκων από ένα κείµενο-επεισόδιο, το οποίο θέλει κάθε φορά να διδάξει. Κάθε 
ενότητα-επεισόδιο µπορεί να εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους, όµως η προσέγγιση µπορεί 
να είναι κάθε φορά παρόµοια. Η χρονική στιγµή που θα διδάσκονται οι ενότητες αυτές 
επιλέγεται από τον διδάσκοντα µε βάση το ΠΣ. 

 

1η φάση της διδασκαλίας. Εισαγωγή στον κόσµο του συγγραφέα (1-2 διδακτικές ώρες) 
Οι διδακτικοί στόχοι που εξυπηρετούνται είναι οι ακόλουθοι: 

-να γνωρίσουν οι µαθητές τον συγγραφέα, την εποχή που έζησε, το έργο και την γλώσσα του 

-να εθιστούν στην χρήση βιβλιογραφίας 

-να εξασκηθούν στην χρήση διαδικτύου 

Ο διδάσκων µπορεί να ξεκινήσει την ενασχόληση µε τον Ηρόδοτο επιλέγοντας από το 
λογισµικό την εισαγωγική ενότητα και διαβάζοντας µε τους µαθητές τις λεπτοµέρειες για την 
ζωή, την γλώσσα και το έργο του. Βοηθητικό για τον διδάσκοντα είναι τα κείµενα υπό τον 
τίτλο ‘Ιστοριογραφία’ και ‘Μεταφυσική διάσταση στον Ηρόδοτο’ στην βιβλιοθήκη του 
προγράµµατος.  

Οι δραστηριότητες που µπορούν να αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες: 

Α. Ο διδάσκων οργανώνει συζήτηση µε τους µαθητές γύρω από τον συγγραφέα, την εποχή 
που έζησε και το έργο του. 

Β. Οι µαθητές καλούνται να συζητήσουν οτιδήποτε γνωρίζουν για τον συγγραφέα και την 
εποχή του. 

Γ. Οι µαθητές διαβάζουν ο καθένας χωριστά ή ακούν το εισαγωγικό κείµενο που αφορά την 
ζωή, την γλώσσα και το έργο του συγγραφέα. 

∆. Οι µαθητές επισκέπτονται βιβλία της βιβλιογραφίας ή κόµβους στο διαδίκτυο που 
προτείνονται από το λογισµικό ή από τον διδάσκοντα. 

Ε. Οι µαθητές συζητούν τυχόν απορίες, τι έµαθαν για τον συγγραφέα και τι περιµένουν από 
το έργο του. 

ΣΤ. Οι µαθητές επισκέπτονται τον κατάλογο µε την βιβλιογραφία που σχετίζεται µε τον 
συγγραφέα. Συζητούν ποια από τα βιβλία αυτά γνωρίζουν ήδη, αξίζει να διαβάσουν ή να 
αποκτήσουν στην βιβλιοθήκη τους. 

Ζ. Οι µαθητές µαθαίνουν στοιχεία για τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους, µέσα από τον χάρτη 
της εισαγωγικής ενότητας του Ηροδότου. Ξεκινούν ακούγοντας τις εκφωνήσεις και, στην 
συνέχεια, διαβάζουν τις πληροφορίες. ∆ιαβάζουν, επίσης και τα κείµενα της εγκυκλοπαίδειας 
του λογισµικού για το ίδιο θέµα. 

Η. Οι µαθητές συζητούν ποια από τα χαρακτηριστικά των αρχαιοελληνικών διαλέκτων 
επιβιώνουν σε διαλέκτους της νέας ελληνικής. Η συζήτηση µπορεί να επεκταθεί και στις 
διαλέκτους της νέας ελληνικής που µπορεί να γνωρίζουν οι µαθητές. 

Η εισαγωγή στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο µελέτης από 
τους µαθητές στο πλαίσιο του µαθήµατος της ιστορίας της Α’ Γυµνασίου, όταν διδάσκονται το 
κεφάλαιο ‘∆ιαµόρφωση φυλετικών κοινοτήτων’. 

Στην συνέχεια, ο διδάσκων επιλέγει τις ενότητες-επεισόδια που θα διδαχθούν οι µαθητές µε 
την σειρά που αναφέρονται στο ΠΣ. 

 

2η φάση της διδασκαλίας. Εισαγωγή στην ενότητα-επεισόδιο (1-2 διδακτικές ώρες) 

 10



21/9/2008                               Βιβλίο δασκάλου, Έκδoση 1.0               ΘΥΜΗΣΙΣ – 
ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 

 
Οι διδακτικοί στόχοι που εξυπηρετούνται είναι οι ακόλουθοι: 

-να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τα πρόσωπα και τα γεγονότα που εµπλέκονται στην ενότητα-
επεισόδιο που θα εξετάσουν 

-να επισηµάνουν επιβιώσεις και επιδράσεις της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας στην 
λογοτεχνία και στην τέχνη τόσο την αρχαία, όσο και την νεοελληνική παράδοση, αλλά και 
στην ευρωπαϊκή/παγκόσµια λογοτεχνική και καλλιτεχνική δηµιουργία (ΠΣ, σελ. 111) 

-να διαπιστώσουν την σχέση των αρχαίων κειµένων µε την ιστορία και την αρχαιολογία (ΠΣ, 
σελ. 114) 

-να ασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 

-να ασκηθούν στην συγγραφή εγκυκλοπαιδικού και λοιπού υλικού µε σκοπό την προσθήκη 
του στο πρόγραµµα 

Οι µαθητές ξεκινούν µε το εισαγωγικό κείµενο, στο οποίο βρίσκεται συγκεντρωµένο όλο το 
διαθεµατικό υλικό που αφορά τα γεγονότα και τα πρόσωπα.  

Οι δραστηριότητές που µπορούν να αναπτύξουν είναι οι ακόλουθες: 

Α. Ανάγνωση και ακρόαση του κειµένου από τους µαθητές. 

Β. Ενεργοποίηση όλων των θερµών λέξεων, για να δουν τις εικόνες, να διαβάσουν τα 
εγκυκλοπαιδικά κείµενα και να παρακολουθήσουν video και εικονικές αναπαραστάσεις, όπου 
υπάρχουν. Όταν υπάρχουν λογοτεχνικά κείµενα, αυτά µπορούν να διαβάζονται και να 
συζητείται στην τάξη η σχέση που έχουν µε το επεισόδιο που εξετάζεται.  

Γ. Συζήτηση υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντα και µε γνώµονα τον συγκεκριµένο στόχο 
που τίθεται για κάθε ενότητα. 

∆. Αν στις οθόνες υπάρχουν συνδέσεις µε την βιβλιογραφία, οι µαθητές διαβάζουν τα 
αντίστοιχα αποσπάσµατα. 

Ε. Αν στις οθόνες υπάρχουν συνδέσεις και µε το διαδίκτυο, οι µαθητές µεταβαίνουν στις 
επιλεγµένες σελίδες του διαδικτύου για να δουν το υλικό που προτείνεται εκεί.  

ΣΤ. Προσθήκη από τους µαθητές δικού τους υλικού στο κείµενο, το οποίο θα συνθέτουν οι 
ίδιοι ή θα αναζητούν στο διαδίκτυο.  

 

3η φάση της διδασκαλίας. Μελέτη αποσπασµάτων παραλλήλων κειµένων (1 διδακτική 
ώρα) 

Οι µαθητές µεταβαίνουν στην οθόνη των παραλλήλων στοιχισµένων κειµένων της ενότητας 
που µελετούν. 

Οι διδακτικοί στόχοι που εξυπηρετούνται εδώ είναι οι ακόλουθοι: 

-να χαρούν οι µαθητές την απαγγελία των κειµένων και να εξοικειωθούν µε την γλώσσα τους 
(ΠΣ, σσ. 114, 116). 

-να επισηµάνουν τις οµοιότητες που υφίστανται µεταξύ δύο διαφορετικών περιόδων της 
ελληνικής γλώσσας (ΠΣ, σελ. 131) 

Οι δραστηριότητες που µπορούν να αναπτύξουν είναι οι ακόλουθες: 

Α. Να ακούσουν πρόταση-πρόταση τα παράλληλα κείµενα.  

Β. Μετά από επιλογή του διδάσκοντα, να δουν τις λέξεις που έχουν αναγνωριστεί. Η επιλογή 
των λέξεων µπορεί να γίνει από τις κόκκινες λέξεις των δύο κειµένων, οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν και οπτικά την οµοιότητα της αρχαίας µε την νέα ελληνική.  

Γ. Να ενεργοποιήσουν όλες ή κάποιες (µετά από υπόδειξη του διδάσκοντα) από τις λέξεις του 
αρχαίου κειµένου για να δουν την γραµµατική τους αναγνώριση. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
οι διαφορές των τύπων στην ιωνική και αττική διάλεκτο. Μπορούν να συµβουλευτούν και το 
λεξικό για την µετάφραση της λέξης, αλλά και για να αναζητήσουν παράγωγα και σύνθετα της 
νέας ελληνικής. 
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4η φάση διδασκαλίας. Γλωσσικές παρατηρήσεις και ασκήσεις (1-2 διδακτικές ώρες) 

Οι διδακτικοί στόχοι που εξυπηρετούνται είναι οι ακόλουθοι: 

-να συνδυαστεί η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας µε αυτή της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας 

-να εξοικειωθούν οι µαθητές µε παλαιότερες µορφές της ελληνικής γλώσσας µε σταδιακή 
διδασκαλία της µορφολογίας του ονόµατος και του ρήµατος, καθώς και της σύνταξης (ΠΣ, 
σελ. 131) 

-να κατανοούν πληρέστερα την ιστορική συνέχεια, την διαχρονική εξέλιξη και την διαλεκτική 
ποικιλία της γλώσσας (ΠΣ, σελ. 131) 

Οι µαθητές µεταβαίνουν στην οθόνη µε τις γλωσσικές παρατηρήσεις και τις ασκήσεις που τις 
συνοδεύουν. Τα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα έχουν επιλεγεί από τον κατάλογο των 
φαινοµένων που προτείνεται στο ΠΣ για την Α’ και Β’ Γυµνασίου. Παράλληλα, οι γλωσσικές 
παρατηρήσεις παρακολουθούν την εξέλιξη των λέξεων και των σηµασιών τους, καθώς και τις 
διαδικασίες παραγωγής και σύνθεσης νέων λέξεων. 

Οι γλωσσικές παρατηρήσεις συνοδεύονται από ασκήσεις συµπλήρωσης, πολλαπλής 
επιλογής και σταυρόλεξα/ακροστοιχίδες τις οποίες λύνουν οι µαθητές αφού καλύψουν την 
θεωρία. Οι δραστηριότητες που µπορούν να αναπτύξουν οι µαθητές είναι οι ακόλουθες: 

Α. Να ξεκινήσουν από το θεωρητικό κοµµάτι, διαβάζοντας κάθε παρατήρηση χωριστά. Σε 
κάθε περίπτωση ο διδάσκων τονίζει την σύνδεση που υπάρχει µε το πρωτότυπο κείµενο και 
την νεοελληνική απόδοση. 

Β. Να προχωρήσουν στις ασκήσεις, ξεκινώντας από την πρώτη προς τις επόµενες (οι 
ασκήσεις είναι κλιµακούµενης δυσκολίας). 

Γ. Να συµβουλεύονται λεξικά, όπου χρειάζεται. 

Εναλλακτικά, αν ο διδάσκων κρίνει ότι το θεωρητικό κοµµάτι είναι πολύ εύκολο, µπορεί να 
ξεκινήσει από τις ασκήσεις και να επιστρέψει σε αυτό µόνο αν παρατηρήσει ότι οι µαθητές 
δυσκολεύονται στην επίλυση των ασκήσεων. 

Αν οι ασκήσεις µίας ενότητας δεν ολοκληρωθούν σε µία διδακτική ώρα, ο διδάσκων µπορεί 
να συνεχίσει την επόµενη ή να επιλέξει να ολοκληρώσουν οι µαθητές τις ασκήσεις ως 
επαναληπτικές.  

 

 5η φάση διδασκαλίας. Επισκόπηση (1-2 διδακτικές ώρες) 

Οι διδακτικοί στόχοι που εξυπηρετούνται είναι οι ακόλουθοι: 

-να κατανοήσουν οι µαθητές την θέση και την σηµασία του συγκεκριµένου επεισοδίου στο όλο 
έργο του συγγραφέα 

-να κατανοήσουν τον διδακτικό στόχο που συνδέεται µε το συγκεκριµένο επεισόδιο 

Οι δραστηριότητες που µπορούν να αναπτύξουν οι µαθητές είναι οι ακόλουθες: 

Α. Μετά από προετοιµασία στο σπίτι, να αναλάβει ένας µαθητής να διηγηθεί το επεισόδιο 
στους συµµαθητές του. Εναλλακτικά, την διήγηση µπορεί να κάνει ο διδάσκων. 

Β. Να διαβάσουν οι µαθητές την νεοελληνική απόδοση από το βιβλίο της βιβλιοθήκης. 

Γ. Να καλύψουν µε συζήτηση θέµατα όπως: χαρακτηρισµός προσώπων, η σηµασία του 
επεισοδίου για το έργο, οι αντιλήψεις των αρχαίων για διάφορα θέµατα της εποχής. 

∆. Να παρουσιάσουν στην τάξη κάθε είδους πρόσθετο υλικό αφορά στο συγκεκριµένο 
επεισόδιο και εντόπισαν στην βιβλιογραφία ή στο διαδίκτυο. 

Αυτή η φάση έχει σχέση µε την 2η φάση διδασκαλίας και, στην πραγµατικότητα, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά από αυτήν (πριν δηλαδή οι µαθητές έρθουν σε επαφή µε τα 
παράλληλα κείµενα). Περιλαµβάνει επίσης ανάλυση του ευρύτερου επεισοδίου µέσα από το 
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βιβλίο της βιβλιοθήκης. Μετά από την πλήρη ενασχόληση µε το κείµενο-επεισόδιο, ο µαθητές 
καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους σε σχέση µε τον ειδικό στόχο που έχει τεθεί σε 
κάθε ενότητα. 

 

 6η φάση διδασκαλίας. ∆ηµιουργία ενοτήτων-επεισοδίων (3 διδακτικές ώρες) 

Οι διδακτικοί στόχοι που εξυπηρετούνται είναι οι ακόλουθοι: 

-εξοικείωση των µαθητών µε την χρήση διαδικτύου 

-κατανόηση της σηµασία της αναζήτησης πληροφοριών στην βιβλιογραφία (πρόσθετα βιβλία, 
εγκυκλοπαίδειες κ.ά.) 

-εξάσκηση στον γραπτό λόγο (συγγραφή εγκυκλοπαιδικού και λοιπού υλικού µε σκοπό την 
προσθήκη στο πρόγραµµα) 

-ευαισθητοποίηση πάνω στο θέµα των πνευµατικών δικαιωµάτων 

Η φάση αυτή της διδασκαλίας περιλαµβάνει προσθήκη υλικού από τους µαθητές στο 
λογισµικό µε σκοπό την δηµιουργία των δικών τους ενοτήτων-επεισοδίων. Η διαδικασία αυτή 
µπορεί να περιλαµβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

Α. Συζήτηση στην τάξη σχετικά µε τις ενότητες-επεισόδια που θα προστεθούν. Κριτήρια για 
την επιλογή αποτελούν το ενδιαφέρον των µαθητών, το υλικό που µπορούν να αντλήσουν 
κ.ά. 

Β. Χωρισµός των µαθητών σε οµάδες και επιλογή των ενοτήτων που θα προσθέσει κάθε 
οµάδα. 

Γ. Εργασία της οµάδας, εκτός του σχολικού προγράµµατος για την συλλογή, επεξεργασία και 
συγγραφή του υλικού. Στην φάση αυτή είτε επιλέγονται νεοελληνικές αποδόσεις από το 
λογισµικό είτε οι µαθητές γράφουν τις δικές τους. 

∆. Ο διδάσκων πραγµατοποιεί µια αξιολόγηση τους υλικού που προτίθενται να προσθέσουν 
οι οµάδες των µαθητών (ως προς την ποιότητά του και την σχετικότητά του µε το θέµα που 
επεξεργάζεται κάθε οµάδα). 

Ε. Προσθήκη του υλικού στον υπολογιστή. ∆ηµιουργία των παραλλήλων κειµένων, σύνδεση 
του υλικού µε το εισαγωγικό αφηγηµατικό κείµενο. 

ΣΤ. Παρουσίαση της εργασίας κάθε οµάδας στην τάξη 

Είναι προτιµότερο η διαδικασία αυτή να πραγµατοποιηθεί προς το τέλος της σχολικής 
χρονιάς, όταν οι µαθητές θα έχουν καλύψει µεγάλο µέρος της ύλης και θα µπορούν να 
επιλέξουν τα αποσπάσµατα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Η δίωρη αυτή διαδικασία 
µπορεί να επαναληφθεί όσες φορές το επιτρέπει το σχολικό πρόγραµµα. 

Προκειµένου να καλυφθούν οι φάσεις 2-5 του λογισµικού του Ηροδότου έχουν αναπτυχθεί οι 
ακόλουθες 5 ενότητες-επεισόδια: 

• Κροίσος και Σόλων 

• Ο Νείλος και η Αίγυπτος 

• Η ναυµαχία της Σαλαµίνας 

• Το µαντείο της ∆ωδώνης 

• Η µάχη των Θερµοπυλών 

Έχει αναπτυχθεί επίσης µια επιπλέον ενότητα, αυτή του Μαντείου των ∆ελφών. Η οποία 
εξυπηρετεί συγκεκριµένους στόχους, χωρίς να υιοθετεί την κειµενοκεντρική προσέγγιση.  

Οι ειδικοί διδακτικοί στόχοι που καλύπτονται από το λογισµικό στις παραπάνω ενότητες είναι 
οι ακόλουθοι: 

-να προσεγγίσουν οι µαθητές την αντιπαράθεση του ασιατικού µε τον ελληνικό κόσµο και 
λόγο (ΠΣ, σελ. 117). 
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Η ενότητα της σύγκρουσης του Κροίσου µε τον Σόλωνα δίνει την ευκαιρία στον διδάσκοντα να 
τονίσει στους µαθητές την διαφορετική φιλοσοφία και στάση ζωής των δύο κεντρικών 
προσώπων. Οι µαθητές θα γνωρίσουν µέσα από το επεισόδιο τις δύο φυσιογνωµίες που 
αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικούς κόσµους. Το εικαστικό και λογοτεχνικό υλικό που 
πλαισιώνει το απόσπασµα είναι ενδεικτικά της επίδρασης που έχει ασκήσει η αντιπαράθεση 
των δύο προσωπικοτήτων στην τέχνη και την λογοτεχνία. 

-να εκτιµήσουν οι µαθητές την πρώτη απόπειρα καταγραφής οικουµενικής ιστορίας και τον 
ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα. (ΠΣ, σελ. 117) 

Η ενότητα της ναυµαχίας της Σαλαµίνας και της µάχης των Θερµοπυλών µπορεί να 
αποτελέσει ένα δείγµα του τρόπου µε τον οποίο ο ιστορικός καλύπτει τα πολεµικά γεγονότα 
που αποτελούν και το βασικό αντικείµενο της αφήγησής του. Ο διδάσκων µπορεί να 
επισηµάνει τον ρόλο των προσώπων στα γεγονότα, την σηµασία που αποδίνει ο ιστορικός σε 
λεπτοµέρειες όπως η ακριβής δύναµη των δύο αντιµαχόµενων πλευρών κ.ά. Η εικονική 
αναπαράσταση της ναυµαχίας και της µάχης που βρίσκει ο µαθητής στα εισαγωγικά 
αφηγηµατικά κείµενα πλουτίζει την διδασκαλία µε έναν τρόπο που µόνο τα πολυµέσα 
µπορούν να προσφέρουν. 

Τις ίδιες ενότητες µπορούν να µελετήσουν οι µαθητές µέσα στο πλαίσιο του µαθήµατος της 
Ιστορίας της Α’ Γυµνασίου, στην ενότητα ‘Η περσική απειλή και η αντιµετώπισή της’. Η 
έµφαση εδώ θα δοθεί στο εικαστικό υλικό που είναι συγκεντρωµένο στα εισαγωγικά 
αφηγηµατικά κείµενα. 

-να προσεγγίσουν οι µαθητές µέσω των παρεκβάσεων του Ηροδότου τον κόσµο της 
Ανατολής (ΠΣ, σελ. 117) 

Η ενότητα που έχει αναπτυχθεί µε αναφορά στην Αίγυπτο και τον ποταµό Νείλο είναι 
ενδεικτική των παρεκβάσεων του ιστορικού στο έργο του. Ο κόσµος της αρχαίας και της 
σύγχρονης Αιγύπτου αναβιώνει µπροστά στα µάτια του µαθητή, που εντυπωσιάζεται από τα 
τεχνολογικά επιτεύγµατα και την µεγαλοπρέπεια των µνηµείων. Η ενότητα του Μαντείου της 
∆ωδώνης περιλαµβάνει επίσης πολλά στοιχεία του κόσµου της Ανατολής. 

-να κατανοήσουν οι µαθητές τον ρόλο του θεϊκού στοιχείου στο έργο του Ηροδότου (ΠΣ, σελ. 
117) 

Σε πολλές ενότητες του Ηροδότου γίνεται λόγος για τον ρόλο του θείου στις ανθρώπινες 
πράξεις. Υπό την έννοια αυτή, είναι πολύ σηµαντικός ο ρόλος των Μαντείων των ∆ελφών και 
της ∆ωδώνης που µε τις χρησµοδοτήσεις τους επηρεάζουν την ροή των γεγονότων. Η 
ξενάγηση στο µουσείο των ∆ελφών και στον αρχαιολογικό χώρο µπορεί να γίνει οποιαδήποτε 
στιγµή µέσα στο σχολικό έτος γίνεται λόγος για χρησµούς του Μαντείου. Η ενότητα του 
Μαντείου της ∆ωδώνης µπορεί να διδαχθεί σε αντιδιαστολή µε αυτή των ∆ελφών. 

Την ίδια ενότητα µπορούν οι µαθητές να επισκεφτούν στο µάθηµα της Ιστορίας της Α’ 
Γυµνασίου, και πιο συγκεκριµένα στην ενότητα ‘Πανελλήνιοι θεσµοί’. 

 

2ο σενάριο ένταξης λογισµικού στην τάξη για το γνωστικό αντικείµενο των αρχαίων 
ελληνικών 

Όπως ήδη ελέχθη, το 2ο σενάριο βασίζεται στην θεµατολογική προσέγγιση του υλικού που 
έχει συµπεριληφθεί στο λογισµικό του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ. Η προσέγγιση ενδείκνυται να 
πραγµατοποιείται µέσα από την βιβλιοθήκη του προγράµµατος. Οι φάσεις διδασκαλίας που 
ακολουθούν βασίζονται στα θέµατα που καλύπτει η βιβλιοθήκη του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ. Όσον αφορά 
τις διδακτικές ώρες που καλύπτονται σε κάθε φάση της διδασκαλίας, τουλάχιστον µία (για 
κάποιες δραστηριότητες 2 ώρες) είναι απαραίτητη. Όπως θα φανεί από την περιγραφή των 
δραστηριοτήτων, οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να επαναληφθούν περισσότερες φορές 
κατά την διάρκεια ενός σχολικού έτους. 

1η φάση διδασκαλίας. Λογοτεχνία 

Οι διδακτικοί στόχοι που εξυπηρετούνται είναι οι ακόλουθοι: 

-να κατανοήσουν οι µαθητές την επίδραση που άσκησε και ασκεί ακόµα και σήµερα το αρχαίο 
κείµενο του Ηροδότου στην λογοτεχνία (ΠΣ, σελ. 155) 

 14



21/9/2008                               Βιβλίο δασκάλου, Έκδoση 1.0               ΘΥΜΗΣΙΣ – 
ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 

 
-να συνδυαστεί η διδασκαλία του µαθήµατος της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας µε αυτό της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας 

Η διδασκαλία των λογοτεχνικών κειµένων µε βάση αυτό το σενάριο ξεκινά από τα ίδια τα 
κείµενα της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, τα οποία οι µαθητές µπορούν να βρουν 
συγκεντρωµένα στην βιβλιοθήκη του λογισµικού. Οι δραστηριότητες που µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: 

Α. Με την καθοδήγηση του διδάσκοντος, οι µαθητές επιλέγουν το λογοτεχνικό κείµενο που θα 
αναλύσουν. 

Β. Οι µαθητές διαβάζουν το λογοτεχνικό κείµενο. 

Γ. Συζητούν είτε στο πλαίσιο της τάξης είτε σε οµάδες µε ποιο απόσπασµα του αρχαίου 
κειµένου που διδάσκονται παρουσιάζει αντιστοιχίες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι 
µαθητές να έχουν διδαχθεί το απόσπασµα αυτό στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειµένου της 
αρχαίας ελληνικής γραµµατείας. 

∆. Πραγµατοποιείται ανάλυση του λογοτεχνικού κειµένου µέσα στο πλαίσιο του µαθήµατος 
της νέας ελληνικής λογοτεχνίας. 

Ε. Γίνεται προσθήκη λογοτεχνικών κειµένων, από τον διδάσκοντα ή τους µαθητές, τα οποία, 
στην συνέχεια, µπορούν να συνδεθούν µε αποσπάσµατα των ιστοριών του Ηροδότου. 
Προσθήκη και των αποσπασµάτων µε τα οποία σχετίζονται. Συνέχιση του µαθήµατος µε τα 
βήµατα Β-∆. 

Οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να καλύψουν 1-2 διδακτικές ώρες ανά λογοτεχνικό κείµενο 
και να πραγµατοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγµή µέσα στο σχολικό πρόγραµµα και για 
όσες διδακτικές ώρες επιθυµεί ο διδάσκων. Μοναδική προϋπόθεση, όπως ήδη έχει 
επισηµανθεί, είναι ο µαθητές να έχουν προηγουµένως διδαχθεί, είτε µέσα από το σχολικό 
βιβλίο είτε µέσα από το λογισµικό, το αρχαιοελληνικό απόσπασµα, για να µπορέσουν να 
πραγµατοποιήσουν τις αντιστοιχίες.  

2η φάση διδασκαλίας. Γλωσσική διδασκαλία 

Οι διδακτικοί στόχοι που εξυπηρετούνται είναι οι ακόλουθοι: 

-να εξοικειώνονται οι µαθητές µε παλαιότερες µορφές της ελληνικής γλώσσας µε σταδιακή 
διδασκαλία της µορφολογίας του ονόµατος και του ρήµατος, καθώς και της σύνταξης 

-να κατανοούν πληρέστερα την ιστορική συνέχεια και την διαχρονική εξέλιξη της γλώσσας 

Ο διδάσκων µπορεί να αποµονώσει τις γλωσσικές παρατηρήσεις και να εντάξει το λογισµικό 
στην διδασκαλία του µαθήµατος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Το λογισµικό που περιέχει 
παρατηρήσεις συµβατές µε την ύλη που καθορίζει το ΠΣ για την Α’ και Β’ Γυµνασίου. Οι 
δραστηριότητες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: 

Α. Ο διδάσκων επιλέγει την γλωσσική παρατήρηση µέσα από το αντίστοιχο βιβλίο της 
βιβλιοθήκης. 

Β.  Οι µαθητές διαβάζουν και κατανοούν την παρατήρηση. 

Γ. Επιλύουν τις ασκήσεις. 

∆. Συµβουλεύονται το λεξικό, όπου χρειάζεται. 

Ο διδάσκων µπορεί επίσης να ξεκινήσει από τις ασκήσεις, εφόσον προτιµά να 
χρησιµοποιήσει το βιβλίο µόνο για επανάληψη και µόνο αν οι µαθητές έχουν δυσκολία, να 
γυρίσει στην θεωρία. Εναλλακτικά, οι ασκήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επανάληψη 
της ύλης που είχε καλυφθεί σε προηγούµενη τάξη. Σε κάθε περίπτωση υπολογίζεται ότι σε 
µία διδακτική ώρα µπορούν να καλυφθούν τουλάχιστον δύο γλωσσικές παρατηρήσεις µε τις 
αντίστοιχες ασκήσεις, πιθανότατα και τρεις. 

Ακολουθεί πλήρης κατάλογος των γλωσσικών παρατηρήσεων που έχουν περιληφθεί στο 
λογισµικό του Ηροδότου ανά ενότητα: 
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Ενότητα Κροίσου- Σόλωνα 

• Αρσενικά ουσιαστικά β’ κλίσης µε παράγωγα και σύνθετα των λέξεων καιρός, λέγω και 
θησαυρός 

• Τρικατάληκτα επίθετα β’ κλίσης µε παράγωγα και σύνθετα της λέξης ξένος. 

• Η δοτική πτώση ως επιρρηµατικός προσδιορισµός 

• Το ρήµα θεάωµαι, -ώµαι (παράγωγα και σύνθετα) 

Ενότητα Νείλου 

• Ειδικό απαρέµφατο 

• Τελικό απαρέµφατο 

• Το επίρρηµα πολύ 

• Ουσιαστικά γ’ κλίσης σε ών (-ωνος) και –ις (-εος) µε παράγωγα και σύνθετα των λέξεων 
χειµών και δύναµις 

• Το ρήµα οίδα (παράγωγα και σύνθετα) 

• Επίθετα γ’ κλίσης σε -υς, -εια, -υ 

Ενότητα Σαλαµίνας 

• Η δοτική ως αντικείµενο 

• Το ουσιαστικό η ναυς (παράγωγα και σύνθετα) 

• Οι επιρρηµατικές µετοχές  

• Το ρήµα ευρίσκω (παράγωγα και σύνθετα) 

• Το ρήµα αντιτίθηµι (παράγωγα και σύνθετα) 

• Υποτακτική, ευκτική και προστακτική ενεστώτα βαρύτονων ρηµάτων α’ συζυγίας 
(ενεργητική φωνή) 

Ενότητα ∆ωδώνης 

• Η δεικτική αντωνυµία ούτος, αύτη, τούτο 

• Θηλυκά ουσιαστικά α’ κλίσης σε –η µε παράγωγα και σύνθετα του ουσιαστικού φωνή 

• Ουδέτερα ουσιαστικά γ’ κλίσης σε –α (-ατος) µε παράγωγα και σύνθετα του ουσιαστικού 
όνοµα 

• Οριστική ενεστώτα και παρατατικού βαρύτονων ρηµάτων α’ συζυγίας (ενεργητική φωνή) 

Ενότητα Θερµοπυλών 

• Ουσιαστικά γ’ κλίσης σε –ος µε παράγωγα και σύνθετα του ουσιαστικού έθνος 

• ∆ευτερεύουσες προτάσεις 

• Οµοιόπτωτοι ονοµατικοί προσδιορισµοί 

• Ουσιαστικά γ’ κλίσης σε –ευς (-έος) 

 

3η φάση διδασκαλίας Τέχνη 

Οι διδακτικοί στόχοι που εξυπηρετούνται είναι οι ακόλουθοι: 

-να γνωρίσουν οι µαθητές δείγµατα της αρχαίας ελληνικής και ευρωπαϊκής τέχνης (ΠΣ, σσ. 
114-115) 

-να εξοικειωθούν µε την διαθεµατική προσέγγιση στην διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής 
γραµµατείας, µε την ιστορία, την τέχνη, την αρχαιολογία κ.ά. (ΠΣ, σσ. 114-115) 
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-να εξασκηθούν µε την χρήση δικτύου και την αναζήτηση βιβλιογραφικού περιεχοµένου 
πληροφοριών 

Οι µαθητές ξεκινούν την ενασχόλησή τους µε το λογισµικό από το βιβλίο της βιβλιοθήκης που 
αφορά την τέχνη. Οι δραστηριότητες που µπορούν να αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες: 

Α. Οι µαθητές, υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντα, βλέπουν κάθε έργο τέχνης, µουσειακό 
εύρηµα ή φωτογραφία από αρχαιολογικό και άλλο χώρο µέσα από την βιβλιοθήκη του 
λογισµικού. 

Β. Συζητούν τη αξία του σαν έργο τέχνης. 

Γ. Το συνδέουν µε απόσπασµα (ή αποσπάσµατα) από το κείµενο της αρχαίας ελληνικής 
γραµµατείας που µελετούν. 

∆. Αναζητούν στο διαδίκτυο εικαστικό υλικό σχετικό µε το θέµα, όπου υπάρχουν 
διασυνδέσεις. 

Ε. Προσθέτουν εικαστικό υλικό στις ήδη υπάρχουσες ενότητες-επεισόδια ή δηµιουργούν τις 
δικές τους ενότητες. 

ΣΤ. Συγγράφουν τα δικά τους κείµενα που συνοδεύουν το εικαστικό υλικό 

Οι παραπάνω δραστηριότητες µπορούν να πραγµατοποιηθούν οποιαδήποτε στιγµή κατά την 
διάρκεια του σχολικού έτους, µε την προϋπόθεση ότι οι µαθητές έχουν µελετήσει τα 
αποσπάσµατα µε τα οποία συνδέεται το εικαστικό υλικό. Εναλλακτικά, µπορούν να δουν όλο 
το υλικό µαζί στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όταν η αντιστοίχηση µε τα αρχαιοελληνικά 
αποσπάσµατα µπορεί να πάρει και την µορφή επανάληψης του περιεχοµένου όλου του 
βιβλίου. 

Η δραστηριότητες αυτές µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσα στο πλαίσιο του µαθήµατος 
της ιστορίας της Α’ Γυµνασίου, όπου οι µαθητές διδάσκονται αρχαία ελληνική ιστορία έως και 
την κλασική περίοδο, αφού στο ΠΣ περιλαµβάνονται ειδικές ενότητες που αφορούν την τέχνη. 

Σε όποιο σηµείο υπάρχει σύνδεση µε το διαδίκτυο, οι µαθητές θα µπορούν να την 
ενεργοποιήσουν για να αντλήσουν από εκεί πρόσθετο υλικό. Με βάση αυτό το υλικό ή και 
άλλο που µπορούν να συλλέξουν οι ίδιοι από δικές τους πηγές, µπορούν να δηµιουργήσουν 
τις δικές τους ενότητες µέσα στο λογισµικό. 

 

4η φάση διδασκαλίας. ∆ιάφορα θέµατα 
Στην συνέχεια ακολουθεί ένας ενδεικτικός πίνακας µε θέµατα που µπορεί να καλυφθούν µέσα 
στην εφαρµογή. Οι δραστηριότητες που µπορούν να λάβουν χώρα κατά την διάρκεια µιας 
διδακτικής ώρας είναι παρόµοιες µε αυτές που περιγράφονται στην φάση 3 αυτού του 
σεναρίου. 

Οι διδακτικοί στόχοι που εξυπηρετούνται είναι οι ακόλουθοι: 

-να εξοικειωθούν οι µαθητές µε τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους 

Για το σκοπό αυτό, οι µαθητές µπορούν να επισκεφτούν τον χάρτη των διαλέκτων από την 
εισαγωγική ενότητα του λογισµικού του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ, καθώς και τα κείµενα της εγκυκλοπαίδειας 
για το θέµα. Η επίσκεψη σε αυτόν τον χάρτη µπορεί να γίνει και στο πλαίσιο του µαθήµατος 
της ιστορίας της Α’ Γυµνασίου, όταν οι µαθητές διδάσκονται την «∆ιαµόρφωση των φυλετικών 
κοινοτήτων» (ΠΣ, σελ. 188). 

-να γνωρίσουν οι µαθητές την γεωγραφία του αρχαίου ελληνικού κόσµου και να την 
συγκρίνουν µε τον σύγχρονο 

Κάθε φορά που οι µαθητές διδάσκονται µια ενότητα στο µάθηµα της γεωγραφίας, µπορούν 
να επισκέπτονται τους άτλαντες που είναι συγκεντρωµένοι στο λογισµικό του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ και 
να συγκρίνουν την γεωγραφία της αρχαιότητας µε την σύγχρονη. Θα διαπιστώσουν έτσι πόσο 
λίγο έχει αλλάξει η γεωγραφία από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Η ενασχόληση αυτή 
καταλαµβάνει µέρος µόνο µιας διδακτικής ώρας (π.χ. διδασκαλία της Αιγύπτου, της Περσίας, 
της Τουρκίας κ.ά.). 
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-να γνωρίσουν οι µαθητές τα τεχνολογικά επιτεύγµατα των αρχαίων Ελλήνων και ανατολικών 
λαών 

Οι µαθητές µπορούν να επισκεφτούν το βιβλίο της Τεχνολογίας στο λογισµικό του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 
και να αντιπαραβάλλουν τα σχεδιαγράµµατα µε την επεξήγηση που ακολουθεί. Επιλεγµένα 
αποσπάσµατα µπορούν να παρουσιαστούν τόσο στο πλαίσιο του µαθήµατος της ιστορίας της 
Α’ Γυµνασίου, όσο και στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας από 
το ανθολόγιο της Β’ Γυµνασίου, όπου περιλαµβάνεται η ενότητα «Η επιστήµη και η 
τεχνολογία» (ΠΣ, σελ. 122) 

-να γνωρίσουν οι µαθητές Μαντεία της Αρχαίας Ελλάδας 

Η ενότητα του Μαντείου των ∆ελφών και της µπορούν να ενταχθούν στην διδασκαλία του 
Ανθολογίου της Β’ Γυµνασίου, στην ενότητα «Μαντεία-Χρησµοί-Μυστήρια» (ΠΣ, σελ. 122) 

Τα θέµατα που µπορούν επίσης να καλυφθούν είναι τα ακόλουθα: 

--πλευρές του υλικού πολιτισµού της Αρχαίας Ελλάδας: πλοία, ενδυµασία, κατοικία, 
νοµίσµατα, διατροφή 

--πολιτεύµατα, θρησκεία, οικονοµία, πολιτισµός των Αρχαίων Ελλήνων  

--πλευρές του πολιτισµού άλλων λαών µε τους οποίους οι Έλληνες έρχονται σε επαφή: 
Λυδοί, Αιγύπτιοι, Πέρσες, κ.ά. Πέρα από το εικαστικό υλικό, στην εγκυκλοπαίδεια υπάρχουν 
τρία κείµενα µε αυτό το θέµα, τα οποία µπορούν να συµβουλευτούν  οι µαθητές.  
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3. Πλοήγηση στο λογισµικό του Ηροδότου 

3.1 Εισαγωγή στο λογισµικό 

Το πρόγραµµα Ηρόδοτος «∆ιδασκαλία της Αρχαίας Ελληνική Γλώσσας, Ιστορίας και Αρχαίου 
Ελληνικού Πολιτισµού µε Βάση τα Κείµενα του Ηρόδοτου» αρχίζει µε τα στοιχεία ταυτότητας 
του λογισµικού. 

 

Εικόνα 1: Εισαγωγική σελίδα του λογισµικού 

Πατώντας µε το ποντίκι στο σηµείο της οθόνη που ο κέρσορας γίνεται χεράκι, ανοίγει το µικρό 
παράθυρο στο οποίο σας ζητείται να συµπληρώσετε αριθµό και µυστική λέξη (δεν πρέπει να 
σας διαφεύγει ότι η µυστική λέξη δεν πρέπει να έχει τόνο. Το πρόγραµµα θα κρατά στοιχεία 
για την επίδοσή σας στις ασκήσεις. 

 

Εικόνα 2: Εισαγωγή αριθµού και µυστικής λέξης 
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Στην συνέχεια, µεταφέρεστε στην πρώτη σελίδα του λογισµικού 

 

Εικόνα 3: Πρώτη σελίδα του λογισµικού 

Με πάτηµα του εικονιδίου I, θα λάβετε πληροφορίες για τους δηµιουργούς του λογισµικού. 
Από την ίδια σελίδα έχετε τις ακόλουθες επιλογές ως προς τις ενότητες: 

• Εισαγωγική ενότητα του λογισµικού 

• Τα ταξίδια του Ηροδότου 

• Η βιβλιοθήκη 

• Η βιβλιοθήκη του χρήστη 

Φέρνοντας το ποντίκι στο κάτω µέρος της οθόνης, εµφανίζεται η µόνιµη µπάρα του 
λογισµικού µε τις ακόλουθες επιλογές: 

 

 

Έξοδος: η εφαρµογή κλείνει µε την ενεργοποίηση αυτού του εικονιδίου 

 

 

Αρχή: σας οδηγεί στην πρώτη σελίδα του λογισµικού 

 

 

Οδηγίες: σας παρέχει γραπτές οδηγίες σε κάθε οθόνη του λογισµικού. 
Υπάρχει η δυνατότητα µετακίνησης του παραθύρου που εµφανίζεται στην 
οθόνη. 

 

Ένταση ήχου: ρυθµίζετε την ένταση του ήχου 
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Εκφώνηση: το εικονίδιο αυτό είναι ενεργοποιηµένο σε κάθε οθόνη που 
εκφωνούνται κείµενα (παράλληλα, εισαγωγικά, βιογραφία του Ηροδότου) 

 

 

Λεξικό: ανοίγει το παράθυρο του λεξικού 

 

 

Κείµενα: οδηγεί στα παράλληλα κείµενα κάθε ενότητας-επεισοδίου 

 

 

Γλωσσικές παρατηρήσεις: οδηγεί στις γραµµατικοσυντακτικές και 
λεξιλογικές παρατηρήσεις κάθε ενότητας-επεισοδίου 

 

Εκτύπωση: επιτρέπει την εκτύπωση της οθόνης. Αν στην οθόνη υπάρχει και 
κείµενο και φωτογραφία, παρέχει την δυνατότητα επιλογής του είδους της 
εκτύπωσης. Το ίδιο εικονίδιο εµφανίζεται στις µεγεθυσµένες φωτογραφίες.  

 

 

Περιεχόµενα: οδηγεί σε κατάλογο περιεχοµένων των γλωσσικών 
παρατηρήσεων και ασκήσεων κάθε ενότητας-επεισοδίου ή στον κατάλογο 
περιεχοµένων κάθε βιβλίου της βιβλιοθήκης. 

 

 

Βιβλιοθήκη: οδηγεί στην πρώτη οθόνη της βιβλιοθήκης του λογισµικού 

 

 

Επιστροφή: οδηγεί σε ένα επίπεδο πίσω από αυτό που βρίσκεστε 

 

 

Σε κάθε οθόνη απενεργοποιούνται τα εικονίδια στα οποία δεν υπάρχει παραποµπή. 
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3.2 Εισαγωγική ενότητα του λογισµικού 

 

Εικόνα 4: Σελίδα της εισαγωγικής ενότητας του λογισµικού 

Οι δυνατότητες επιλογών που έχετε από αυτή την σελίδα είναι οι ακόλουθες: 

• Βιογραφία 

• Ιστορία Ελληνικών διαλέκτων 

• Βιβλιογραφία 

Ο πάπυρος της ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ σας φέρνει σε ένα κείµενο µε βιογραφικά στοιχεία για την ζωή, 
το έργο και την γλώσσα του ιστορικού. Το κείµενο αυτό µπορείτε να το ακούσετε µε την 
ενεργοποίηση του εικονιδίου της ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ από την µόνιµη µπάρα. Με ενεργοποίηση των 
µπλε λέξεων σε όλο το κείµενο, εµφανίζεται εικονογραφικό υλικό στο δεξί µέρος της σελίδας. 
Οι φωτογραφίες και οι άτλαντες µπορούν να µεγεθυνθούν µε πάτηµα επάνω τους και να 
εκτυπωθούν. Με πάτηµα επάνω στην µεγεθυσµένη εικόνα, αυτή ξαναγυρίζει στο αρχικό της 
µέγεθος.  

Η επιλογή ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ θα σας οδηγήσει σε έναν κατάλογο µε ελληνική και ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία για τον Ηρόδοτο και το έργο του. Κάποιοι από τους τίτλους είναι 
ενεργοποιηµένοι (έχουν µπλε χρώµα). Αν πατήσετε επάνω τους, θα µεταφερθείτε σε κείµενα-
αποσπάσµατα από τα βιβλία αυτά. Πρόσβαση στα κείµενα αυτά έχετε και µέσα από το βιβλίο 
της ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ του λογισµικού. ∆ίνονται επίσης και µια σειρά από ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις που αφορούν γενικά θέµατα για τον Ηρόδοτο. Πατώντας επάνω τους θα 
ενεργοποιηθεί αυτόµατα το πρόγραµµα πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

Η επιλογή της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΛΕΚΤΩΝ θα σας µεταφέρει σε έναν ενεργό 
χάρτη της Αρχαίας Ελλάδας. Αν ενεργοποιήσετε το εικονίδιο της ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ και πατήσετε 
επάνω στις λέξεις του πίνακα, θα ακούσετε πώς αυτές προφέροντας στις διάφορες 
διαλέκτους. Με πάτηµα επάνω στα χρωµατιστά σηµεία του χάρτη θα διαβάσετε πληροφορίες 
για κάθε αρχαία ελληνική διάλεκτο. 
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Εικόνα 5: Χάρτης των διαλέκτων στην εισαγωγική ενότητα 

3.3 Τα ταξίδια του Ηροδότου 

Όταν από την πρώτη σελίδα του λογισµικού επιλέξετε ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ, θα 
µεταφερθείτε σε έναν χάρτη του κόσµου του Ηροδότου στον οποίο είναι ενεργοποιηµένα έξι 
σηµεία. Όταν φέρετε το ποντίκι επάνω στο καθένα από τα σηµεία αυτά, θα διαβάσετε σε τι 
ακριβώς αναφέρεται το καθένα. Τα σηµεία που αντιστοιχούν στις ενότητες-επεισόδια είναι τα 
ακόλουθα: Σαλαµίνα, Θερµοπύλες, Σάρδεις, Νείλος, ∆ωδώνη. Το σηµείο των ∆ελφών 
περιέχει βιβλιογραφικού περιεχοµένου πληροφορίες και η πλοήγηση σε αυτό είναι 
διαφορετική. Στην ίδια οθόνη υπάρχουν δύο εικονίδια που οδηγούν στα εισαγωγικά και 
παράλληλα κείµενα που έχετε εισαγάγει οι ίδιοι ως χρήστες της βάσης του λογισµικού. 

 

Εικόνα 6: Χάρτης του κόσµου του Ηροδότου 

 23



21/9/2008                               Βιβλίο δασκάλου, Έκδoση 1.0               ΘΥΜΗΣΙΣ – 
ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ 

 
3.3.1 Επεισόδια (Σάρδεις, Νείλος, Σαλαµίνα, ∆ωδώνη, Θερµοπύλες) 

Με την επιλογή ενός επεισοδίου, µεταφέρεστε σε ένα εισαγωγικό κείµενο το οποίο, µε την 
ενεργοποίηση του εικονιδίου της ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ, εκφωνείται και µπορεί να διαβαστεί στο 
αριστερό µέρος της οθόνης.  Παράλληλα, στο δεξί µέρος της οθόνης εναλλάσσονται εικόνες. 
Η εκφώνηση µπορεί να σταµατήσει οποιαδήποτε στιγµή µε πάτηµα επάνω στο ίδιο εικονίδιο. 
Το κείµενο ολισθένει µε πάτηµα επάνω στα βελάκια στο κέντρο της οθόνης. Με το κείµενο 
διασυνδέεται όλο το εικαστικό, λογοτεχνικό και άλλο υλικό που σχετίζεται µε κάθε επεισόδιο 
που αναπτύσσεται.  

 

Εικόνα 7: Εισαγωγικό κείµενο του επεισοδίου 

Αν πατήσετε µε το ποντίκι επάνω σε κάθε µια από τις µπλε λέξεις του κειµένου, θα εµφανιστεί 
στο δεξί µέρος της οθόνης η εικόνα/ες ή/και κείµενο που αντιστοιχεί. Αν πατήσετε επάνω στις 
εικόνες, µπορείτε να τις µεγεθύνετε. Όπου το πρόσθετο υλικό επεκτείνεται σε περισσότερες 
από µία σελίδες, η µετάβαση γίνεται µε πάτηµα επάνω στο εικονίδιο που εµφανίζεται. Οι 
πράσινες λέξεις οδηγούν στο διαδίκτυο και οι κόκκινες σε video ή εικονική αναπαράσταση.  

3.3.2 Πρωτότυπο κείµενο και νεοελληνική απόδοση 

Ενεργοποιώντας το εικονίδιο του ΚΕΙΜΕΝΟΥ από την µόνιµη µπάρα του λογισµικού 
µεταφέρεστε στην οθόνη των παραλλήλων και στοιχισµένων κειµένων. Αν τα κείµενα 
εκτείνονται σε περισσότερες από µία σελίδες, η µετάβαση σε αυτές γίνεται µε τα εικονίδια που 
εµφανίζονται δεξιά και αριστερά των πλαισίων των κειµένων. Οι κόκκινες λέξεις και στα δύο 
κείµενα δίνουν µια άµεση εικόνα της γλωσσικής αντιστοιχίας που υπάρχει ανάµεσα στα δύο 
κείµενα, τονίζοντας και οπτικά την συγγένεια της ΑΕ και ΝΕ. 
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Εικόνα 8: Σελίδα πρωτότυπου κειµένου και νεοελληνικής απόδοσης 

Ενεργοποιώντας το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού πάνω σε κάθε λέξη του ΑΕ κειµένου θα 
λάβετε πληροφορίες για την γραµµατική της αναγνώριση. Χρησιµοποιώντας το δεξί πλήκτρο 
του ποντικιού, αποκτάτε την δυνατότητα παραλληλοποίησης των κειµένων της ΑΕ και ΝΕ. 
Πατώντας επάνω σε οποιαδήποτε πρόταση των δύο κειµένων, αλλάζει το χρώµα της 
πρότασης αυτής, καθώς και της αντίστοιχης στην άλλη µορφή της γλώσσας και οι δύο 
προτάσεις εκφωνούνται ταυτόχρονα. Με την ενεργοποίηση του εικονιδίου της ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ, 
µπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να ακούσετε την εκφώνηση του ΑΕ ή ΝΕ κειµένου, αλλά και 
την εκφώνηση των δύο κειµένων παράλληλα.  

Τα τρία µικρά εικονίδια στο κάτω κεντρικό σηµείο της οθόνης σας επιτρέπουν να ‘κρύψετε’ το 
ένα από τα δύο παράλληλα κείµενα ή, αν στην οθόνη έχετε ένα από τα δύο, µε πάτηµα του 
διπλού εικονιδίου, να επαναφέρετε και τα δύο κείµενα.  

3.3.3 Γλωσσικές παρατηρήσεις και ασκήσεις 

Επιλέγοντας τις ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ από την µπάρα, µεταφέρεστε σε µια οθόνη 
παρόµοια µε αυτή των παραλλήλων κειµένων. Εδώ κάποιες λέξεις είναι ‘ενεργές’ 
(υπογραµµισµένες και πράσινες) και στα δύο κείµενα. Πατώντας επάνω τους, εµφανίζεται 
πλαίσιο µε την γλωσσική παρατήρηση. Το πλαίσιο αυτό µπορεί να µετακινείται σε κάθε 
σηµείο της οθόνης (πατάτε µε το ποντίκι επάνω του και το µετακινείτε κρατώντας το 
πατηµένο) και να κλείσει πατώντας οπουδήποτε έξω από αυτό. Πατώντας επάνω στα βελάκια 
του πλαισίου, το κείµενο µέσα στο πλαίσιο µετακινείται.  
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Εικόνα 9: Σελίδα γλωσσικών παρατηρήσεων 

Ενεργοποιώντας το εικονίδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, µεταφέρεστε στον πίνακα περιεχοµένων µε 
όλες τις γλωσσικές παρατηρήσεις κάθε ενότητας και τις ασκήσεις που τις συνοδεύουν. Είναι 
σηµαντικό να διαβάζετε πρώτα τις γλωσσικές παρατηρήσεις και µετά να λύνετε τις ασκήσεις, 
καθώς βρίσκονται σε άµεση σχέση µεταξύ τους. Όταν επιλέξτε την κατηγορία ασκήσεων που 
επιθυµείτε, εµφανίζεται ένας πίνακας επιλογής µε αριθµούς που αντιστοιχούν σε ασκήσεις. 

Οι εργονοµίες των ασκήσεων είναι ο ακόλουθες: 

Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής: επιλέγετε κάθε φορά την λέξη ή φράση που συµπληρώνει 
σωστά την πρόταση που εµφανίζεται. Για να το κάνετε αυτό, πατάτε µε το ποντίκι επάνω στην 
κατάλληλη απάντηση. Αν αλλάξετε γνώµη, πατάτε µια άλλη απάντηση. Όταν τελειώνετε, 
πατάτε το κουµπί ‘τελείωσα’. Αν κάνετε λάθος, έχετε µία ακόµα ευκαιρία να λύσετε σωστά την 
άσκηση. 

Ασκήσεις συµπλήρωσης κενού: συµπληρώνετε την πρόταση µε την κατάλληλη λέξη. Για 
να το κάνετε αυτό, πατάτε επάνω στην παύλα και πληκτρολογείτε. Όταν τελειώνετε, πατάτε το 
κουµπί ‘τελείωσα’. Αν κάνετε λάθος, έχετε ακόµα µία ευκαιρία να λύσετε σωστά την άσκηση. 
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Εικόνα 10: Σελίδα µε άσκηση πολλαπλών επιλογών 

Ακροστιχίδες: διαλέγετε την καρτέλα που αντιστοιχεί στην 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 την σωστή απάντηση. Αν κάνετε λάθος, 
διαλέγετε πάλι την καρτέλα που αντιστοιχεί στην λέξη που θέλετε να συµπληρώσετε. Πατάτε 
µε το ποντίκι επάνω στο γράµµα που θέλετε να διορθώσετε και πληκτρολογείτε  την νέα 
απάντηση. Όταν τελειώσετε, πατάτε το κουµπί ‘τελείωσα’. 

Γενικά δίνεται η σωστή απάντηση µετά από δύο προσπάθειες. Για τις ασκήσεις που αφορούν 
αρχαία ελληνικά, αφού ολοκληρωθεί η επίλυση, δίνεται η µετάφραση του κειµένου. Κάθε 
στιγµή µπορείτε να ανατρέχετε στο λεξικό του λογισµικού. Όπου οι σωστές απαντήσεις είναι 
περισσότερες από µία, εµφανίζονται πατώντας επάνω στο κόκκινο σηµάδι που εµφανίζεται 
στην οθόνη. 

Μπορείτε να ελέγξετε την κάλυψη των ασκήσεων µε τον ακόλουθο τρόπο: για όλες τις 
ασκήσεις κάθε κατηγορίας που έχετε επιλύσει µε επιτυχία, ο αριθµός που αντιστοιχεί στον 
αρχικό πίνακα επιλογής έχει αλλάξει χρώµα. Εµφανίζονται επίσης και τα ακόλουθα εικονίδια: 

Τελείωσα: πατώντας στο εικονίδιο αυτό αξιολογείται η προσπάθειά σας 

Πάτησε εδώ για να συνεχίσεις: αφού έχετε δει τις σωστές απαντήσεις, µπορείτε να 
πατήσετε επάνω στο εικονίδιο αυτό για να επιλύσετε την άσκηση. 

Σε κάθε ενότητα υπάρχουν και δύο ανοιχτοί τύποι ασκήσεων, ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ, 
πολλαπλής επιλογής και συµπλήρωσης κενού. Για την επίλυσή τους ακολουθείτε διαδικασία 
παρόµοια µε αυτήν που περιγράφηκε παραπάνω. 

3.3.4 Λεξικό 

Η επιλογή του ΛΕΞΙΚΟΥ σας επιτρέπει να µεταβείτε σε ένα λήµµα είτε µε αλφαβητική 
αναζήτηση είτε µε αναζήτηση σε κατάλογο ληµµάτων. Η αναζήτηση γίνεται µε βάση τον τύπο 
της αττικής διαλέκτου, θα βρείτε όµως και τον ιωνικό τύπο, όπου αυτός είναι διαφορετικός. 
Στο λεξικό του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ περιλαµβάνονται οι έννοιες-αποδόσεις του λήµµατος που 
αντιστοιχούν στα κείµενα των επεισοδίων και στις ασκήσεις. Γίνεται επίσης παραποµπή στο 
αρχαίο κείµενο για κάθε µια από τις έννοιες-αποδόσεις των λέξεων. Όπου η έννοια προκύπτει 
από το κείµενο-επεισόδιο, µπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείµενο, πατώντας επάνω στους 
αριθµούς της παραποµπής που συµβολίζονται µε µπλε χρώµα. Τέλος, για πολλά λήµµατα 
περιλαµβάνεται και ένας αλφαβητικός κατάλογος µε αντιπροσωπευτικά αρχαία και νέα 
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ελληνικά παράγωγα και σύνθετα. Η έξοδος από το λεξικό γίνεται πατώντας το εικονίδιο 
εξόδου. 

 

Εικόνα 11: Το λεξικό του λογισµικού 

3.3.5 Το µαντείο των ∆ελφών 

Η µετάβαση στο Μαντείο των ∆ελφών γίνεται µε πάτηµα επάνω στην ένδειξη ∆ΕΛΦΟΙ στον 
χάρτη του κόσµου του Ηροδότου (εικόνα 6). 

 

Εικόνα 12: Το µαντείο των ∆ελφών 

Από την πρώτη οθόνη του Μαντείου µπορείτε να µεταβείτε στο video του αρχαιολογικού 
χώρου των ∆ελφών. Πατώντας στο αναλόγιο, θα δείτε την διάρθρωση του µουσείου από 
ψηλά, µε δυνατότητα να πατήσετε επάνω σε κάθε αίθουσα και να µεταβείτε σε αυτήν. Η 
µετάβαση γίνεται επίσης από την µία αίθουσα στην άλλη, όταν πλησιάζοντας την πόρτα, ο 
κέρσορας γίνεται βελάκι. Καθένα από τα εκθέµατα µπορείτε να το µεγεθύνετε. Συνοδεύεται 
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από πληροφορίες, όπου δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην σύνδεσή του µε τα κείµενα του 
Ηροδότου. Η έξοδος γίνεται κάθε φορά από την µόνιµη µπάρα του λογισµικού. 

3.3.6 Τα εισαγωγικά και παράλληλα κείµενα του χρήστη 

Πατώντας επάνω στα αντίστοιχα εικονίδια του χάρτη της εικόνας 6, µεταβαίνετε στα 
εισαγωγικά και παράλληλα κείµενα του έχετε εισαγάγει οι ίδιοι ως χρήστες της βάσης 
δεδοµένων του λογισµικού (παραγρ. 2.5.1) Εµφανίζεται ένας πίνακας περιεχοµένων, από τον 
οποίο µπορείτε να κάνετε επιλογή του τίτλου του εισαγωγικού κειµένου ή της παράλληλης 
αντιστοίχισης που θέλετε να δείτε κάθε φορά. Όταν κάνετε την επιλογή σας, οι οθόνες που 
εµφανίζονται είναι αντίστοιχες αυτών των εισαγωγικών και παραλλήλων κειµένων του 
λογισµικού (παράγρ. 3.3.1. και 3.3.2.) 

3.4 Η βιβλιοθήκη του λογισµικού 

Η πρόσβαση στην βιβλιοθήκη του λογισµικού  γίνεται είτε µέσω του εικονιδίου στην µόνιµη 
µπάρα του λογισµικού είτε επιλέγοντας το ράφι ‘ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ’ από την πρώτη σελίδα. 

Η βιβλιοθήκη περιλαµβάνει τα ακόλουθα βιβλία: 

• Αρχαία κείµενα και αποδόσεις 

• Σύγχρονη λογοτεχνία 

• Τεχνολογία 

• Εγκυκλοπαίδεια  

• Αρχαίοι άτλαντες 

• Μέµνησο 

• Αρχαία και σύγχρονη τέχνη 

• Γλωσσικές παρατηρήσεις  

 

 

Εικόνα 13: Η βιβλιοθήκη του λογισµικού 
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Με την επιλογή του κάθε βιβλίου, οδηγείστε σε έναν πίνακα περιεχοµένων. Πατώντας επάνω 
στους τίτλους του πίνακα, µεταφέρεστε στην πληροφορία του κάθε τίτλου που µπορεί να είναι 
εικόνα, κείµενο ή συνδυασµός και των δύο. 

Η επιστροφή στον πίνακα περιεχοµένων γίνεται µε πάτηµα στο εικονίδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 
Όπου υπάρχει εικόνα και εφόσον ο δροµέας γίνεται µεγεθυντικός φακός, µπορείτε να 
µεγεθύνετε την εικόνα. Η εικόνα επανέρχεται στο αρχικό της µέγεθος πατώντας και πάλι 
επάνω της. 

Το βιβλίο ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ περιλαµβάνει εκτεταµένα κείµενα µε την 
απόδοσή τους στην νεοελληνική και η µετάβαση από την µία σελίδα στην επόµενη γίνεται µε 
τα βελάκια. Το ίδιο συµβαίνει και στα υπόλοιπα βιβλία. 

Όσον αφορά το βιβλίο της TEXNOΛΟΓΙΑΣ, µπορείτε να µεγεθύνετε τα σκίτσα και, 
ταυτόχρονα, να τα µετακινείτε στην οθόνη διαβάζοντας το κείµενο που αναφέρεται σε αυτά. 

Το βιβλίο µε τίτλο ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε την εξέλιξη µιας 
µάχης ή µιας ναυµαχίας µέσα από µια σειρά χαρτών. Επιπλέον, µε πάτηµα στην ένδειξη 
ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ που υπάρχει στο επάνω δεξί µέρος της οθόνης κάποιων χαρτών, µπορείτε 
να συγκρίνετε την γεωγραφία της αρχαιότητας µε τα σηµερινά γεωγραφικά δεδοµένα. Τέλος, 
σε κάποιους χάρτες υπάρχουν ενεργά σηµεία, που εµφανίζονται µε έντονους χαρακτήρες και 
στα οποία ο κέρσορας µετατρέπεται σε χεράκι. Αυτά τα σηµεία κρύβουν φωτογραφικό υλικό. 

3.4.1 Η βιβλιοθήκη του χρήστη 

Σε αυτήν µεταβαίνετε από την πρώτη οθόνη του λογισµικού, πατώντας επάνω στο αντίστοιχο 
ράφι της βιβλιοθήκης. Η οθόνη είναι παρόµοια µε αυτή της Βιβλιοθήκης του λογισµικού, µε 
την προσθήκη ενός ακόµα βιβλίου, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΣ, µέσα από το οποίο µπορείτε να δείτε 
όλες τις θεµατικές περιοχές που έχετε προσθέσει ως χρήστες στην βάση δεδοµένων του 
λογισµικού. 

Η πλοήγηση µέσα στα βιβλία είναι κοινή. Από τον πίνακα περιεχοµένων επιλέγετε τον τίτλο 
που θέλετε να δείτε. Αν πρόκειται για κείµενο, εµφανίζεται στο αριστερό µέρος της οθόνης. Αν 
έχει θερµές λέξεις, το περιεχόµενό τους εµφανίζεται στο δεξί µέρος της οθόνης (κείµενο, 
εικόνα). Αν πρόκειται για εικόνα, αυτή µεγεθύνεται. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε στο 
πεδίο αναζήτησης την λέξη ή τµήµα λέξης που επιθυµείτε και να πατήσετε το εικονίδιο 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ. Τότε όλοι οι τίτλοι που περιέχουν αυτή την λέξη ή τµήµα λέξης θα 
χρωµατιστούν µπλε στην οθόνη και µπορείτε να πατήσετε επάνω τους. Με πάτηµα του 
εικονιδίου της ΑΚΥΡΩΣΗΣ, τα αποτελέσµατα της προηγούµενης αναζήτησής σας 
ακυρώνονται και µπορείτε να συνεχίσετε µε καινούρια αναζήτηση. 

 

3.5 Πλοήγηση στα προγράµµατα της βάσης δεδοµένων του λογισµικού 
του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 

Πρόκειται για τρία ξεχωριστά προγράµµατα, στα οποία µπορείτε να προσθέτετε το δικό σας 
υλικό, καθώς και να πραγµατοποιείτε διασυνδέσεις και παράλληλες στοιχίσεις. Τα 
αποτελέσµατα των εργασιών σας τα βλέπετε µέσα από το κυρίως πρόγραµµα του Ηροδότου, 
πατώντας επάνω στα Εισαγωγικά και Παράλληλα κείµενα του χάρτη και στην ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. 

3.5.1 Βιβλιοθήκη πολυµέσων 

Το πρόγραµµα παρέχει λειτουργίες ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ και ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ υλικού της πολυµεσικής 
βιβλιοθήκης, καθώς και ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Οι λειτουργίες αυτές 
παρέχονται µέσω των εικονιδίων της οθόνης. Η έξοδος γίνεται πατώντας επάνω στο εικονίδιο 
ΕΞΟ∆ΟΥ.  

Λειτουργία ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ υλικού: 

• Ενεργοποιείτε το εικονίδιο της ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ και επιλέγετε το αρχείο που θέλετε 
να προσθέσετε στην συλλογή σας. Αν πρόκειται για αρχείο κειµένου, αυτό δεν πρέπει να 
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ξεπερνά τους 5.000 χαρακτήρες. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι .doc ή .rtf. Τα αρχεία 
εικόνας πρέπει να είναι .bmp, διαστάσεων µέχρι 1024x768, τα αρχεία ήχου πρέπει να 
είναι .wav και τα αρχεία video .avi. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όνοµα του αρχείου που θα 
καταχωρίσετε δεν πρέπει να ξεπερνά τους 20 χαρακτήρες. 

• Ενεργοποιείτε το εικονίδιο της ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ και καλείστε να 
συµπληρώσετε τα στοιχεία του αρχείου: Τίτλος (υποχρεωτικό στοιχείο), Θεµατική Περιοχή 
(υποχρεωτικό στοιχείο) και Περιγραφή (προαιρετικό στοιχείο). ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραµµα 
δεν επιτρέπει την χρήση µονών και διπλών εισαγωγικών (" '). Ο τίτλος δεν µπορεί να 
ξεπερνά τους 40 χαρακτήρες και η περιγραφή τους 254. 

• Με την ενεργοποίηση της ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ η διαδικασία εισαγωγής ολοκληρώνεται, ενώ η 
επιλογή ΑΚΥΡΟ ακυρώνει την διαδικασία εισαγωγής. 

• Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ενεργοποιεί τον κειµενογράφο WORD 
στον οποίο µπορείτε να πληκτρολογήσετε το κείµενό σας και, στην συνέχεια, να κάνετε 
την εισαγωγή του στην συλλογή µε βάση την παραπάνω διαδικασία. Αν πατήσετε 
ΑΚΥΡΟ, ο κειµενογράφος κλείνει χωρίς να κάνετε εισαγωγή του κειµένου σας στην 
συλλογή. Η µορφοποίηση γίνεται µόνο µέσα από τον κατάλογο επιλογών (µενού). 

• Για την δηµιουργία αρχαίου κειµένου, ενεργοποιείται ο κειµενογράφος (βλέπε παρακάτω) 

 

Εικόνα 14: Η βιβλιοθήκη της βάσης δεδοµένων του λογισµικού  

Οι θεµατικές περιοχές που έχουν καταχωρισθεί αντιστοιχούν στα βιβλία της Βιβλιοθήκης της 
κύριας εφαρµογής του λογισµικού. Αν καταχωρίσετε στην θεµατική περιοχή Εισαγωγικά 
Κείµενα, θα δείτε τα κείµενα αυτά µέσα από την επιλογή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ της 
κύριας εφαρµογής. Στα κείµενα αυτά µπορείτε να πραγµατοποιήσετε διασυνδέσεις (βλ. 
επόµενη παράγραφο).  

Λειτουργία ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ υλικού: 
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• Για να κάνετε µεταβολή των στοιχείων ενός αρχείου της βιβλιοθήκης ή και διαγραφή του, 

επιλέγετε το εικονίδιο της ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 

• Επιλέγετε το είδος του αρχείου (εικόνα, ήχος, κείµενο ή video) ή/και την θεµατική περιοχή 
από τον κατάλογο, ενεργοποιώντας τα αντίστοιχα εικονίδια της οθόνης. Ανάλογα µε την 
επιλογή σας διαµορφώνεται και ο κατάλογος των τίτλων µε αλφαβητική σειρά.  

• Επιλέγετε τον τίτλο που επιθυµείτε από τον κατάλογο και το αρχείο θα εµφανιστεί στο 
πλαίσιο στο δεξί µέρος της οθόνης. 

• Αν επιλέξετε ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, τότε η φόρµα εµφανίζεται συµπληρωµένη µε τα 
στοιχεία που είχατε ήδη καταχωρίσει και µπορείτε να κάνετε τις διορθώσεις σας πατώντας 
το εικονίδιο ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, το οποίο σας οδηγεί στην φόρµα των ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραµµα δεν επιτρέπει την χρήση µονών και διπλών 
εισαγωγικών (" '). Ο τίτλος δεν µπορεί να ξεπερνά τους 40 χαρακτήρες και η περιγραφή 
τους 254. 

•  Η ∆ΙΑΓΡΑΦΗ σας επιτρέπει να διαγράψετε ένα καταχωρηµένο αρχείο µαζί µε όλες τις 
πληροφορίες που το συνοδεύουν.  

• Μπορείτε να κάνετε διορθώσεις σε ένα κείµενο που έχετε ήδη εισαγάγει µε την ακόλουθη 
διαδικασία: εµφανίζετε στην οθόνη της ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ το κείµενο που θέλετε να 
διορθώσετε, επιλέγετε µε το ποντίκι το κείµενο και κάνετε αντιγραφή (control+c). Στην 
συνέχεια, επιλέγετε ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ από την ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
και κάνετε επικόλληση (control+v). Αφού πραγµατοποιήσετε τις διορθώσεις σας, 
ακολουθείτε την διαδικασία εισαγωγής νέου κειµένου και, τέλος, σβήνετε το αρχικό 
κείµενο από την ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. 

 

Εικόνα 13: ∆ιαχείριση υλικού  στην βιβλιοθήκη της βάσης δεδοµένων 

 Λειτουργία ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: 

• Ενεργοποιείτε το εικονίδιο της ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.  
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• Ενεργοποιείτε την ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, πληκτρολογείτε στην φόρµα 

που εµφανίζεται την νέα Θεµατική Περιοχή και πατάτε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ή ΑΚΥΡΩΣΗ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η νέα θεµατική περιοχή θα είναι διαθέσιµη µετά την επανεκκίνηση του 
προγράµµατος. 

• Ενεργοποιείτε την ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, επιλέγετε την Θεµατική Περιοχή 
που θέλετε να διαγράψετε και πατάτε ∆ΙΑΓΡΑΦΗ. Προϋπόθεση είναι να έχετε κάνει οι 
ίδιοι την εισαγωγή της Θ.Π. που θέλετε να διαγράψετε. Οι Θ.Π. που έχουν καταχωρισθεί 
από τον Κατασκευαστή δεν διαγράφονται. 

• Κλείνετε την φόρµα πατώντας  ΕΞΟ∆Ο. 

 

Εικόνα 14: ∆ιαχείριση θεµατικών περιοχών στην βάση δεδοµένων του λογισµικού 

3.5.2 Κειµενογράφος για πληκτρολόγηση αρχαίων κειµένων 

Στο πρόγραµµα αυτό µπορείτε να πληκτρολογήσετε τόνους και πνεύµατα στην 
γραµµατοσειρά IELSANS, την οποία επιλέγετε από τον κατάλογο των γραµµατοσειρών. Για 
να το κάνετε αυτό, πατήστε τα πλήκτρα F1 ως F7, δίπλα στα οποία αναφέρονται οι 
αντιστοιχίες τους, µαζί µε το γράµµα που θέλετε. Αν, για παράδειγµα, θέλετε να 
πληκτρολογήσετε το γράµµα άλφα µε ψιλή, βαρεία και υπογεγραµµένη, πληκτρολογείτε 
F2+F3+F6+α. Οι ίδιες επιλογές µπορούν να γίνουν και µε το ποντίκι, σηµειώνοντας x στο 
αντίστοιχο τετραγωνάκι. Μπορείτε να επιλέξετε και το µέγεθος των γραµµάτων που θέλετε 
(από τον κατάλογο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ>ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ>SIZE). Παρέχονται οι δυνατότητες 
Αντιγραφής, Αποκοπής, Επικόλλησης και ∆ιαγραφής, οι οποίες είναι αντίστοιχες των εντολών 
του επεξεργαστή κειµένου WORD. Όλες οι παραπάνω δυνατότητες παρέχονται µέσω του 
καταλόγου ‘‘Επεξεργασία”. Η IELSANS είναι µια γραµµατοσειρά που δουλεύει µε το αγγλικό 
πληκτρολόγιο. Αυτό σηµαίνει ότι, αν χρησιµοποιήσετε γραµµατοσειρά πέραν της IELSANS, 
για να πληκτρολογήσετε ένα νεοελληνικό κείµενο και, στην συνέχεια, επανέλθετε στην 
IELSANS, πρέπει να επιστρέψετε στο αγγλικό πληκτρολόγιο. Για να βγείτε από το 
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πρόγραµµα, επιλέξτε Αρχείο>Έξοδος, οπότε θα µεταβείτε στην φόρµα ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 

 

 

Εικόνα 15: Κειµενογράφος για εισαγωγή αρχαίου κειµένου  

3.6 ∆ιασυνδέσεις 

Το πρόγραµµα αυτό σας επιτρέπει να δηµιουργήσετε θερµές λέξεις σε ένα κείµενο της 
πολυµεσικής βιβλιοθήκης, οι οποίες θα οδηγούν σε άλλα κείµενα, εικόνες, ήχους ή video 
(καταχωρισµένα επίσης στην πολυµεσική βιβλιοθήκη).  
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Εικόνα 16: Κείµενο µε διασυνδέσεις 

Βασικές λειτουργίες: 

• Με την ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ εµφανίζεται ένας κατάλογος που περιέχει αλφαβητικά όλα 
τα κείµενα. Αν επιλέξετε µία από τις Θεµατικές Περιοχές (η φόρµα αναζήτησης σας 
παρέχει αυτή την δυνατότητα), ο κατάλογος µικραίνει σηµαντικά.  

• Πατάτε επάνω στον τίτλο που σας ενδιαφέρει µε το ποντίκι σας και ενεργοποιείτε την 
ΕΠΙΛΟΓΗ. Το κείµενο που επιλέξατε εµφανίζεται στην οθόνη. Πατώντας ΑΚΥΡΩΣΗ, η 
φόρµα ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ κλείνει. 

• Επιλέγετε το τµήµα του κειµένου (συνήθως µια λέξη ή φράση) στο οποίο θέλετε να 
συνδέσετε ένα αρχείο. Για να το κάνετε αυτό, φέρνετε τον κέρσορα µε το ποντίκι στην 
αρχή της λέξης, τον πατάτε, τον κρατάτε πατηµένο και σύρετε το ποντίκι µέχρι να επιλέξτε 
ολόκληρη την λέξη ή φράση που επιθυµείτε. Με διπλό κλικ επάνω στην λέξη, µπορείτε να 
την επιλέξετε. Τότε θα δείτε ενεργοποιηµένο το εικονίδιο της ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ. Το πατάτε 
και εµφανίζεται ο κατάλογος µε τους τίτλους όλων των αρχείων της πολυµεσικής 
βιβλιοθήκης. 

• Μπορείτε να επιλέξετε το είδος του αρχείου από τον κατάλογο (εικόνα, ήχος κ.ά.) και να 
κάνετε προεπισκόπησή του. Αφού βεβαιωθείτε ότι βρήκατε το αρχείο που επιθυµείτε, 
ενεργοποιείτε την ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ, διαφορετικά κάνετε ΑΚΥΡΩΣΗ της διαδικασίας. 
Προκειµένου για διευθύνσεις στο διαδίκτυο, επιλέγετε Σελίδες ∆ιαδικτύου, συµπληρώνετε 
την διαδικτυακή διεύθυνση που επιθυµείτε και, αν χρειαστεί, πατάτε και το βέλος που 
βρίσκεται δεξιά της περιοχής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Όταν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία, η λέξη ή φράση στην οποία έχει γίνει η σύνδεση είναι κόκκινη. Η διαδικασία 
αντιστοίχισης µπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυµείτε σε κάθε κείµενο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν µπορείτε να κάνετε περισσότερες από µία συνδέσεις σε κάθε λέξη του 
κειµένου. 

• Η διαδικασία της ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ πραγµατοποιείται όταν φέρετε τον 
κέρσορα επάνω στην λέξη ή φράση που έχει κάποια σύνδεση και ενεργοποιήσετε  το 
αντίστοιχο εικονίδιο. Το πρόγραµµα ζητά επιβεβαίωση πριν αφαιρέσει την αντιστοίχιση. Η 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ εξασφαλίζει αφαίρεση όλων των συνδέσεων ενός κειµένου. Η 
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ολοκληρώνει την διαδικασία προσθήκης/αφαίρεσης συνδέσεων για ένα 
κείµενο. 

• Με πάτηµα επάνω σε µία σύνδεση (κόκκινη λέξη) φαίνεται στο κάτω δεξί µέρος της 
οθόνης ο τίτλος του αρχείου στο οποίο αναφέρεται και το εικονίδιο της 
ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ σας επιτρέπει να δείτε το αρχείο αυτό. Η διαδικασία συνδέσεων 
µπορεί να επαναληφθεί γα περισσότερα κείµενα. 

• Η έξοδος από το πρόγραµµα γίνετε µε ενεργοποίηση του εικονιδίου ΕΞΟ∆ΟΥ. Πριν βγείτε 
από το πρόγραµµα, αυτό σας υπενθυµίζει να σώσετε τις αλλαγές σας σε ένα κείµενο, σε 
περίπτωση που δεν έχετε κάνει κάτι τέτοιο. 

 

3.7 Παράλληλα κείµενα 

Το πρόγραµµα των ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε µια πρόταση 
ενός κειµένου (αρχαίου κειµένου) µε µια πρόταση ενός δεύτερου κειµένου (νεοελληνική 
απόδοση). Προϋπόθεση αποτελεί να είναι και τα δύο κείµενα καταχωρισµένα στην 
πολυµεσική βιβλιοθήκη.  

 

Εικόνα 16: Παράλληλα στοιχισµένα κείµενα 

Βασικές λειτουργίες:  

• Με την ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ εµφανίζεται ένας κατάλογος που περιέχει αλφαβητικά όλα 
τα κείµενα. Η διαδικασία επιλογής του κειµένου µπορεί να διευκολυνθεί αν επιλέξετε την 
Θεµατική Περιοχή στην οποία ανήκει. Η προεπιλεγµένη Θεµατική Περιοχή για το πρώτο 
κείµενο είναι αυτή των αρχαίων κειµένων.  

• Ακολουθείτε την ίδια διαδικασία για το δεύτερο κείµενο, στο οποίο η προεπιλεγµένη 
Θεµατική Περιοχή είναι αυτή των νεοελληνικών αποδόσεων.  
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• Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και των δύο κειµένων, το πρόγραµµα σας ζητά 

να συµπληρώσετε τον τίτλο της παράλληλης στοίχισης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραµµα δεν 
επιτρέπει την χρήση µονών και διπλών εισαγωγικών (" '). Αµέσως η οθόνη ‘γεµίζει’ µε τα 
δύο κείµενα. Μέσα από την ίδια φόρµα µπορείτε να επιλέξετε και τις ήδη υπάρχουσες 
παραλληλοποιήσεις κειµένων.  

• Επιλέγετε το τµήµα του κειµένου (συνήθως φράση ή πρόταση) στο οποίο θέλετε να 
αντιστοιχίσετε τµήµα του δευτέρου κειµένου. Για να το κάνετε αυτό, φέρνετε τον κέρσορα 
µε το ποντίκι στην αρχή της λέξης, τον πατάτε, τον κρατάτε πατηµένο και σύρετε το 
ποντίκι µέχρι να επιλέξετε ολόκληρη την φράση ή πρόταση που επιθυµείτε. 
Επαναλαµβάνετε την ίδια διαδικασία για το δεύτερο κείµενο. Οι φράσεις που έχετε 
επιλέξει και στα δύο κείµενα έχουν κόκκινο χρώµα. 

• Ενεργοποιείτε το εικονίδιο της ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ και επαναλαµβάνετε την διαδικασία για 
όλο το κείµενο. ∆εν µπορείτε να κάνετε αντιστοίχιση µιας φράσης µε δύο φράσεις στο 
δεύτερο κείµενο. Το πρόγραµµα σας ενηµερώνει για το γεγονός αυτό. 

• Η διαδικασία της ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ πραγµατοποιείται όταν φέρετε τον 
κέρσορα επάνω στην φράση που έχει κάποια σύνδεση και ενεργοποιήσετε  το αντίστοιχο 
εικονίδιο. Το πρόγραµµα ζητά επιβεβαίωση πριν αφαιρέσει την αντιστοίχιση. 

• Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ εξασφαλίζει αφαίρεση όλων των συνδέσεων ενός ζεύγους κειµένων. 

•  Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ολοκληρώνει την διαδικασία παραλληλοποίησης για ένα ζεύγος 
κειµένων.  

• Η ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ επιτρέπει να δείτε όλες τις αντιστοιχίσεις που έχουν γίνει σε ένα 
ζεύγος κειµένων. 

• Σε περίπτωση που το κείµενο είναι µεγαλύτερο από την οθόνη, τα βελάκια στο δεξί µέρος 
σας επιτρέπουν να προχωρήσετε το κείµενο προς τα κάτω.  

• Η έξοδος από το πρόγραµµα γίνεται µε την ενεργοποίηση του εικονιδίου ΕΞΟ∆ΟΥ. 

 

3.8 Βιβλίο καθηγητή 

Μέσα από την επιλογή ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (από το Start->Programs->Ηρόδοτος ή 
Herodotus), γίνεται η µεταφορά στα προγράµµατα παρακολούθησης της επίδοσης των 
µαθητών και εισαγωγής νέων ασκήσεων. Το πρόγραµµα θα ζητήσει µυστική λέξη, η οποία 
πρέπει να είναι ίδια µε την λέξη που έχετε δώσει για την εισαγωγή σας στο πρόγραµµα (το 
πρόγραµµα απευθύνεται µόνο σε διδάσκοντες). Μετά την εισαγωγή µυστικής λέξης, οι 
επιλογές σας είναι τρεις: 

• βαθµολογίες µαθητών 

• εισαγωγή ασκήσεων συµπλήρωσης κενού 

• εισαγωγή ασκήσεων πολλαπλών επιλογών 

Επιλέγοντας την ένδειξη ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ έρχεστε στην ακόλουθη οθόνη: 
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Εικόνα 17: Παράθυρο παρουσίασης βαθµολογίας µαθητών 

Στο πάνω αριστερό µέρος της οθόνης µπορείτε να επιλέξετε το ονοµατεπώνυµο του µαθητή, 
την πρόοδο του οποίου θέλει να παρακολουθήσετε. Στον πίνακα εµφανίζονται το όνοµα του 
µαθητή, ο κατάλογος µε τις κατηγορίες ασκήσεων που έχει λύσει (π.χ. δευτερόκλιτα 
ουσιαστικά, δευτερόκλιτα επίθετα κ.ά.), ο αριθµός των ασκήσεων κάθε κατηγορίας που έχει 
λύσει (π.χ. δύο από τις έξι ασκήσεις) και τέλος, ο µέσος όρος της βαθµολογίας του µαθητή 
στις ασκήσεις που έχει ήδη λύσει  σε κάθε κατηγορία ασκήσεων (µε άριστα το 10). Για κάθε 
αποτυχηµένη προσπάθεια του µαθητή να λύσει µια άσκηση, η βαθµολογία του στην άσκηση 
αυτή µειώνεται κατά µία µονάδα. Ο µέσος όρος µιας κατηγορίας ασκήσεων προκύπτει από το 
άθροισµα των µέσων όρων όλων των ασκήσεων αυτής της κατηγορίας.   

Επιλέγοντας την ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ, επιλέγετε αρχικά την 
ενότητα στην οποία θέλετε να πραγµατοποιήσετε προσθήκη ασκήσεων συµπλήρωσης κενού. 
Στη συνέχεια, έρχεστε στην ακόλουθη οθόνη: 

 

 

Εικόνα 18: Παράθυρο παρουσίασης προγράµµατος εισαγωγής ασκήσεων 
συµπλήρωσης κενού 

Πάντα σε κάθε άσκηση υπάρχει µία πρόταση που δεν σβήνει και που αποτελεί το πρότυπο 
µε βάση το οποίο θα προσθέτετε ασκήσεις. Οι επιλογές στην οθόνη αυτή είναι οι ακόλουθες: 

• µπροστά 

• πίσω 

• εισαγωγή νέας άσκησης 

• διαγραφή άσκησης (διαγράφεται η άσκηση που φαίνεται κάθε φορά στην οθόνη) 

• έξοδος 

Πληκτρολογείτε την πρόταση στον χώρο που του δίδεται και χρησιµοποιείτε την παύλα (_) για 
να συµβολίσει το κενό της λέξης που πρέπει να συµπληρώσει ο µαθητής (σε κάθε πρόταση 
το κενό µπορεί να είναι µόνο ένα). Στην συνέχεια, συµπληρώνετε την σωστή απάντηση στον 
χώρο που δίδεται. Αν υπάρχουν παραπάνω από µία πιθανές σωστές απαντήσεις, 
συµπληρώνετε και τον χώρο των προαιρετικών απαντήσεων. 

 

Επιλέγοντας την ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ, επιλέγετε πάλι την 
ενότητα στην οποία θέλετε να πραγµατοποιήσετε προσθήκη ασκήσεων. Στην συνέχεια, 
έρχεστε στην ακόλουθη οθόνη: 
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Εικόνα 19: Παράθυρο παρουσίασης προγράµµατος εισαγωγής ασκήσεων πολλαπλών 
επιλογών 

 

Πάντα σε κάθε άσκηση υπάρχει µία πρόταση που δεν σβήνει και που αποτελεί το πρότυπο 
µε βάση το οποίο θα προσθέτετε ασκήσεις.  

Οι επιλογές στην οθόνη αυτή είναι οι ακόλουθες: 

• µπροστά 

• πίσω 

• εισαγωγή νέας άσκησης 

• διαγραφή άσκησης (διαγράφεται η άσκηση που φαίνεται κάθε φορά στην οθόνη) 

• έξοδος 

Πληκτρολογείτε την πρόταση στον χώρο που του δίδεται και χρησιµοποιείτε τρεις τελείες που 
συµβολίζουν  την λέξη ή φράση που πρέπει να συµπληρώσει ο µαθητής (σε κάθε πρόταση το 
κενό µπορεί να είναι µόνο ένα). Στην συνέχεια, συµπληρώνετε τρεις εναλλακτικές απαντήσεις 
στον χώρο που δίδεται και τον αριθµό της σωστής απάντησης στο αντίστοιχο πεδίο. 

Η βαθµολογία των µαθητών στις ασκήσεις του διδάσκοντα φαίνεται και αυτή στον κατάλογο 
µε τις βαθµολογίες µαθητών.  

 39


	Εισαγωγή
	Εκπαιδευτικά Σενάρια
	Σύντομη ανασκόπηση του σεναρίου
	Παιδαγωγικοί, κοινωνιολογικοί και πολιτισμικοί στόχοι
	Προσδοκώμενη διαδικασία μάθησης
	Διδακτική διαδικασία- Δραστηριότητες
	Ενότητα Κροίσου- Σόλωνα
	Ενότητα Νείλου
	Ενότητα Σαλαμίνας
	Ενότητα Δωδώνης
	Ενότητα Θερμοπυλών



	Πλοήγηση στο λογισμικό του Ηροδότου
	Εισαγωγή στο λογισμικό
	Εισαγωγική ενότητα του λογισμικού
	Τα ταξίδια του Ηροδότου
	Επεισόδια (Σάρδεις, Νείλος, Σαλαμίνα, Δωδώνη, Θερμοπύλες)
	Πρωτότυπο κείμενο και νεοελληνική απόδοση
	Γλωσσικές παρατηρήσεις και ασκήσεις
	Λεξικό
	Το μαντείο των Δελφών
	Τα εισαγωγικά και παράλληλα κείμενα του χρήστη

	Η βιβλιοθήκη του λογισμικού
	Η βιβλιοθήκη του χρήστη

	Πλοήγηση στα προγράμματα της βάσης δεδομένων του λογισμικού 
	Βιβλιοθήκη πολυμέσων
	Κειμενογράφος για πληκτρολόγηση αρχαίων κειμένων

	Διασυνδέσεις
	Παράλληλα κείμενα
	Βιβλίο καθηγητή


