
Μαργαρίτα 2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2" ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

 

Το συγκεκριμένο λογισμικό αφορά τη διδασκαλία της 

Γλώσσας σε επίπεδο δευτέρας Δημοτικού των ομογενών που 

επιθυμούν να μάθουν βήμα βήμα την ελληνική γλώσσα . Το 

παρόν λογισμικό μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τη διδασκαλία της Γλώσσας για οποιοδήποτε 

εκπαιδευτικό ή γονέα, με αντικείμενο την ελληνική ως ξένη 

γλώσσα. Το περιεχόμενό του είναι επιστημονικά έγκυρο και 

η διδακτική μέθοδος του λογισμικού είναι ελεγχόμενη και 

έχει εγκριθεί από το υπουργείο παιδείας. Το λογισμικό είναι 

χωρισμένο σε εννέα διδακτικές ενότητες και αυτές είναι οι εξής: 

 Στο σχολείο 

 Το πάρτι μου 

 Το πρόγραμμα της εβδομάδας 

 Πάμε για ψώνια; 

 Μαγειρεύουμε 

 Η οικόγενεια Ποντικάκη 

 Όλοι παίζουμε 

 Εποχές και γιορτές 

 Μια φορά και ένα καιρό 

 

Το λογισμικό είναι εύκολο στη πλοήγηση καθώς διαθέτει ένα πολύ απλό μενού, 

εύκολο και κατανοητό στην χρήση του. Η κάθε ενότητα περιέχει πέντε ειδών 

δραστηριότητες που μπορούν να ασχοληθούν τα παιδιά. Αυτές 

είναι: 

 το κείμενο, 

 το λεξιλόγιο, 

 οι ασκήσεις, 

 το παιχνίδι και 

 το τεστ 

 

   Τα κείμενα είναι προσεγμένα και κατάλληλα για την ηλικία 

που απευθύνονται. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να 

διαβάσουν αλλά και να ακούσουν τα κείμενα. 

   Στο λεξιλόγιο υπάρχουν εικόνες με τις λέξεις των κειμένων 

και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πατώντας πάνω στην λέξη να την ακούσει.  

   Οι ασκήσεις και τα παιχνίδια έχουν αρκετό ενδιαφέρον και είναι κυρίως 

αντιστοίχισης.  

   Μέσα από τα τεστ αξιολόγησης δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ελέγξει 

άμεσα εάν κατανόησε τα συγκεκριμένα παραδείγματα.  

http://e-glwssa.wikispaces.com/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1+2


   Τέλος, οι χρήστες μπορούν να ακούσουν παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια 

ηχογραφημένα από μικρά παιδιά. 

 

 

Για να κατεβάσετε το λογισμικό κάντε κλικ εδώ. 

 

 

Υπεύθυνος: 

 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε, Εργαστήριο Διαπολοτισμικών 

και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) - www.uoc.gr/diaspora 

 Επιστημονικός υπεύθυνος: Μιχάλης Δαμανάκης 

 

Περιγραφή: Γκρέκου Χρυσούλλα 

 

Screen-by-Screen περιγραφή λογισμικού: 

 

Περιγραφή λογισμικού «Μαργαρίτα 2» 

 

Μπαίνοντας στο λογισμικό μας βγάζει μία καρτέλα που μας ζητάει να γράψουμε το 

όνομά μας για να συνεχίσουμε. Μπορούμε, επίσης, να επιλέξουμε το ονομά μας εάν 

έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει το λογισμικό. 

 

 

 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?yliko


Στην σνέχεια βλέπουμε μία καρτελά που περιλαμβάνει τις ενότητες του λογισμικού στην 

αριστερή πλευρά, ενώ στην δεξιά υπάρχουν όλες οι δραστηριότητες. 

 

 

Κάνοντας κλικ πάνω σε όποια ενότητα εμείς θέλουμε μας εμφανίζει το κείμενο. Επιπλέον, 

μπορούμε να ακούσουμε το κάθε κείμενο πατώντας στο σχετικό κουμπί. 

 

 



Για κάθε ενότητα υπάρχει και το αντίτοιχο λεξιλόγιο με εικόνες. Κάνοντας κλικ πάνω σε μία 

εικόνες ακούγεται και η αντίτοιχη λέξη.

 

 

     Ακόμη, για κάθε ενότητα υπάρχουν ασκήσεις  και παιχνίδια που κάνουν το λογισμικό 

ακόμα πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό. Τελειώνοντας με επιτυχία τις ασκήσεις και τα 

παιχνίδια εμφανίζεται μία εικόνα που επιβραβεύει την προσπάθεια των παιδιών. 

 

 



 

Για κάθε ενότητα υπάρχει και τεστ αξιολόγησης. Αφού έχουν διαβάσει και ακούσει τα 

παιδιά το κάθε κείμενο και έχουν κάνει τις αντίστοιχες δραστηριότητες, μπορούν να 

ελέγξουν τις γνώσεις τους μέσα από τα τεστ αξιολόγησης, που περιλαμβάνονται στο 

λογισμικό. 

 

 

Τέλος, υπάρχουν παιδικά τραγούδια στο λογισμικό που ερμηνεύονται από μικρά παιδιά. Το 

λογισμικό δίνει την δυνατότητα έκτος από το να ακούσουμε τα παιδικά τραγούδια, να 

διαβάσουμε και τους στίχους. 

 



 

 

 

 

Screen-by-Screen περιγραφή:   Γκρέκου Χρυσούλλα 

 

 

 

http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?information

