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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος  της Χηµείας παρουσιάζονται συχνά δυσκολίες 

κατανόησης  από τους  µαθητές, γιατί εισάγονται  πολλές νέες και αφαιρετικές έννοιες,  
οι οποίες συνήθως αναφέρονται στο µικρόκοσµο, δηλαδή σε έναν κόσµο άγνωστο στην 
καθηµερινότητά τους, που επιπλέον µπορεί να έ ρχεται σε σύγκρουση µε τα υπάρχοντα 
γνωστικά τους σχήµατα. Οι δυσκολίες αυτές πολλαπλασιάζονται στην περίπτωση των 
Κωφών µαθητών, των οποίων η φυσική γλώσσα, η Νοηµατική Γλώσσα, δεν έχει  ειδική 
ορολογία για να περιγράψει αντικείµενα όπως τη Χηµεία και περ ιέχει κυρίως έννοιες 
συνδεδεµένες µε την οπτική εµπειρία και την καθηµερινότητά τους.   

Έτσι, στη σχολική πραγµατικότητα για µια βασική έννοια στο µάθηµα της Χηµείας,  
όπως  π.χ. για το άτοµο,  χρησιµοποιούνται  διαφορετικοί τρόποι απόδοσής της στην 
Ελληνι κή Νοηµατική Γλώσσα (ΕΝΓ) από τους καθηγητές στα Ειδικά Σχολεία Κωφών, ή 
δεν υπάρχει καν αντίστοιχο γλωσσικό σηµεί ο για τη έννοια, µε αποτέλεσµα να γίνονται 
πολλές παρανοήσεις και χάσιµο πολύτιµου διδακτικού χρόνου για την περιφραστική 
επεξήγησή της.  

Στην περίπτωση των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και γενικά µαθητών  µε 
λίγη προϋπάρχουσα γνώση ή έφεση στο αντικείµενο προς µάθηση, έχει βρεθεί ότι   η 
αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού λογισµικού µπορεί να επιφέρει πολλά θετικά µαθησιακά 
αποτελέσµατα. Λαµβάνοντ ας υπόψη τα παραπάνω και την  έλλειψη τόσο στον Ελλαδικό, 
όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο εκπαιδευτικού λογισµικού στον τοµέα της διδασκαλίας 
της Χηµείας σε Κωφά άτοµα, σχεδιάστηκε ένα µοντέλο διδασκαλίας της Χηµείας σε 
Κωφούς µαθητές Γυµνασίου µε την υποστήρι ξη πολυµεσικού εργαλείου. Οι συνθήκες 
κάτω από τις οποίες  οι παραγωγές πολυµέσων πλεονεκτούν µαθησιακά  τηρήθηκαν 
κατά το σχεδιασµό του συγκεκριµένου λογισµικού.  
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Έτσι, έγινε υποστήριξη των πληροφοριών µε δύο κώδικες: µέσω της επεξεργασίας 
τους µε δύο καν άλια, του λεκτικού (κείµενο -γραπτή ελληνική γλώσσα) και του µη 
λεκτικού (βίντεο  - ελληνική νοηµατική γλώσσα, εικόνες). Επιπλέον, τα παραπάνω µέσα 
αλληλοϋπο στηρίζονταν, αφού το κείµενο αναφερόταν στους διάλογους της  ΕΝΓ και οι 
εικόνες ήταν σχετικές µε το θ έµα του κειµένου, δίχως να έχουν ως στόχο να παίξουν 
αποκλειστικά αισθητικό ρόλο (γεγονός που έχει δείξει ότι αποσπά την προσοχή των 
µαθητών από το θέµα και µπορεί να φέρει αρνητικά αποτελέσµατα).  

Μέχρι σήµερα, στην Ελλάδα η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισµι κού για τις Φυσικές 
Επιστήµες είναι σχετικά περιορισµένη και πολλές φορές δε βασίζεται σε κάποια 
παιδαγωγική µέθοδο διδασκαλίας. Μάλιστα, στην περίπτωση της Ειδικής Αγωγής, η  
συγκεκριµένη εργασία αποτελεί την πρώτη παραγωγή εκπαιδευτικού λογισµικού για τη ν 
υποστήριξη της διδασκαλίας του µαθήµατος της Χηµείας σε Κωφούς µαθητές. Η 
παιδαγωγική µέθοδος που εφαρµόστηκε είναι η δίγλωσση µέθοδος διδασκαλίας, η οποία 
έχει επικρατήσει ως η πιο αποτελεσµατική για τη διδασκαλία σε Κωφούς µαθητές.  

Ως εργαλείο συγγραφ ής  του εκπαιδευτικού λογισµικού χρησιµοποιήθηκε το 
πρόγραµµα Director 8.0. Στα πλαίσια αυτά και βάσει του υπάρχοντος αναλυτικού 
προγράµµατος για το µάθηµα της Χηµείας Β' Γυµνασίου , παρουσιάστηκαν οι παρακάτω 

ενότητες:  
1.    Έδαφος και υπέδαφος  
2.    Ατµοσ φαιρικός αέρας  
3.    Το νερό  
4.   ʼτοµα και µόρια  
Η παρουσίαση της διδασκαλίας έγινε υπό µορφή διαλόγων Κωφών ατόµων στην 

Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα, µε ταυτόχρονη παράθεση γραπτού κειµένου (δίγλωσση 
µέθοδος διδασκαλίας) και σχετικών εικόνων. Στο λογισµικό ενσωµατώθηκαν επίσης και 
ενδεικτικά εργαστηριακά πειράµατα.  

Παράλληλα, για πρώτη φορά, σχεδιάστηκε και καταχωρήθηκε λεξιλόγιο 114 
χηµικών όρων στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα από επιστηµονική οµάδα. Σύµφωνα 
µε τη διεθνή πρακτική, στην επιστηµονική οµάδα συµ µετείχαν Χηµικοί, εξειδικευµένος 
Γλωσσολόγος, εκπαιδευτικοί Κωφών ατόµων και δάσκαλος της ΕΝΓ. Επίσης, µε την 
οµάδα συνεργάστηκε Κωφή µαθήτρια µε πολύ καλή επίδοση στο µάθηµα της Χηµείας. Η 
χηµική ορολογία ενσωµατώθηκε  µε λειτουργικό τρόπο στο κείµενο των  διαλόγων, αλλά 
και ως ξεχωριστή ενότητα στο εκπαιδευτικό λογισµικό και εµπλουτίστηκε µε παράθεση 
σχετικών µε τις χηµικές έννοιες εικόνων για την καλύτερη συγκράτηση και απόδοσή τους 
από τους Κωφούς µαθητές.   

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Πολυµέσο, Εκπαιδευτικό Λογισµι κό, Χηµεία, Κωφοί, 

Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα, ∆ίγλωσση ∆ιδασκαλία, Ορολογία   
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη µιας 

πολυµεσικής εφαρµογής που λειτουργεί ως δίγλωσσο εκπαιδευτικό εργαλείο για τη 
διδασκαλία ενοτήτων Χηµείας σε Κωφούς µαθητές. Στην Ελλάδα, στον τοµέα της 
Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα της κώφωσης, αποτελεί την πρώτη προσπάθεια 
παραγωγής εκπαιδευτικού λογισµικού σχετικά µε το µάθηµα της Χηµείας. 



Η παιδαγωγική µέθοδος που αξιοποιήθηκε είναι η δίγλωσση µέθοδος 
διδασκαλίας, υπό µορφή διαλόγων Κωφών ατόµων στην Ελληνική Νοηµατική 
Γλώσσα (ΕΝΓ) και ταυτόχρονη παράθεση γραπτού κειµένου. Η µέθοδος αυτή έχει 
επικρατήσει διεθνώς ως η πιο αποτελεσµατική για τη διδασκαλία σε Κωφούς µαθητές. 
Στην εφαρµογή ενσωµατώνονται επίσης εικόνες σχετικές µε το υπό ανάπτυξη θέµα και 
ενδεικτικά εργαστηριακά πειράµατα. 

Επιπλέον, για πρώτη φορά, σχεδιάστηκε και καταχωρήθηκε από επιστηµονική 
οµάδα λεξιλόγιο 114 χηµικών όρων στην ΕΝΓ. 

Ως εργαλείο συγγραφής χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Director 8.0. Με βάση 
το υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα για τη Χηµεία Β' Γυµνασίου, επιλέχτηκαν οι 
παρακάτω ενότητες: 

1.  Έδαφος και υπέδαφος  
2.  Ατµοσφαιρικός αέρας  
3.  Το νερό  
4.  ʼτοµα και µόρια  
 
Λέξεις Κλειδιά: Πολυµέσο, Εκπαιδευτικό Λογισµικό, Χηµεία, Κωφοί, Ελληνική 

Νοηµατική Γλώσσα, ∆ίγλωσση ∆ιδασκαλία, Ορολογία  
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αναγνώριση της Νοηµατικής Γλώσσας, από γλωσσολόγους, ως ενός 

πραγµατικού και αυτοτελούς γλωσσικού συστήµατος που προσφέρει τρόπο έκφρασης 
και όχι ως ενός απλού βοηθήµατος για τα άτοµα που δε µπορούν να µιλήσουν, 
αποτέλεσε ορόσηµο για την εκπαίδευση των Κωφών ατόµων (Stokoe & Battison, 
1981). Όπως σε κάθε οµιλούµενη γλώσσα, κάθε εθνική νοηµατική γλώσσα έχει τη 
δική της γραµµατική δοµή και συντακτικό. Στη χώρα µας η Ελληνική Νοηµατική 
Γλώσσα αναγνωρίστηκε ως η επίσηµη γλώσσα των Κωφών µόλις το 2000 και είναι 
υποχρεωτική η γνώση της από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε Κωφούς 
µαθητές (Ν.2817/2000). 

Παρόλο που η εκπαίδευση των Κωφών ατόµων έχει αποτελέσει αντικείµενο 
έντονης επιστηµονικής δραστηριότητας, η διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών σε 
Κωφούς µαθητές δεν έχει µελετηθεί επαρκώς (Lang et al , 1994, Lang & Propp, 1992, 
McIntosh et al , 1994, Roald, 2001). Συχνά, ο σκοπός µιας τέτοιας διδασκαλίας είναι η 
βελτίωση της ικανότητας ανάγνωσης και γραφής των Κωφών µαθητών και όχι η 
επιστήµη αυτή καθαυτή (Livingston, 1997), µε αποτέλεσµα η επιστηµονική γνώση να 
αποτελεί δευτερεύοντα στόχο (Yore, 2000). Μόλις τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει 
εκδηλωθεί µια µεγάλη προσπάθεια να περιληφθούν επιστηµονικά θέµατα στο 
αναλυτικό πρόγραµµα των Κωφών µαθητών (Stewart, 1996). Επιπλέον, παρόλο που η 
πολυµεσική τεχνολογία (Brusilovsky, 1996) έχει χρησιµοποιηθεί για την περιγραφική 
παρουσίαση χειροµορφών και νοηµάτων της Νοηµατικής Γλώσσας (Vanderheiden, 
1994), (Stephanidis et al, 1995), (EU-BET, 1997), (Pyfers et al, 1998a, 1998b), (EU-
Projects, 1999), (Markellou et al , 2000), ελάχιστες είναι παγκοσµίως οι εφαρµογές 
πολυµέσων για την εκπαίδευση των Κωφών µαθητών στις Φυσικές Επιστήµες, που 
χρησιµοποιούν τη Νοηµατική Γλώσσα. 



 Αυτή η εργασία αναφέρεται στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη µιας πολυµεσικής 
εφαρµογής η οποία επικεντρώνεται στη χηµική εκπαίδευση των Κωφών µαθητών στο 
Γυµνάσιο (Panselina et al, 2002). Η ανάπτυξη της εφαρµογής αποτελεί µέρος ενός 
ευρύτερου προγράµµατος που έχει στόχο: 

· το σχεδιασµό και την τυποποίηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα χηµικής 
ορολογίας στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (GSL). 

· το σχεδιασµό και την ανάπτυξη ενός δίγλωσσου εκπαιδευτικού λογισµικού 
για τη διδασκαλία της Χηµείας σε Κωφούς µαθητές Γυµνασίου στην Ελλάδα. 

Η εκπαιδευτική αξία της τεχνολογίας γίνεται ουσιαστική, όταν ο σχεδιασµός ενός 
εκπαιδευτικού λογισµικού αντανακλά µία θεωρητική βάση, η οποία υποστηρίζεται από 
εκπαιδευτική έρευνα (Hood, J.,1993). Έτσι, οποιοδήποτε εκπαιδευτικό λογισµικό δεν 
µπορεί να οδηγήσει στη µάθηση, αν δεν υπάρχει το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σχεδιάστηκε ένα µοντέλο διδασκαλίας της 
Χηµείας σε Κωφούς µαθητές Γυµνασίου µε την υποστήριξη πολυµεσικού εργαλείου, 
που βασίστηκε στις αρχές και την πρακτική της δίγλωσσης-διπολιτισµικής 
εκπαίδευσης (Kannapel, 1978), (Strong, 1988), η οποία έχει επικρατήσει διεθνώς ως η 
πιο αποτελεσµατική για τη διδασκαλία σε Κωφούς µαθητές (Χατζοπούλου, 2000). Η 
Νοηµατική Γλώσσα αποτελεί την πρώτη, φυσική γλώσσα των Κωφών και η 
οµιλούµενη, στη γραπτή της µορφή, τη δευτερεύουσα γλώσσα τους. Όταν η 
δευτερεύουσα γλώσσα έχει κατακτηθεί σε ικανοποιητικό βαθµό από το µαθητή, 
µπορεί να τη χρησιµοποιήσει για να έχει πρόσβαση στην επιστηµονική πληροφορία. 
Όταν όµως, ο µαθητής αντιµετωπίζει προβλήµατα κατανόησης της δευτερεύουσας 
γλώσσας, η επιστηµονική πληροφορία προσεγγίζεται µέσω της Νοηµατικής Γλώσσας. 

Κατά το σχεδιασµό του συγκεκριµένου λογισµικού τηρήθηκαν οι συνθήκες κάτω 
από τις οποίες οι πολυµεσικές εφαρµογές πλεονεκτούν µαθησιακά  (Clark, J. & Paivio 
A., 1991), (Winn, W., 1989). Έτσι, σε αυτό γίνεται υποστήριξη των πληροφοριών µε 
δύο κώδικες, µέσω της επεξεργασίας τους µε δύο κανάλια, το λεκτικό (κείµενο-γραπτή 
ελληνική γλώσσα) και το µη λεκτικό (βίντεο-Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα, εικόνες). 
Επιπλέον, τα παραπάνω µέσα αλληλοϋποστηρίζονται, αφού το κείµενο αναφέρεται 
στους διάλογους της ΕΝΓ και οι εικόνες είναι σχετικές µε το θέµα του κειµένου, δίχως 
να έχουν ως στόχο να παίξουν αποκλειστικά αισθητικό ρόλο, γεγονός που έχει δείξει 
ότι αποσπά την προσοχή των µαθητών από το θέµα και µπορεί να φέρει αρνητικά 
αποτελέσµατα (Mayer, R. & Αnderson, R.,1991). Οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν 
και να αξιοποιήσουν τους διάφορους τύπους πληροφοριών της εφαρµογής. 

Η σηµασία της εφαρµογής που αναπτύχθηκε, όπως διαφάνηκε µέσα από τις 
αρχικές παρατηρήσεις κατά την πρακτική εφαρµογή της σε Κωφούς µαθητές, 
συνοψίζεται ως εξής: 

· Έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει περισσότερο τους Κωφούς µαθητές στο 
µάθηµα της Χηµείας. 

· Μπορεί να παρέχει περισσότερες εκπαιδευτικές δυνατότητες στους Κωφούς 
µαθητές. 

· Εµπλουτίζει την Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα και επεκτείνει τη χρήση της 
σε περισσότερους τοµείς. 

· Θα µπορούσε µακροπρόθεσµα να αποτελέσει αυτόνοµο µαθησιακό εργαλείο 
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των Κωφών µέσω του World Wide Web. 



Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται τα διάφορα στοιχεία και το µαθησιακό 
υλικό του συστήµατος, οι σχεδιαστικοί όροι και επιλογές, καθώς και το γραφικό 
περιβάλλον διεπαφής εφαρµογής - χρήστη. Τέλος, επιγραµµατικά παρουσιάζονται οι 
µελλοντικές εργασίες που έχουν σχεδιαστεί σχετικά µε αυτό το εκπαιδευτικό 
λογισµικό. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Κατά το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του συστήµατος, δόθηκε ιδιαίτερη 

προσοχή σε ορισµένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, που θα εξασφάλιζαν τη 
συµβατότητα του συστήµατος µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του χρήστη. Κατά το 
σχεδιασµό όλων των κουµπιών που ενσωµατώθηκαν σε κάθε ενότητα 
χρησιµοποιήθηκαν συνήθεις συµβολισµοί µε γραφικά. Έτσι, ο χρήστης δε µπαίνει στη 
διαδικασία να αποµνηµονεύσει ποια αντικείµενα αντιστοιχούν σε ποιες λειτουργίες. 

Το εργαλείο συγγραφής µε το οποίο αναπτύχθηκε το πολυµέσο είναι το 
πρόγραµµα Macromedia Director (Macromedia, 2000). Οι χρήστες έχουν τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν το εκπαιδευτικό λογισµικό είτε µέσω ενός CD-ROM, 
είτε  µέσω του World Wide Web. Για τη µελλοντική χρήση του πολυµέσου µέσω της 
υπηρεσίας World Wide Web, κατά το σχεδιασµό του χρησιµοποιήθηκε το Shockwave 
plug-in (Macromedia, 2000). Έτσι, τα γραφικά και τα βίντεο είναι αρκετά µικρά ώστε 
να µεταφέρονται σε λογικό χρονικό διάστηµα, ακόµη και σε συνδέσεις µικρής 
ταχύτητας.  

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική (Roald, 2000, Caccamise 2000), σχεδιάστηκε 

ορολογία 114 χηµικών εννοιών στην ΕΝΓ µε τη βοήθεια µιας επιστηµονικής οµάδας, 
στην οποία συµµετείχαν Χηµικοί, εξειδικευµένος Γλωσσολόγος στην ΕΝΓ, 
εκπαιδευτικοί Κωφών ατόµων και δάσκαλος της ΕΝΓ. Επίσης, µε την οµάδα 
συνεργάστηκε Κωφή µαθήτρια µε πολύ καλή επίδοση στο µάθηµα της Χηµείας. Μέσα 
σ’ αυτή τη συνεργασία τηρήθηκαν οι γλωσσολογικοί κανόνες της ΕΝΓ και έγινε 
σοβαρή προσπάθεια να αποδοθούν αξιόπιστα οι επιστηµονικές έννοιες, λαµβάνοντας 
υπόψη τα ήδη υπάρχοντα γλωσσικά σηµεία, αλλά και την κουλτούρα αυτής της 
γλώσσας. Στα πλαίσια αυτά αντιµετωπίστηκαν πολλές δυσκολίες. Για παράδειγµα, ο 
όρος "άτοµο", όπως και πολλοί άλλοι χηµικοί όροι, µεταφέρθηκαν από την ελληνική 
γλώσσα στη διεθνή χηµική ορολογία. Όµως, οι Κωφοί στην Ελλάδα βλέποντας τη 
λέξη "άτοµο" την αποδίδουν στην Νοηµατική Γλώσσα ως "πρόσωπο", αφού έχει 
υπάρξει µόνο αυτή η ερµηνεία του όρου στην ΕΝΓ. 

 
∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 



Η δοµή του συστήµατος παριστάνεται στο Σχήµα 1. Αποτελείται από µια σειρά 
από ενότητες που, όπως περιγράφεται παρακάτω, συνδέονται µεταξύ τους µέσω 
κουµπιών πλοήγησης ή υπερσυνδέσεων. 

 

 
 

Σχήµα 1 . ∆οµή του συστήµατος  
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 
Στην κεντρική οθόνη (Σχήµα 2) εµφανίζονται οι τίτλοι των διαφόρων ενοτήτων. 

Ο χρήστης επιλέγοντας τον αντίστοιχο τίτλο έχει τη δυνατότητα να µεταβεί:  
· Στην εισαγωγική ενότητα όπου δίνονται πληροφορίες σχετικά µε τους 

στόχους της εφαρµογής υπό µορφή κειµένου, αλλά και βίντεο στην ΕΝΓ. 
· Σε µία από τις 4 ενότητες Χηµείας Γυµνασίου. 
· Στην ενότητα των πειραµάτων, όπου παρουσιάζονται δύο ενδεικτικά 

πειράµατα σχετικά µε τις παραπάνω ενότητες Χηµείας. 
· Στη ενότητα του λεξιλογίου, όπου όλοι οι χηµικοί όροι παρουσιάζονται, τόσο 

στην ΕΝΓ µε βίντεο, όσο και γραπτώς µε αλφαβητική σειρά. 
· Στην έξοδο από την σύστηµα. 
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Σχήµα  2. Η κεντρική οθόνη µε τα περιεχόµενα και τις συνδέσεις µε τις  θεµατικές 
ενότητες Χηµείας και το λεξιλόγιο  

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
Οι θεµατικές ενότητες οι οποίες επιλέχτηκαν µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα 

της Β΄ Γυµνασίου (Γεωργιάδου κ.α, 1995) και περιλαµβάνονται στο σύστηµα είναι:  
· Το Έδαφος και Υπέδαφος 
· Η Ατµόσφαιρα 
· Το Νερό 
· Τα  ʼτοµα και Μόρια 
Κατά την επιλογή των ενοτήτων λήφθηκαν υπόψη οι αρχές του 

εποικοδοµητισµού (Piaget, J. 1971). Οι τρεις πρώτες ενότητες έχουν άµεση σύνδεση 
µε την καθηµερινή ζωή και εµπειρία των Κωφών µαθητών µε στόχο το µάθηµα της 
Χηµείας να γίνει πιο θελκτικό, το λεξιλόγιο να είναι πιο οικείο γι' αυτούς και η 
συµµετοχή των µαθητών πιο µεγάλη, διευκολύνοντας έτσι τον εποικοδοµητικό 
διάλογο και τη συζήτηση στην τάξη, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις εναλλακτικές ιδέες 
των µαθητών. Με αυτά τα κριτήρια επιλέχθηκαν οι ενότητες που σχετίζονται µε το 
φυσικό περιβάλλον (έδαφος- υπέδαφος, ατµοσφαιρικός αέρας, νερό) µε παράλληλο 
στόχο την έγερση της οικολογικής συνείδησης των Κωφών µαθητών και τη 
διεπιστηµονική σύνδεση µε τη περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η ενότητα "ʼτοµα και 
Μόρια", εντάχθηκε στην εφαρµογή, ώστε να δηµιουργηθεί στους Κωφούς µαθητές το 
στοιχειώδες θεωρητικό υπόβαθρο και λεξιλόγιο πάνω σε αυτό το θέµα που θα διδαχθεί 



αναλυτικότερα, τόσο στο µάθηµα της Χηµείας, όσο και της Φυσικής στις ανώτερες 
βαθµίδες. 

Μια ενδεικτική οθόνη αυτής της θεµατικής ενότητας παρουσιάζεται στο Σχήµα 3. 
Ανάλογη µορφή έχουν και οι οθόνες των υπόλοιπων ενοτήτων. Η κεφαλίδα περιέχει 
τον τίτλο της ενότητας και το κουµπί της "Βοήθειας". Στο αριστερό µέρος του 
υποσέλιδου βρίσκονται τα κουµπιά τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να µεταβαίνει 
στην οθόνη µε τα περιεχόµενα ή να εξέρχεται από το σύστηµα µε λειτουργικό τρόπο. 
Στο δεξιό µέρος του υποσέλιδου υπάρχουν τρία κουµπιά µε εµφανείς λειτουργίες που 
επιτρέπουν τη µετάβαση στην επόµενη, προηγούµενη ή στην αρχική οθόνη της 
συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας. Κάθε ενότητα εµπεριέχει από πέντε έως οκτώ 
οθόνες. Έτσι, στο κέντρο του υποσέλιδου αναγράφεται ο αριθµός της τρέχουσας 
οθόνης και ο ολικός αριθµός των οθονών. 

Το κεντρικό µέρος της οθόνης χωρίζεται νοητά σε τέσσερα τµήµατα. Στο πάνω 
αριστερό τµήµα (α) εµφανίζεται το βίντεο µε ένα συγκεκριµένο απόσπασµα διαλόγου. 
Το αντίστοιχο κείµενο του διαλόγου εµφανίζεται στο άνω δεξιά τµήµα της οθόνης (β). 
Όταν ο χρήστης επιλέξει το όνοµα ενός από τους δύο συνοµιλητές ή οπουδήποτε 
ανάµεσα στις προτάσεις του κειµένου, το αντίστοιχο απόσπασµα του βίντεο 
ενεργοποιείται και ταυτόχρονα τµήµατα της πρότασης εµφανίζονται (βλ. Σχήµα 3, 
πέµπτη παράγραφος) στο κάτω αριστερό τµήµα της οθόνης (γ), την ίδια στιγµή που 
αποδίδονται στην ΕΝΓ. Όταν ο διάλογος πραγµατεύεται συγκεκριµένες έννοιες και 
όρους Χηµείας, παρατίθενται σχετικές εικόνες, σχήµατα ή φωτογραφίες στο κάτω 
δεξιό τµήµα της οθόνης (δ). 

 

 
 
Σχήµα  3. Οθόνη του συστήµατος µε ένα τµήµα της ενότητας "ʼτοµα και Μόρια"  



 
Σε ότι αφορά το χειρισµό του βίντεο, ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσει τα κουµπιά ελέγχου στην περιοχή (α) για να εκκινήσει, σταµατήσει ή 
επαναφέρει στην αρχή την ταινία για το συγκεκριµένο τµήµα του διαλόγου. Ο µαθητής 
µπορεί να χρησιµοποιήσει τον κυλιόµενο δείκτη της ταινίας για να δει το βίντεο µε 
όποια ταχύτητα επιθυµεί ή ακόµα και πλάνο - πλάνο, ώστε να παρατηρήσει µε 
µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τις κινήσεις των νοηµάτων του διαλόγου στην ΕΝΓ. Όταν το 
βίντεο ενεργοποιείται ή ελέγχεται από το χρήστη παρατίθενται ταυτόχρονα το σχετικό 
κείµενο και εικόνες στα τµήµατα (γ) και (δ) της οθόνης. 

Τέλος, έννοιες χηµείας και όροι που χρησιµοποιούνται στο διάλογο εµφανίζονται 
µε ελαφρώς διαφορετικό χρώµα και σε πλάγια µορφή. Λειτουργούν ως υπερσυνδέσεις 
µε την ενότητα του λεξιλογίου του συστήµατος, η οποία θα περιγραφεί παρακάτω.  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται δυο ενδεικτικά πειράµατα που 

περιλαµβάνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα της Χηµείας Β΄ Γυµνασίου. Κάθε 
πείραµα αντιστοιχεί σε µία θεµατική ενότητα Χηµείας και συγκεκριµένα στην ενότητα 
της Ατµόσφαιρας (Η καύση του Μαγνησίου) και του Νερού (Η σκληρότητα του 
νερού). Στο σύστηµα περιγράφονται οι σκοποί, η θεωρητική βάση, τα όργανα, τα 
αντιδραστήρια και η εκτέλεση κάθε πειράµατος. Η οθόνη εκτέλεσης του πειράµατος 
"Η σκληρότητα του νερού" παρουσιάζεται στο Σχήµα 4. Είναι ανάλογη µε αυτή που 
χρησιµοποιήθηκε για τις θεµατικές ενότητες, αλλά σε αυτήν την περίπτωση το κείµενο 
καλύπτει όλο το δεξιό τµήµα της οθόνης. Όταν ο µαθητής επιλέξει οποιοδήποτε µέρος 
του κειµένου το αντίστοιχο κοµµάτι του βίντεο ενεργοποιείται. Η λειτουργία των 
διάφορων κουµπιών είναι η ίδια µε αυτών που περιγράφηκαν στις θεµατικές ενότητες. 
Στα βίντεο που παρουσιάζονται ένας εκπαιδευτικός ή ένας µαθητής εκτελεί το 
πείραµα, περιγράφοντάς το στην ΕΝΓ. 

 



 
 

Σχήµα 4. Οθόνη εκτέλεσης του πειράµατος "Η σκληρότητα του νερού"  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ 
Σε αυτήν την ενότητα όλοι οι χηµικοί όροι και έννοιες που αναπτύχθηκαν και 

χρησιµοποιήθηκαν µέσα στο σύστηµα παρουσιάζονται στην ΕΝΓ, ενώ ταυτόχρονα 
παρατίθενται γραπτώς µε αλφαβητική σειρά στο κάτω αριστερό τµήµα της οθόνης που  
παρουσιάζεται στο Σχήµα 5. 

Το λεξιλόγιο λειτουργεί µε δύο τρόπους. Όταν χρησιµοποιείται ως αυτόνοµη 
ενότητα, ο χρήστης µπορεί να "φυλλοµετρήσει" τα περιεχόµενά του. Επιλέγει το 
αρχικό γράµµα από τα κουµπιά των γραµµάτων στο υποσέλιδο της οθόνης και στη 
συνέχεια επιλέγει το συγκεκριµένο χηµικό όρο από τη λίστα που παρατίθεται στο 
κάτω αριστερό µέρος της οθόνης. Η λέξη αλλάζει χρώµα και µορφή (πλάγια) και η 
απόδοσή της στην ΕΝΓ προβάλλεται στο βίντεο. Σε κάθε όρο εµφανίζεται ταυτόχρονα 
µια σχετική εικόνα, σχήµα ή φωτογραφία στη δεξιά πλευρά της οθόνης. 

Όταν ο χρήστης εισέλθει στο λεξιλόγιο, µέσω υπερσύνδεσης από µια θεµατική 
ενότητα, το σύστηµα αυτόµατα εµφανίζει την οθόνη µε το κατάλληλο γράµµα, 
ενεργοποιεί το συγκεκριµένο όρο από τη λίστα και παραθέτει την απόδοσή του στην 
ΕΝΓ µε βίντεο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης µπορεί να επιστρέψει στο σηµείο 
της θεµατικής ενότητας που βρισκόταν µε το κουµπί της επιστροφής, που βρίσκεται 
στο ακραίο δεξιό τµήµα του υποσέλιδου, ακόµη κι αν είχε προηγηθεί περιήγηση στο 
λεξιλόγιο. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας των κουµπιών ελέγχου του 
βίντεο, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

 



 
 
Σχήµα 5. Οθόνη του συστήµατος µε ένα τµήµα της ενότητας του λεξιλογίου για τον 

όρο "µεταλλουργία"  
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Στο άµεσο µέλλον, πρόκειται να ενταχθούν αλληλεπιδραστικά στοιχεία στην 

εφαρµογή µέσω ερωτήσεων και ασκήσεων µε την ενότητα "Εξάσκηση", που 
εµφανίζεται στα Σχήµατα 1 και 2. Επίσης, σχεδιάζεται ανάλογο βελτιωµένο 
εκπαιδευτικό λογισµικό για τη Χηµεία Γ΄ Γυµνασίου µε δυνατότητα να λειτουργήσει 
ως αυτόνοµο µαθησιακό εργαλείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των Κωφών 
µέσω του World Wide Web. Επιπλέον, θα πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας των παραπάνω εφαρµογών σε τάξεις Κωφών µαθητών.  
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