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Περίληψη 
Με την παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε τη φιλοσοφία και 
την προσδοκώµενη λειτουργική αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών λογισµι-
κών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσα ως προς το περιεχόµενο και τους 
εκπαιδευτικούς σκοπούς που καλούνται να ικανοποιήσουν µε βάση τα τελευταία 
επιστηµονικά δεδοµένα για τη γλωσσική διδασκαλία και µε σηµείο αναφοράς το 
ισχύον Πρόγραµµα Σπουδών Ειδικότερα θα ασχοληθούµε µε τα λογισµικά για τη 
διδασκαλία της γλώσσας των τεσσάρων πρώτων τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου 
που αναπτύσσεται από την εταιρεία Tessera Multimedia A.E. για λογαριασµό του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και στην οµάδα ανάπτυξης της οποίας οι συγγραφείς 
συµµετέχουν ενεργά.

Λέξεις Κλειδιά
Εκπαιδευτικό λογισµικό, Γλωσσική διδασκαλία, Πρωτοβάθµια εκπαίδευση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η γλώσσα ως γραπτός και ως προφορικός λόγος επαναπροσδιορίζεται σε ένα 
κοινωνικό περιβάλλον όπου παρατηρείται τεράστια συσσώρευση πληροφο-
ριών. Στους γενικούς σκοπούς της γλωσσικής διδασκαλίας στο Πρόγραµµα 
Σπουδών για την Α/ βάθµια Εκπαίδευση οριοθετείται αυτή η διαφορετική 
αντίληψη: Το παιδί πρέπει να κατανοεί κάθε είδους λόγο µε το οποίο έρχεται 
σε επαφή και να χρησιµοποιεί τα γλωσσικά µέσα µε τρόπο, ώστε να παράγει 
λόγο αποτελεσµατικό και κατάλληλο για κάθε ειδική περίσταση επικοινωνί-
ας. (Φ.Ε.Κ. 93/10-2-1999) Το κέντρο βάρους µετατοπίζεται από τη γλωσσική 
στην επικοινωνιακή ικανότητα και στην αποτελεσµατικότητα του λόγου κατά 
περίσταση επικοινωνίας, από την οµοιοµορφία της «επίσηµης» γλώσσας στο 
σεβασµό της διαφοροποίησης της ελληνικής σε κοινωνικά και γεωγραφικά ιδι-
ώµατα, από τον κατακερµατισµό στην αντιµετώπιση της γλώσσας ως «όλου». 
Για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων, εκτός των άλλων, παραδοσιακά 
αποδεκτών παραγόντων της διδασκαλίας, φαίνεται να τονίζεται και ο ρόλος 
των Ο/Μ (βλ. και Μήτσης, 1999, 159 κ.ε.) και πιο συγκεκριµένα, ρητά αναφέ-
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ρεται η ανάγκη το παιδί: Να εξοικειωθεί µε την τεχνολογία της πληροφορικής, 
για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα να προσεγγίζει την πληροφορία και να επε-
ξεργάζεται στοιχειωδώς κείµενα σε Η/Υ. (Φ.Ε.Κ. 93/10-2-1999). 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
Σηµαντικός αριθµός λογισµικών για τη διδασκαλία της γλώσσας, που «αυ-
τοχαρακτηρίζονται» ως εκπαιδευτικά, εντοπίζονται τα τελευταία χρόνια στη 
χώρα µας. Όλα αποτελούν αποκλειστικά ελληνικές παραγωγές και όχι µετα-
γλωττίσεις κάποιου, αξιόλογου, ξένου λογισµικού. Τα περισσότερα από αυτά 
απευθύνονται σε παιδιά ∆ηµοτικού, όπως το «Οι πειρατές ανακαλύπτουν 
Γλώσσα και Μαθηµατικά» της εταιρείας Intelearn, που διαθέτει ένα ενδιαφέ-
ρον περιβάλλον µε δραστηριότητες προσανατολισµένες στις δύο πρώτες τά-
ξεις του σχολείου.

Η σειρά «Λογοµάθεια+» του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) είναι 
βασισµένη στην ακολουθία ∆ιδασκαλία – Ασκήσεις – Λεπτοµερής παρουσία-
ση θέµατος. Στα θετικά του λογισµικού καταγράφεται η ποικιλία των δραστη-
ριοτήτων και η καταγραφή της επίδοσης κάθε χρήστη/µαθητή. Ως σηµαντικό 
µειονέκτηµα καταγράφεται η χρήση µη ελκυστικών γραφικών, στοιχείο απα-
ραίτητο για την αποδοχή του λογισµικού από τα παιδιά του ∆ηµοτικού.

Υπάρχουν και λογισµικά που απευθύνονται σε µεγαλύτερες ηλικίες, όπως 
το «Γλώσσα η Ελληνική: Οι Περιπέτειες των Λέξεων» του ΙΕΛ, ένα εκπαιδευτι-
κό λογισµικό διαχρονικής και συγχρονικής θεώρησης της γλώσσας για µαθη-
τές Γυµνασίου και Λυκείου, και η «Φιλογλωσσία» και η «Φιλογλωσσία+» του 
ΙΕΛ, που αποτελούν εισαγωγικά λογισµικά πολυµέσων για τη διδασκαλία της 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

Όλα τα προαναφερθέντα λογισµικά επιχειρούν να καλύψουν τις απαιτή-
σεις της σύγχρονης εκπαίδευσης για το µάθηµα της γλώσσας µέσα από ένα 
«κλειστό» περιβάλλον που δεν δίνει δυνατότητες αξιοποίησης στον εκπαιδευ-
τικό. 

Αξιοποιώντας την υπάρχουσα εµπειρία προσπαθήσαµε να σχεδιάσουµε 
µια σειρά δραστηριοτήτων που θα είναι διερευνητικές, πρωτότυπες και δια-
σκεδαστικές για τα παιδιά και ταυτόχρονα θα καλύπτουν τους στόχους του 
Αναλυτικού Προγράµµατος Σπουδών για τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού. 
Επιπρόσθετα εντάξαµε στο λογισµικό την ενότητα «Το εργαστήρι του δασκά-
λου» που περιλαµβάνει δραστηριότητες που κατασκευάζει ο ίδιος ο εκπαιδευ-
τικός και τις αποθηκεύει σε βάση δεδοµένων στο διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικός 
επιλέγει ποιες από τις δραστηριότητες που έχει καταχωρήσει θα είναι διαθέ-
σιµες στους µαθητές του ανάλογα µε το επίπεδο δυσκολίας και τη θεµατική 
ενότητα που επιθυµεί να διδάξει κάθε στιγµή.

ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣ-
ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ: Α΄ ΚΑΙ Β΄
Στο λογισµικό περιλαµβάνονται πέντε θεµατικές ενότητες για τη διδασκαλία 
της (πρώτης) ανάγνωσης και της γραφής: Η µαγική γραµµή: διδασκαλία-µά-
θηση γραµµάτων-φθόγγων, Ο Φαγαλέξης: διδασκαλία διγράµµατων φωνηέ-
ντων, Η Κοκκινοσκουφίτσα: διδασκαλία διγραµµάτων συµφώνων, Ο Λύκος και 
οι τέσσερις εποχές: άσκηση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής και 
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το Εργαστήρι του/της εκπαιδευτικού, ένα δυναµικό περιβάλλον υποστηριζό-
µενο από βάση δεδοµένων, για τη δυνατότητα επέκτασης του περιεχοµένου 
των προηγούµενων θεµατικών µε σκοπό την προσαρµογή στόχων και περιε-
χοµένων στις ειδικές περιστάσεις κατά σχολική µονάδα και τάξη.

Ειδικότερα, στις τρεις πρώτες θεµατικές ενότητες επιχειρείται η χρησιµο-
ποίηση πολλών στοιχείων από τις σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας της πρώ-
της ανάγνωσης και γραφής. Ο Η/Υ «επιτρέπει» την αποτελεσµατική ενεργο-
ποίησή τους. Το παιδί ασκείται στη δεξιότητα της ακρόασης και ταυτόχρονα 
της ανάγνωσης σε επίπεδο πεζών και ποιητικών κειµένων, αυθεντικών ή κα-
τασκευασµένων, προκειµένου να κατακτήσει το µηχανισµό της ανάγνωσης µε 
την αλφαβητική και φωνολογική εκπαίδευση και εποµένως την «προπόνησή» 
του που βελτιώνει την αναγνωστική του ικανότητα. (Chall, 1983, Cunning, 
1994) ∆ηµιουργήθηκαν οµάδες δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της φω-
νολογικής συνείδησης και της φωνολογικής ενηµερότητα των παιδιών, αφού 
ερευνητικά αποδεικνύεται σηµαντική η σχέση τους µε την αναγνωστική δε-
ξιότητα, τις ορθογραφικές επιδόσεις και τη σχέση τους γενικά µε το γραπτό 
λόγο. (Waters, Bruck και Seidenberg 1985: 527, Treiman & Weatherston 1992: 
174, Γιαννικοπούλου, 1998, 1999, 2000, Παντελιάδου, 2001, Παπούλια- Τζελέ-
πη, 2001, ∆ηµάση, 2002, Morris, κ.ά.,2003, Μούσιου, Μυλωνά, 2004: 185): 
- ∆ιδασκαλία γραµµάτων-φθόγγων µε βάση τη φιλοσοφία των ζωγραφογραµ-

µάτων και τις αρχές της αναδυόµενης ανάγνωσης-γραφής (∆ηµάση, 2002)
- Συµπλήρωση κενών (γραµµάτων, διγραµµάτων, συνδυασµών) σε λέξεις- 

εικονόγραπτο λεξικό, ασκήσεις ελάχιστου ζεύγους. 
- Συµπλήρωση συλλαβών (στην αρχή, τη µέση, το τέλος λέξεων. Το παιδί 

στη διαδικασία της διδασκαλίας-εκµάθησης της ανάγνωσης συσχετίζει 
την ορθογραφία µιας λέξης µε την αρχική και τελική της συλλαβή (Kirtley, 
Bryant, MacLean, Bradley 1989, 243), σταδιακά προσεγγίζει τις υπόλοιπες 
συλλαβές Goswami 1993, 471) και τείνει να παραλείπει τις άτονες συχνό-
τερα από τις τονισµένες (Aidinis – Nunes, 2001)

- ∆όµηση λέξεων και προτάσεων, δόµηση κειµένου για τη στήριξη της συλ-
λαβικής και της φωνηµικής επίγνωσης (Παντελιάδου, 2001, 159 κ.ε.) 

- Αξιοποίηση του λεξιλογίου που ήδη κατέχουν τα παιδιά και εµπλουτισµός 
του, προκειµένου να στηριχθεί ουσιαστικά η διδασκαλία της ανάγνωσης 
και της γραφής και λέξεων µε περιορισµένη συχνότητα χρήσης. (Backman, 
1984, 115-116)

- Αξιοποίηση προεµπειριών ακρόασης και ανάγνωσης κειµένων παιδικής 
λογοτεχνίας.
Η διαθεµατικότητα, η αγωγή για την ειρήνη και η διαπολιτισµική εκπαί-

δευση, µε τη δηµιουργία περιβάλλοντος «προσοµοίωσης» περιστάσεων επι-
κοινωνίας, υπαγόρευσαν τις διδακτικές επιλογές στις προαναφερθείσες ενό-
τητες αλλά και στις δύο τελευταίες: Ο Λύκος και οι τέσσερις εποχές για την 
εµπέδωση και την εκλογίκευση στη χρήση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και 
της γραφής και «Εργαστήρι του/της εκπαιδευτικού». Η εξοικείωση µε διάφορα 
κειµενικά είδη, η αξιοποίηση των πολυτροπικών κειµένων, η αποτελεσµατική 
ανάγνωση και η δηµιουργική έκφραση διευρύνουν την τράπεζα των διδακτι-
κών στόχων. Το παιδί λειτουργεί ως αναγνώστης αλλά και δηµιουργός-συγ-
γραφέας, υιοθετώντας διαισθητικά κανόνες ορθογραφίας και τονισµού µέσω 
των δραστηριοτήτων αλλά και της επαφής µε τα πολυτροπικά κείµενα του 
λογισµικού.
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ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣ-
ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ: Γ΄ ΚΑΙ ∆΄
Το λογισµικό περιλαµβάνει έξι θεµατικές ενότητες για τη διδασκαλία της 
γλώσσας και την ικανοποίηση των στόχων του Προγράµµατος Σπουδών για 
τις τάξεις αυτές: Γνωρίζοντας τη χώρα µας (για τη γραµµατική: ουσιαστικό, 
επίθετο, αντωνυµία), Η εργασία (για τη γραµµατική: το ρήµα), Παιχνίδια 
– αθλητισµός (εφαρµογή- εµπέδωση γνώσεων γραµµατικής και συντακτικού, 
προσδιορισµοί του τόπου, του τρόπου, του χρόνου), Η ιστορία της γραφής (η 
παράγραφος, το κείµενο, η περίληψη), Το εργαστήρι του/της µαθητή/τριας, Το 
εργαστήρι του/της εκπαιδευτικού. 

Στην ελληνική, όπως και σε κάθε πολυφωνική κοινωνία, υπάρχει καται-
γισµός πληροφοριών και ποικιλία τρόπων πρόσβασης σ’ αυτές. Απαιτούνται 
νέες γλωσσικές δεξιότητες που να διασφαλίζουν τη δυνατότητα του παιδιού 
να έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση (Τοκατλίδου, 2003) Και µε αυτό το εκ-
παιδευτικό λογισµικό επιδιώκεται η αποτελεσµατική κατάκτηση του γραµ-
µατισµού µε την ενεργοποίηση των µηχανισµών ακουστικής και απαντητικής 
ικανότητας, την αποτελεσµατική ακρόαση, την αναγνώριση και την ερµηνεία 
διαθέσεων, προθέσεων και συναισθηµάτων σε επίπεδο ανάγνωσης και ακρό-
ασης, την περιγραφή και την αφήγηση γεγονότων, την ανάλυση, την αξιολό-
γηση και τη χρήση πληροφοριών, την κατανόηση του περιεχοµένου πολλών 
κειµενικών ειδών και τη δυνατότητα σύνταξής τους, την αναγνώριση του επι-
πέδου του ύφους κειµένου και τη διαµόρφωση κριτηρίων επιλογής κειµένων 
για ανάγνωση, την προσαρµογή λεξιλογίου και ύφους κατά περίσταση επικοι-
νωνίας (για την παιδαγωγική του γραµµατισµού βλ.:. Χατζησαββίδης, Η διδα-
σκαλία της ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο των πολυγραµµατισµών, για την 
πολυτροπικότητα των κειµένων και: Cope & Kalatzis, 2000, Χατζησαββίδης 
β). Στο λογισµικό επιχειρείται µία διαδραστική σχέση παιδιού-αναγνώστη και 
πολλών κειµενικών ειδών, αφού είναι δυνατή η δηµιουργική αξιοποίηση της 
κειµενικής και επικοινωνιακής πολυτροπικότητας. Άλλωστε, η γλωσσική αγω-
γή µε στόχο της καλλιέργεια της εγγραµµατοσύνης και έµφαση στη διεύρυνση 
του κοινωνικού και κριτικού της χαρακτήρα, προσανατολίζεται σε προγράµ-
µατα κειµενικά επικεντρωµένα (Κωστούλη, 2000, Αϊδίνης - Κωστούλη, 2001) 
Τα παιδιά πρέπει να γνωρίσουν διάφορα κειµενικά είδη. (Μία από τις διεθνώς 
σηµαντικότερες προτάσεις για τη γλωσσική αγωγή στη σχολική εκπαίδευση 
µε κεντρικό άξονα της έννοια του γραµµατισµού είναι αυτή του κινήµατος της 
παιδαγωγικής του γραµµατισµού µε βάση τα κειµενικά είδη. (βλ. Κέκια, 2002, 
Cope & Kalatzis, 1993, Halliday & Martin 1993) Σήµερα βέβαια, υφίσταται µια 
ποικιλία µορφών κειµένου που έχουν σχέση µε τις τεχνολογίες της πληροφο-
ρίας και των πολυµέσων και µε την ποικιλία κειµενικών µορφών που παράγο-
νται σε µια πολύγλωσση και πολυπολιτισµική κοινωνία (Χατζησαββίδης α, β). 
Το εκπαιδευτικό λογισµικό, µε βάση αρχές της κειµενοκεντρικής διδακτικής 
(Ματσαγγούρας, 2001), «προσκαλεί» το παιδί να γνωρίσει τη γλώσσα και µέσω 
πολυτροπικών κειµένων που η σηµασία τους πραγµατώνεται και µεταδίδεται 
µε περισσότερους από έναν σηµειωτικούς κώδικες: κείµενο, εικόνα, κίνηση, 
ήχος. Τα πολυµεσικά κείµενα που περιλαµβάνονται στο λογισµικό σχεδιάστη-
καν για το γλωσσικό µάθηµα, αφορούν και πραγµατεύονται σύγχρονα θέµα-
τα, είναι είτε κλειστά που επιτρέπουν συγκεκριµένο αριθµό δυνατοτήτων πλο-
ήγησης είτε πολυµεσικά κείµενα διαδικτύου, ανοικτά κείµενα µε περισσότερες 
δυνατότητες πλοήγησης υλικού. (βλ. Χοντολίδου, 1999, Σφέτσου-Τάντση) και 
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για την κατανόησή τους προαπαιτείται η κατανόηση της γλωσσικής αλλά και 
της οπτικής ή άλλης εκφοράς του λόγου. (Kress, 2000) Το παιδί έτσι, εξοικει-
ώνεται µε νέες λέξεις (γραµµή εργαλείων, µπάρα κ.ά.) και διαφορετικό τρόπο 
οργάνωσης των πληροφοριών. Καλείται να εγκαταλείψει την παραδοσιακή 
νοοτροπία του αναγνώστη του έντυπου σχολικού εγχειριδίου (Potolia, 2000) 
και να ανιχνεύσει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υλικού ως ενεργητικός ανα-
γνώστης. Καλλιεργείται εποµένως η ικανότητα της ανακαλυπτικής µάθησης. 
Επιµέρους, το λογισµικό υποστηρίζει τη διδασκαλία της δοµής της πρότασης, 
της παραγράφου, του κειµένου, την εσωτερίκευση πτωτικών κλιτικών σχηµά-
των, ουσιαστικών, επιθέτων, ρηµάτων και αντωνυµιών. Μια πιο συστηµατική 
προσέγγιση, χωρίς τη χρήση µεταγλώσσας και την «επισηµότητα» µιας σο-
βαροφανούς γραµµατικής (Χαραλαµπόπουλος-Χατζησαββίδης, 1997), αλλά 
µε τρόπο παιγνιώδη και ανακαλυπτικά αποκαλυπτικό διδάσκει την κλίση των 
βασικών οµάδων ουσιαστικών, επιθέτων και ρηµάτων µε ασκήσεις που βασίζο-
νται στη λειτουργία των µορφηµάτων. (Μούσιου, ό.π. σ. 34-36). 

Συµπερασµατικά, τα εκπαιδευτικά λογισµικά επιχειρούν να στηρίξουν τη 
γλωσσική διδασκαλία στα εξής:
- Στην αποτελεσµατική ανάδυση του γραµµατισµού, για τις δύο πρώτες τά-

ξεις. 
- Στην ισόρροπη διδασκαλία προφορικού και γραπτού λόγου.
- Στην υποστήριξη της γλωσσικής διδασκαλίας µέσω πολυτροπικών, πολυ-

µεσικών κειµένων και στην αποτελεσµατική διαχείριση της πληροφορίας. 
Ο διάλογος, πέρα από το γλωσσικό του περιεχόµενο, προσεγγίζεται µε ση-
µείο αναφοράς το περιρρέον γλωσσικό περιβάλλον αλλά και πολιτισµικά 
στοιχεία που διαφορετικά θα είχαν χαθεί (νοήµατα, εκφράσεις ευγένειας, 
τρόποι κατάφασης και άρνησης κ.ά.). Τα κείµενα εκφωνούνται από φυσι-
κούς οµιλητές, υποστηρίζοντας τη διδασκαλία της επιτόνισης και της προ-
φοράς της ελληνικής γλώσσας.

- Στην υποστήριξη της αποτελεσµατικής εκµάθηση του λεξιλογίου µε την 
εικόνα, την κίνηση και πολλές φορές τον ήχος, η οποία στηρίζεται στη θε-
µατική, κατά τάξεις αντικειµένων, παρουσίαση. (Γαβριηλίδου)

- Στη δηµιουργία των προϋποθέσεων εξατοµικευµένης διδασκαλίας και 
αντιµετώπισης ιδιαιτεροτήτων, η οποία υποστηρίζεται και από τη δυνατό-
τητα διαφοροποίησης του χρόνου της διδασκαλίας-µελέτης-µάθησης.

- Στη διασφάλιση της ενεργητικής συµµετοχής διδασκόντων και διδασκο-
µένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ελεύθερη πλοήγηση συνιστά ένα 
ακόµη κίνητρο συµµετοχικής και ενεργητικής µάθησης.

- Στη διαµόρφωση συνθηκών µιας µάλλον ανατροφοδοτικής αξιολόγησης. 
Η διαδικασία εντοπισµού-διόρθωσης λαθών στις ασκήσεις που ελέγχονται 
από το λογισµικό ενισχύει διαδικασίες αυτοαξιολόγησης των προσώπων 
που εµπλέκονται. Η διόρθωση συνιστά επεξεργασία του παραγόµενου λό-
γου και ενεργοποιεί µια άµεση αµφίδροµη επικοινωνία επιτρέποντας την 
ουσιαστική αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών (βλ. Χαραλαµποπούλου, 
2002, Γαρυφαλλίδου, Ιωαννίδης, 2001, Τζουριάδου, 2001)

- Στην ενηµέρωση του/της εκπαιδευτικού σε θέµατα γλωσσικής διδασκαλίας 
µε τον Οδηγό κάθε λογισµικού.
Τα εκπαιδευτικά λογισµικά της γλώσσας θα παραδοθούν ολοκληρωµέ-

νο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2006. Από τον 
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Απρίλιο του 2006 ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης, κατόπιν άδειας του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, των πρώτων τεσσάρων ενοτήτων σε δηµοτικά 
σχολεία της Θεσσαλονίκης, της Κοµοτηνής και των Τρικάλων, προκειµένου 
να καταγραφούν οι πρώτες αντιδράσεις, θετικές και αρνητικές, µαθητών και 
εκπαιδευτικών σε επίπεδο χρήσης. Οι παρατηρήσεις καταγράφονται από την 
οµάδα ανάπτυξης µε χρήση διαφόρων µέσων, όπως ερωτηµατολόγια και προ-
σωπικές συνεντεύξεις. Οι πρώτες εκτιµήσεις των αποτελεσµάτων της εφαρ-
µογής αναδεικνύουν κάποια προβλήµατα, τα οποία αντιµετωπίστηκαν µε την 
ολοκλήρωση της δηµιουργίας των λογισµικών και συναρτώνται µε τη λειτουρ-
γικότητά τους και θετικές απόψεις για την πρόκληση και τη διατήρηση του 
παιδικού ενδιαφέροντος και την υποστήριξη της γλωσσικής διδασκαλίας:

“Από την πιλοτική εφαρµογή του Λογισµικού στο Σχολείο µας διαπιστώ-
σαµε ότι τα παιδιά το δέχτηκαν από την πρώτη µέρα εφαρµογής του πολύ 
θετικά, το επιζητούν καθηµερινά και δεν έχουν καµία δυσκολία στο χειρισµό 
του, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που θα αναλυθούν παρακάτω. Οι εκπ/κοί 
του σχολείου µας το είδαν επίσης µε καλό µάτι, θεωρούν ότι τους βοηθάει 
στην εµπέδωση των διδαχθέντων αντικειµένων και δεν αναφέρθηκε κανένα 
πρόβληµα που να αφορά το χειρισµό και την κατανόησή του, ίσως διότι όλοι 
έχουν επιµορφωθεί στη χρήση Η/Υ.” (Απόσπασµα από την έκθεση αξιολόγη-
σης του 4/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιάβας Τρικάλων)
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