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Περιεχόμενα

• Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας

ΙNTE*LEARN

• Εκπαιδευτικές εφαρμογές για την 

υποστήριξη της μάθησης

• Παρουσίαση αυτών



Η Εταιρία ΙΝΤΕ*LEARN

• Ιδρύθηκε το 1989

• Έχει στόχο την Εισαγωγή και Εδραίωση της 

Πληροφορικής στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.

• Εξειδικεύεται σε:

✓ Εκπαιδευτικό σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών e-Learning 

και CD-ROM 

✓ Υλοποίηση εργαλείων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας

✓ Μεταγλώττιση και localization εκπαιδευτικών τίτλων 

✓ Έρευνα και ανάπτυξη 



Η Εταιρία ΙΝΤΕ*LEARN

Τόσο οι εφαρμογές e-Learning όσο και οι τίτλοι σε CD-ROM της 

Inte*learn, υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία συνδυάζοντας 
υψηλή παιδαγωγική αξία, αισθητική και λειτουργικότητα.

Απευθύνονται σε Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Ειδική Αγωγή –
Ενήλικες και καλύπτουν ποικιλία θεματικών πεδίων



Εκπαιδευτικές εφαρμογές για την 

υποστήριξη της μάθησης

• Κάθε παιδί χαρακτηρίζεται από το δικό του 
προσωπικό ρυθμό μάθησης, επίπεδο και ποιοτική 
σύνθεση των δυσκολιών.  Επίσης, πολλές φορές, 
η κακή διαχείριση της αποτυχίας και η 
ψυχολογική πίεση για την καλή σχολική πρόοδο 
μπορεί να επιφέρουν μαθησιακές δυσκολίες 
διαφόρων τύπων. 

• Ο υπολογιστής και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά 
λογισμικά, έρχονται να συμβάλουν 
αποτελεσματικά στη διαχείριση της αποτυχίας και 
στην αποσυμφόρηση από την ψυχολογική πίεση 
της επιτυχίας. 

• Στα πλαίσια αυτά κινούνται και τα εκπαιδευτικά 
λογισμικά που έχουμε υλοποιήσει σαν εταιρία, 
παραδείγματα των οποίων θα παρακολουθήσετε 
στη συνέχεια.



Εκπαιδευτικές εφαρμογές για την 

υποστήριξη της μάθησης

Στόχος: 
Οι εφαρμογές αυτές να αποτελέσουν ένα..

•Ενδιαφέρον 
•Ελκυστικό
•Παροτρυντικό
•Υποστηρικτικό
•Εμψυχωτικό
•Μορφωσιογόνο

περιβάλλον για το κάθε παιδί, 
ανεξάρτητα αν έχει μαθησιακές δυσκολίες ή όχι.



Εκπαιδευτικές εφαρμογές για την 

υποστήριξη της μάθησης

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που θα παρουσιαστούν απευθύνονται σε 
μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και ειδικών ικανοτήτων. 

Οι εφαρμογές αυτές είναι:

•Δαχτυλομικρούληδες

•ΑΚΤΙΝΕΣ

•Πάω ... Δημοτικό

•Η Χώρα των Λενού

•ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

•Εργαστήρι της γλώσσας

•Γράφω απλά – Μαθαίνω εύκολα

•Εικόνες, λέξεις και κατηγορίες

•Σχήμα, Μέγεθος, Χρώμα, Χώρος

•Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη 



Εκπαιδευτικές εφαρμογές για την 

υποστήριξη της μάθησης

Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που θα παρουσιαστούν απευθύνονται σε:

– Εκπαιδευτικούς

– Εκπαιδευτικούς τμημάτων ένταξης

– Λογοθεραπευτές

– Ειδικούς Παιδαγωγούς

– Ψυχολόγους

– Εργοθεραπευτές

– Γονείς

Για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της εμπέδωσης όλων των 
σχολικών μαθημάτων με ιδιαίτερο βάρος στη γλώσσα και τα μαθηματικά 
και στις δυσκολίες που οι μαθητές αντιμετωπίζουν.



ΔΑΧΤΥΛΟΜΙΚΡΟΥΛΗΔΕΣ

ΔΑΧΤΥΛΟΜΙΚΡΟΥΛΗΔΕΣ 1

Μέσω του προγράμματος, οι μαθητές: 

•Εξασκούν τις ικανότητες προσανατολισμού και κατεύθυνσης.

•Αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα μαθαίνοντας  

να χρησιμοποιούν το ποντίκι.

•Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να ταιριάζουν τα χρώματα 

καθώς και να συνθέτουν νέα, αναμιγνύοντάς τα. 

•Εξασκούνται στην αναγνώριση βασικών σχημάτων 

•Εξοικειώνονται με την έννοια των αριθμών και 

εξασκούνται στη μέτρηση και την ακολουθία τους.

•Μαθαίνουν τα ζώα και τις τροφές τους, τα φυτά,  

καθώς επίσης και την προέλευση των τροφών και 

των υλικών τους.



ΔΑΧΤΥΛΟΜΙΚΡΟΥΛΗΔΕΣ

ΔΑΧΤΥΛΟΜΙΚΡΟΥΛΗΔΕΣ 2

Μέσω του προγράμματος, οι μαθητές εξοικειώνονται: 

•Με την έννοια του μεγέθους και 

του βάρους των αντικειμένων 

•Με την έννοια του χώρου και της θέσης των αντικειμένων 

•Με τα γράμματα 

•Με τις φωνές των ζώων, τους ήχους που παράγουν

τα μουσικά όργανα και τους ήχους που ακούμε καθημερινά



ΠΑΩ … ΔΗΜΟΤΙΚΟ

(για εξατομικευμένη διδασκαλία)

Παιγνιώδες περιβάλλον που βασίζεται σε σενάριο και στόχους επίτευξης.

•Καλύπτουν όλη τη σχολική ύλη και τους μαθησιακούς στόχους.

•Συνοδεύουν και υποστηρίζουν το καθημερινό διάβασμα του μαθητή στο σπίτι.

•Ακολουθούν βήμα-βήμα την ύλη που περιέχουν τα νέα σχολικά βιβλία. 

•Η θεωρία παρουσιάζεται αναλυτικά με παραδείγματα. 

•Ο μαθητής ανακαλύπτει τον κανόνα μόνος του με διαδραστικό τρόπο.

•Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ασκήσεων και ερωτήσεων.

•Δίδεται επιβράβευση προς τον μαθητή για κάθε σωστή απάντηση ή παρακίνηση για να 

προσπαθήσει ξανά όταν κάνει κάποιο λάθος.



ΠΑΩ … ΔΗΜΟΤΙΚΟ

(για διδασκαλία σε τάξη)

• Περιβάλλον με απλό interface (σύστημα επικοινωνίας χρήστη – υπολογιστή) που 

διευκολύνει τη διδασκαλία στη σχολική τάξη.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς Διαδραστικό Πίνακα.

• Ύλη που καλύπτει την ύλη της κάθε τάξης.

• Εργαλεία για χρήση σε Διαδραστικό Πίνακα.

• Το μάθημα γίνεται με τη συνεργασία εκπαιδευτικού – μαθητών.



Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΕΝΟΥ

Εκπαιδευτικό λογισμικό που δημιουργεί ένα υποστηρικτικό, 

παροτρυντικό, εμψυχωτικό περιβάλλον μάθησης της γλώσσας 

και των μαθηματικών.

•Εστιάζει στα πιθανά μαθησιακά προβλήματα και τις δυσκολίες 

που οι μαθητές συναντούν στο σχολικό περιβάλλον στην Α' και 

Β' τάξη του Δημοτικού σχολείου και στοχεύει στην ανάπτυξη 

των γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών 

στη γλώσσα και στα μαθηματικά

•Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με έμπειρους ερευνητές.

•Συνδυάζει τη δράση με την εξερεύνηση και τη γνώση

•Με χαριτωμένους και αστείους ήρωες που διασκεδάζουν και 

ταυτόχρονα διδάσκουν τα παιδιά

•Φανταστικό περιβάλλον με πλούσια γραφικά, μουσική και 

animation



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

• Για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου

• Εμπέδωση της γραμματικής και του συντακτικού της 

Ελληνικής γλώσσας

• Αναλυτική παρουσίαση θεωρίας με παραδείγματα

• Ποικιλία ασκήσεων και δραστηριοτήτων 

• Διασκεδαστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για επιβράβευση των 

προσπαθειών του μαθητή

• Ύλη σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου 

Παιδείας

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε interactive whiteboard για 

διδασκαλία σε τάξη



ΙΔΕΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

• Για Δημοτικό – Γυμνάσιο

• Βοηθός στη συγγραφή περιγραφικών και αφηγηματικών 

εκθέσεων. Βοηθά το μαθητή, να οργανώνει τις ιδέες του 

και να τις εκφράζει συγκροτημένα μέσα από κείμενα που 

έχουν ροή κι ενδιαφέρον. Επίσης, ο μαθητής καθοδηγείται 

να προσέχει λεπτομέρειες που κάνουν το γραπτό του λόγο 

σαφή και όμορφο.

• Προϊόν ερευνητικής μελέτης 

• Το 2006 επιλέχθηκε για ένταξη στα δημοτικά σχολεία της 

Ελλάδας και το 2008 στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου.

Εφαρμογή υποστήριξης της γραπτής 

ανάπτυξης ιδεών.



ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0

Σειρά 114 εκπαιδευτικών παιχνιδιών

για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Με τη χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου ΑΚΤΙΝΕΣ-v5.0 σε έναν ή περισσότερους  
υπολογιστές εγκατεστημένους στο χώρο του νηπιαγωγείου ή της τάξης, 
δημιουργείται η «Γωνιά του Υπολογιστή» της οποίας η βασική αρχή είναι : 
Μάθηση μέσα από το Παιχνίδι.

Η συγκεκριμένη έκδοση της εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε interactive 
whiteboard.

Εκπαιδευτικά σημεία

Το εκπαιδευτικό πακέτο ΑΚΤΙΝΕΣ-v5.0, σχεδιάστηκε για να συμβάλει στην 
καλύτερη εφαρμογή των υπολογιστών στην προσχολική εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση των ΑΚΤΙΝΩΝ-v5.0 εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των 
διαφορετικών εννοιών που διδάσκονται στο χώρο του νηπιαγωγείου, όπως: 

Άνθρωπος-Προσανατολισμός, Περιβάλλον, Αντικείμενα, 

Μαθηματικές έννοιες, Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.



ΑΚΤΙΝΕΣ v4.0

Σειρά 112 εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

για άτομα με ελαφριά και μέτρια νοητική υστέρηση.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ΑΚΤΙΝΩΝ-v4.0 εστιάζει στην υποστήριξη της 
διδασκαλίας των διαφορετικών εννοιών που διδάσκονται στα πλαίσια της ειδικής 
αγωγής, ενώ παράλληλα, προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Στους μαθητές:

• Καλύτερη κατανόηση και εξάσκηση στα θέματα που διδάσκονται: μαθηματικές 
έννοιες, γλώσσα, αντικείμενα, περιβάλλον κ.λ.π.

• Δημιουργία  ενός χαρούμενου περιβάλλοντος με χρώματα, γραφικά, κίνηση, ήχο, 
ανθρώπινη φωνή στο οποίο μπορούν να παίξουν, να ζωγραφίσουν, να 
κατασκευάσουν, να διασκεδάσουν και να μάθουν.

Στους εκπαιδευτικούς:

• Εμπλουτισμό και υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

• Έλεγχο της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης

Έχει επιλεγεί από το ΠΙ για χρήση στα σχολεία.



Σειρά εργαλείων γλωσσικής ανάπτυξης

Γράφω απλά – Διαβάζω εύκολα

Λέξεις, εικόνες και κατηγορίες

Σχήμα, μέγεθος, χρώμα, χώρος

Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη



Τα εργαλεία γλωσσικής ανάπτυξης

Προσφέρουν...

Στα παιδιά:

•Τη δυνατότητα να εξασκήσουν δεξιότητες σε 

ένα ευχάριστο πολυμεσικό (multimedia) 

περιβάλλον (με κίνηση, γραφικά ήχο, εικόνες, 

ανθρώπινη φωνή)

Στους ειδικούς:

•Την επιλογή να προσφέρουν εξατομικευμένο ή 

ομαδικό μάθημα.

•Τη δυνατότητα να παραμετροποιήσουν τις 

εφαρμογές προσαρμόζοντάς τις στις ανάγκες 

κάθε παιδιού.

•Να παρακολουθήσουν την πρόοδο κάθε παιδιού 

μέσα από το «ιστορικό».



Τα εργαλεία γλωσσικής ανάπτυξης

Τρόποι αξιοποίησης:

Σε εξατομικευμένο παρεμβατικό μάθημα για 
την υποστήριξη παιδιού με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σε ομάδα παιδιών ή τάξη, με χρήση ή μη, 
διαδραστικού πίνακα (interactive 
whiteboard).



Τα εργαλεία γλωσσικής ανάπτυξης

Γράφω απλά – Διαβάζω εύκολα

Θεματικά πεδία

• Αναγνώριση γραμμάτων – συλλαβών 

• Γραφή των λέξεων 

• Σύνθεση φθόγγων 

• Αναγνώριση απεικονίσεων 

• Περιγραφή εικόνων 

• Σύνταξη προτάσεων

• Χρονική σειρά γεγονότων 

• Διαχωρισμός και σύνθεση λέξεων σε συλλαβές 

και φθόγγους.



Τα εργαλεία γλωσσικής ανάπτυξης

Λέξεις, εικόνες και κατηγορίες

Θεματικά πεδία

• Αναγνώριση και  γραφή των λέξεων 

(ουσιαστικών, ρημάτων)  

• Αναγνώριση εικόνων

• Κατηγοριοποίηση λέξεων 

• Αναγνώριση κανόνων κατηγορίας 

• Ασκήσεις μνήμης

• Τεστ άρθρωσης

• Χρηστικότητα των αντικειμένων 

• Διαχωρισμός και σύνθεση λέξεων σε συλλαβές 

και φθόγγους



Τα εργαλεία γλωσσικής ανάπτυξης

Σχήμα, μέγεθος, χρώμα, χώρος

Θεματικά πεδία

• Αναγνώριση σχημάτων 

• Αναγνώριση σχημάτων σε σχέση με μεγέθη

• Αναγνώριση σχημάτων σε σχέση με χρώματα

• Αναγνώριση σχημάτων σε σχέση με χρώμα 

και μέγεθος

• Αναγνώριση αντιθέτων 

• Αναγνώριση της θέσης των σχημάτων που 

βρίσκονται σε μια σειρά ή σε πίνακα 4 

γραμμών και 3 στηλών και παρακίνηση του 

παιδιού να τοποθετήσει τα αντικείμενα 

σύμφωνα με σχετικές εντολές. 



Τα εργαλεία γλωσσικής ανάπτυξης

Το Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη

Θεματικά πεδία

• Αναγνώριση – διάκριση συλλαβών 

• Σχηματισμός λέξεων 

• Διάκριση ουσιαστικών, ρημάτων, επιθέτων

• Εξάσκηση μνήμης

• Ορθή γραφή λέξεων

• Συμπλήρωση προτάσεων με τη σωστή λέξη

• Σύνταξη προτάσεων

• Εξάσκηση στις 4 πράξεις

• Αναγνώριση γραμμάτων της αγγλικής γλώσσας



Ολοκληρώνοντας...

Η INTELEARN ασχολείται αποκλειστικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

εφαρμογών που σκοπό έχουν τον εμπλουτισμό της μαθησιακής 

διαδικασίας και την υποστήριξη της εμπέδωσης των διδασκομένων 

εννοιών από μαθητές κάθε ηλικίας και βαθμίδας εκπαίδευσης. 

Η υλοποίηση των εφαρμογών αποτελεί μια συνεργατική και χρονοβόρα 

διαδικασία στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικός 

σχεδιαστής, γραφίστες, προγραμματιστές αλλά και ηθοποιοί για την 

φωνητική κάλυψη των εφαρμογών.



Ολοκληρώνοντας...

Οι γνώμες και απόψεις σας γύρω από τη χρήση των εφαρμογών μας είναι 

καλοδεχούμενες καθώς έτσι μας βοηθάτε στη συνεχή βελτίωσή τους με 

αποτέλεσμα να παράγουμε εργαλεία που βοηθάνε αποτελεσματικά τόσο τον 

εκπαιδευτικό στο δύσκολο έργο του όσο και τους μαθητές στην καλύτερη 

κατανόηση των διδασκομένων εννοιών. 



Ολοκληρώνοντας...

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Μαρία Καραβελάκη

INTE*LEARN

mkaravelaki@intelearn.gr


