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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 
 

     
 
  

Τίτλος Σχήμα, Μέγεθος, Χρώμα, Χώρος 

Πλατφόρμα PC 

Kατηγορία  Εκπαιδευτικό CD-ROM  

Κοινό Από 3 ετών και άνω 

Έτος κυκλοφορίας 2011 

Λιανική Τιμή € 50,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Ένα εργαλείο γλωσσικής ανάπτυξης που απευθύνεται σε: 
 Μαθητές της προσχολικής ηλικίας και των πρώτων τάξεων του δημοτικού. 
 Παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στο λόγο ή και στην κατανόηση σχημάτων, μεγεθών, 

χρωμάτων, χώρου, αντίθετων εννοιών.  
 Επαγγελματίες που ασχολούνται με την αποκατάσταση δυσκολιών αντίληψης, λόγου και 

ομιλίας όπως λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους. 
 

     Προσφέρει: 
 Στο παιδί, ευχάριστες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσα σε ένα πολυμεσικό περιβάλλον 

που υποστηρίζει την ανάπτυξη  της αντίληψης και της αναγνώρισης του περιβάλλοντος 
χώρου καθώς και των δεξιοτήτων ανάγνωσης, παραγωγής και κατανόησης λόγου. 

 Στον ειδικό, τη δυνατότητα μέσα από το περιβάλλον  του ειδικού, να εξατομικεύσει την 
εφαρμογή, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες των παιδιών, επιλέγοντας για καθένα από 
αυτά τις ασκήσεις – δραστηριότητες με τις οποίες επιθυμεί να εξασκηθεί και να 
παρακολουθήσει το προφίλ και την πρόοδο του μέσα από το αρχείο του μαθητή. 

 
Θεματικά πεδία: 

 Αναγνώριση σχημάτων,  

 Σχημάτων σε σχέση με μεγέθη  

 Σχημάτων σε σχέση με χρώματα  

 Σχημάτων σε σχέση με χρώμα και μέγεθος  

 Αντιθέτων 

 Θέση των σχημάτων που βρίσκονται σε μια σειρά ή σε πίνακα 4 γραμμών και 3 στηλών και 
τέλος, 

 Παρακίνηση του παιδιού ώστε να τοποθετήσει τα αντικείμενα σύμφωνα με σχετικές εντολές. 
  
Τρόποι αξιοποίησης της εφαρμογής: 

  Α.  Σε εξατομικευμένα ειδικά προγράμματα μαθημάτων για την  
       ατομική υποστήριξη. 
  Β.  Σε θεραπευτικές ομάδες ή τάξεις σχολείου με χρήση ή μη διαδραστικού πίνακα (interactive 

whiteboard). 
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Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Pentium IV 
 512 ΜΒ RAM 
 Κάρτα ήχου 
 SVGA κάρτα γραφικών, ανάλυση οθόνης 1024 X 768 στα εκατομμύρια χρώματα 
 Windows  XP ή νεότερα 
 CD-ROM drive 

 


