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1. Εισαγωγή στο λογισµικό 

Το πρόγραµµα ΑΡΧΑΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας του Λόγου για να καλύψει τις ανάγκες µαθητών Γυµνασίου µε κώφωση ή 
προβλήµατα ακοής.  

Πρόκειται για ένα λογισµικό που περιλαµβάνει τα ακόλουθα προγράµµατα: 

• Το κυρίως λογισµικό διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών 

• Το πρόγραµµα παρακολούθησης της επίδοσης των µαθητών  

• Το πρόγραµµα προσθήκης χρηστών από το διδάσκοντα 

Το λογισµικό προσφέρεται για τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραµµατείας 
στο Γυµνάσιο. Παράλληλα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 
νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας όλων των τάξεων του Γυµνασίου, καθώς και της 
ιστορίας της Α’ Γυµνασίου 

Το πρόγραµµα ΑΡΧΑΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ξεκινά µε τα στοιχεία ταυτότητας του λογισµικού (Εικόνα 
1). 

 

 

Εικόνα 1: Εισαγωγή αριθµού και µυστικής λέξης 

Συµπληρώνοντας τον αριθµό και τη µυστική λέξη (δεν πρέπει να σας διαφεύγει ότι η µυστική 
λέξη δεν πρέπει να έχει τόνο), το πρόγραµµα θα κρατά στοιχεία για την επίδοσή σας στις 
ασκήσεις. Εάν δεν θυµάστε τη µυστική λέξη και θέλετε να κλείσετε την εφαρµογή, πατήστε 
«Alt+F4». 

Στη συνέχεια, πατώντας ΟΚ µεταφέρεστε στη βασική οθόνη επιλογής διαδροµής (Εικόνα 2) 
όπου µπορείτε να πλοηγηθείτε: 
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Α) στον Ηρόδοτο  

Β) στα Οµηρικά Έπη  

Με πάτηµα του εικονιδίου i, θα λάβετε πληροφορίες για τους συντελεστές του λογισµικού. 

 

Εικόνα 2: Βασική οθόνη επιλογής διαδροµής 
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2.  Πλοήγηση στο λογισµικό του Ηροδότου 

Πατώντας Ηρόδοτος µεταφέρεστε στο τµήµα του λογισµικού που αφορά στα κείµενα του 
Ηροδότου (Εικόνα 3) και έχετε τις ακόλουθες επιλογές:  

• Εισαγωγική ενότητα του Ηροδότου 

• Τα ταξίδια του Ηροδότου 

• Η βιβλιοθήκη 

 

 

Εικόνα 3: Πρώτη οθόνη του Ηροδότου 

 

Φέρνοντας το ποντίκι στο κάτω µέρος της οθόνης, εµφανίζεται η µόνιµη µπάρα του 
λογισµικού µε τα ακόλουθα λειτουργικά εικονίδια: 

 

 

Έξοδος: η εφαρµογή κλείνει µε την ενεργοποίηση αυτού του εικονιδίου 

 

 

Αρχή: µετάβαση στην πρώτη οθόνη του Ηροδότου 
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Οδηγίες: γραπτές οδηγίες σε κάθε οθόνη του λογισµικού. Υπάρχει η 
δυνατότητα µετακίνησης του παραθύρου που εµφανίζεται στην οθόνη. 
Παράλληλα ενεργοποιείται και το βίντεο υποστήριξης στην Ελληνική 
Νοηµατική Γλώσσα. 

 

Νοηµατική γλώσσα: βίντεο στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα 

 

 

 

Εκφώνηση: το εικονίδιο αυτό είναι ενεργοποιηµένο σε κάθε οθόνη που 
εκφωνούνται κείµενα (παράλληλα, εισαγωγικά, βιογραφία του Ηροδότου) 

 

 

Λεξικό: µετάβαση στο λεξικό 

 

 

Παράλληλα κείµενα: µετάβαση στα παράλληλα κείµενα κάθε ενότητας-
επεισοδίου 

 

 

Γλωσσικές παρατηρήσεις: µετάβαση στις γραµµατικοσυντακτικές και 
λεξιλογικές παρατηρήσεις κάθε ενότητας-επεισοδίου 

 

Εκτύπωση: εκτύπωση της οθόνης. Αν στην οθόνη υπάρχει και κείµενο και 
φωτογραφία, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του είδους της εκτύπωσης. Το 
ίδιο εικονίδιο εµφανίζεται στις µεγεθυσµένες φωτογραφίες.  

 

 

Περιεχόµενα: µετάβαση σε κατάλογο των γλωσσικών παρατηρήσεων και 
ασκήσεων κάθε ενότητας-επεισοδίου ή στον κατάλογο περιεχοµένων των 
βιβλίων της Βιβλιοθήκης. 

 

Βιβλιοθήκη: µετάβαση στην πρώτη οθόνη της βιβλιοθήκης του λογισµικού 

 

 

  Επιστροφή: µετάβαση σε ένα επίπεδο πίσω από αυτό στο οποίο  
βρίσκεστε 

 

 

 Σε κάθε οθόνη είναι απενεργοποιηµένα τα εικονίδια στα οποία δεν υπάρχει παραποµπή. 
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2.1 Εισαγωγική ενότητα του Ηροδότου 

Πατώντας στον Ηρόδοτο µεταφέρεστε στην οθόνη της εισαγωγικής ενότητας του Ηροδότου 
(Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Εισαγωγική ενότητα του Ηροδότου 

Οι δυνατότητες επιλογών που έχετε από αυτή την οθόνη είναι οι ακόλουθες: 

- Βιογραφία 

- Ιστορία ελληνικώ ν διαλέκτων 

ι να 

χρωµατιστά σηµεία του χάρτη 
θα διαβάσετε πληροφορίες για κάθε αρχαία ελληνική διάλεκτο. 

- Βιβλιογραφία 

Ο πάπυρος της ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ σας µεταφέρει σε ένα κείµενο µε βιογραφικά στοιχεία για τη 
ζωή, το έργο και τη γλώσσα του ιστορικού. Το κείµενο αυτό µπορείτε να το ακούσετε µε την 
ενεργοποίηση του εικονιδίου της ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ από τη µόνιµη µπάρα. Με ενεργοποίηση των 
µπλε λέξεων σε όλο το κείµενο, εµφανίζεται εικονογραφικό υλικό στο δεξί µέρος της οθόνης. 
Οι φωτογραφίες και οι άτλαντες µπορούν να µεγεθυνθούν µε πάτηµα επάνω τους κα
εκτυπωθούν. Με πάτηµα επάνω στην εικόνα, αυτή ξαναγυρίζει στο αρχικό της µέγεθος.  

Η επιλογή της ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΛΕΚΤΩΝ θα σας µεταφέρει σε έναν ενεργό 
χάρτη της Αρχαίας Ελλάδας (Εικόνα 5). Με πάτηµα επάνω στα 
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Εικόνα 5: Χάρτης των διαλέκτων στην εισαγωγική ενότητα 

 

Η επιλογή ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ θα σας οδηγήσει σε έναν κατάλογο µε ελληνική και ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία για τον Ηρόδοτο και το έργο του. Κάποιοι από τους τίτλους είναι 
ενεργοποιηµένοι (έχουν µπλε χρώµα). Αν πατήσετε επάνω τους, θα µεταφερθείτε σε κείµενα-
αποσπάσµατα από τα βιβλία αυτά. Πρόσβαση στα κείµενα αυτά έχετε και µέσα από το βιβλίο 
της ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ του λογισµικού. Επιπλέον παρέχονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις που 
αφορούν γενικότερα θέµατα για τον Ηρόδοτο. Πατώντας επάνω τους θα ενεργοποιηθεί 
αυτόµατα το πρόγραµµα πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

 

2.2 Τα ταξίδια του Ηροδότου 

Αφού από την πρώτη οθόνη του Ηροδότου επιλέξετε ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ, θα 
µεταφερθείτε στο χάρτη του κόσµου του Ηροδότου (Εικόνα 6) στον οποίο είναι 
ενεργοποιηµένα έξι σηµεία. Αν φέρετε το ποντίκι επάνω στο καθένα από τα σηµεία αυτά, θα 
διαβάσετε σε τι ακριβώς αναφέρεται το καθένα. Τα σηµεία αυτά αντιστοιχούν στις ενότητες-
επεισόδια και είναι τα ακόλουθα: Σαλαµίνα, Θερµοπύλες, Σάρδεις, Νείλος, ∆ωδώνη. Το 
σηµείο των ∆ελφών περιέχει βιβλιογραφικού περιεχοµένου πληροφορίες και η πλοήγηση σε 
αυτό είναι διαφορετική. 
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Εικόνα 6: Χάρτης του κόσµου του Ηροδότου 

 

 

• Επεισόδια (Σάρδεις, Νείλος, Σαλαµίνα, ∆ωδώνη, Θερµοπύλες) 

Με την επιλογή ενός επεισοδίου, µεταφέρεστε σε ένα εισαγωγικό κείµενο το οποίο 
υποστηρίζεται από την Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (Εικόνα 7).  
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Εικόνα 7: Εισαγωγικό κείµενο του επεισοδίου µε υποστήριξη στην Ελληνική 
Νοηµατική Γλώσσα 

 

Το βίντεο σταµατά µε πάτηµα επάνω του. Πατώντας επάνω στα βελάκια στην οθόνη, 
µεταφέρεστε σε επόµενη ή προηγούµενη σελίδα του εισαγωγικού κειµένου. Το βίντεο έχει 
εικονίδια χειρισµού (παύση, έναρξη, λήξη).  

Με την ενεργοποίηση του εικονιδίου της Νοηµατικής γλώσσας από τη µόνιµη µπάρα, παίζει 
το βίντεο στην Ελληνική Νοηµατική, ενώ µε την ενεργοποίηση του εικονιδίου της 
ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ, εκφωνείται το κείµενο που βρίσκεται στο αριστερό µέρος της οθόνης.  
Παράλληλα, στο δεξί µέρος της οθόνης εναλλάσσονται εικόνες. Η εκφώνηση µπορεί να 
σταµατήσει οποιαδήποτε στιγµή µε πάτηµα επάνω στο ίδιο εικονίδιο.  

Με το κείµενο διασυνδέεται όλο το εικαστικό, λογοτεχνικό και άλλο υλικό που σχετίζεται µε 
κάθε επεισόδιο που αναπτύσσεται.  
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Εικόνα 8: Εισαγωγικό κείµενο του επεισοδίου 

Αν πατήσετε µε το ποντίκι επάνω σε καθεµιά από τις µπλε λέξεις του κειµένου (Εικόνα 8), θα 
εµφανιστεί στο δεξί µέρος της οθόνης η εικόνα ή/και το κείµενο που αντιστοιχεί. Αν πατήσετε 
επάνω στις εικόνες, µπορείτε να τις µεγεθύνετε. Όπου το πρόσθετο υλικό επεκτείνεται σε 
περισσότερες από µία σελίδες, η µετάβαση γίνεται µε πάτηµα επάνω στο εικονίδιο-βελάκι 
που εµφανίζεται. Οι πράσινες λέξεις οδηγούν στο διαδίκτυο και οι κόκκινες σε βίντεο ή 
εικονική αναπαράσταση.  

 

• Πρωτότυπο κείµενο και νεοελληνική απόδοση 

Από τη µόνιµη µπάρα του λογισµικού µεταφέρεστε στην οθόνη των παράλληλων κειµένων 
πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο. 

Πατώντας τα εικονίδια που βρίσκονται κάτω από τα κείµενα θα µεταβείτε είτε στο Αρχαίο 
κείµενο (Α) είτε στο Νεοελληνικό κείµενο (Ν) είτε στα Παράλληλα κείµενα (Α-Ν) (Εικόνα 9).  

Αν πατήσετε το εικονίδιο Νοηµατική γλώσσα µπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο. Για να 
τερµατίσετε τη λειτουργία αυτή, πατήστε πάλι στο ίδιο εικονίδιο. Αν πατήσετε µε το δεξί 
πλήκτρο του ποντικιού µια πρόταση θα αλλάξει χρώµα και θα δείτε το αντίστοιχο βίντεο στη 
Νοηµατική Γλώσσα. Όταν τα δύο κείµενα είναι παράλληλα στοιχισµένα στην οθόνη, 
πατώντας επάνω σε οποιαδήποτε πρόταση των δύο κειµένων αλλάζουν χρώµα -αυτή και η 
αντίστοιχή της- και ταυτόχρονα εµφανίζεται το βίντεο στη Νοηµατική. 

Πατώντας το εικονίδιο Εκφώνηση µπορείτε να ακούσετε την εκφώνηση του κειµένου. Για να 
τερµατίσετε τη λειτουργία αυτή, πατήστε πάλι στο ίδιο εικονίδιο. Αν πατήσετε µε το δεξί 
πλήκτρο του ποντικιού µια πρόταση, αυτή θα αλλάξει χρώµα και θα την ακούσετε να 
εκφωνείται.  Όταν τα δύο κείµενα είναι παράλληλα στοιχισµένα στην οθόνη, πατώντας επάνω 
σε οποιαδήποτε πρόταση των δύο κειµένων αλλάζουν χρώµα -αυτή και η αντίστοιχή της- και 
ταυτόχρονα εκφωνούνται.  
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Για κάθε λέξη του αρχαίου κειµένου υπάρχει γραµµατική αναγνώριση την οποία µπορείτε να 
διαβάσετε πατώντας επάνω της µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. 

Αν τα κείµενα εκτείνονται σε περισσότερες από µία σελίδες, η µετάβαση σε αυτές γίνεται µε τα 
εικονίδια που εµφανίζονται δεξιά και αριστερά των πλαισίων των κειµένων. Οι κόκκινες λέξεις 
και στα δύο κείµενα δίνουν µια άµεση εικόνα της γλωσσικής αντιστοιχίας που υπάρχει 
ανάµεσα στα δύο κείµενα, τονίζοντας και οπτικά τη συγγένεια της Αρχαίας και Νέας 
Ελληνικής. 

 

Εικόνα 9: Οθόνη µε πρωτότυπο κείµενο, µε γραµµατικό σχόλιο, µε νεοελληνική 
απόδοση και υποστήριξη στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα 

 

• Γλωσσικές παρατηρήσεις και ασκήσεις 

Επιλέγοντας τις ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ από τη µόνιµη µπάρα, µεταφέρεστε σε µια 
οθόνη παρόµοια µε αυτή των παραλλήλων κειµένων. Εδώ κάποιες λέξεις είναι ‘ενεργές’ 
(υπογραµµισµένες και πράσινες) και στα δύο κείµενα. Πατώντας επάνω τους, εµφανίζεται 
πλαίσιο µε τη σχετική γλωσσική παρατήρηση (Εικόνα 10). Το πλαίσιο αυτό µπορεί να 
µετακινείται σε οποιοδήποτε σηµείο της οθόνης (πατάτε µε το ποντίκι επάνω του και το 
µετακινείτε κρατώντας το πατηµένο) και να κλείνει πατώντας οπουδήποτε έξω από αυτό. 
Πατώντας επάνω στα βελάκια του πλαισίου, το κείµενο µέσα στο πλαίσιο µετακινείται.  

 ΙΕΛ /Ε.Κ. «Αθηνά»  

 

12



ΑΡΧΑΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ                                                                                   Εγχειρίδιο χρήσης 

 

Εικόνα 10: Οθόνη γλωσσικών παρατηρήσεων 

Ενεργοποιώντας το εικονίδιο «Ασκήσεις», µεταφέρεστε στον πίνακα περιεχοµένων µε όλες τις 
γλωσσικές παρατηρήσεις κάθε ενότητας και τις ασκήσεις που τις συνοδεύουν (Εικόνα 11). 

Είναι σηµαντικό να διαβάζετε πρώτα τις γλωσσικές παρατηρήσεις και µετά να λύνετε τις 
ασκήσεις, καθώς βρίσκονται σε άµεση σχέση µεταξύ τους.  
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Εικόνα 11: Οθόνη Ασκήσεων 

Επιλέγοντας µια  άσκηση, εµφανίζεται ένας πίνακας µε αριθµούς που αντιστοιχούν σε 
ερωτήσεις. Μπαίνοντας στην άσκηση θυµηθείτε ότι µπορείτε να δείτε οδηγίες (γραπτές και 
νοηµατισµένες) ενεργοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο.  

Οι εργονοµίες των ασκήσεων είναι οι ακόλουθες: 

Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής: επιλέγετε κάθε φορά τη λέξη ή φράση που συµπληρώνει 
σωστά την πρόταση που εµφανίζεται. Για να το κάνετε αυτό, πατάτε µε το ποντίκι επάνω στην 
κατάλληλη απάντηση. Αν αλλάξετε γνώµη, πατάτε µια άλλη απάντηση. Όταν τελειώσετε, 
πατάτε το κουµπί ‘Τελείωσα’. Αν κάνετε λάθος, έχετε µία ακόµα ευκαιρία να λύσετε σωστά την 
άσκηση (Εικόνα 12). 

Ασκήσεις συµπλήρωσης κενού: συµπληρώνετε την πρόταση µε την κατάλληλη λέξη. Για 
να το κάνετε αυτό, πατάτε επάνω στην παύλα και πληκτρολογείτε. Όταν τελειώσετε, πατάτε 
το κουµπί ‘Τελείωσα’. Αν κάνετε λάθος, έχετε ακόµα µία ευκαιρία να λύσετε σωστά την 
άσκηση. 
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Εικόνα 12: Οθόνη µε άσκηση πολλαπλής επιλογής 

Ακροστιχίδες: διαλέγετε την καρτέλα που αντιστοιχεί στη γραµµή που θέλετε να 
συµπληρώσετε, πατώντας µε το ποντίκι επάνω στην ετικέτα της. Η γραµµή αλλάζει χρώµα και 
η λέξη είναι έτοιµη να σχηµατιστεί. Πληκτρολογήστε τη σωστή απάντηση. Αν κάνετε λάθος, 
διαλέξτε πάλι την καρτέλα που αντιστοιχεί στη λέξη που θέλετε να συµπληρώσετε. Πατήστε 
µε το ποντίκι επάνω στο γράµµα που θέλετε να διορθώσετε και πληκτρολογήστε τη νέα 
απάντηση. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουµπί ‘Τελείωσα’. 

Γενικά δίνεται η σωστή απάντηση µετά από δύο προσπάθειες. Για τις ασκήσεις που αφορούν 
Αρχαία Ελληνικά, αφού ολοκληρωθεί η επίλυση, δίνεται η µετάφραση του κειµένου. 
Οποιαδήποτε στιγµή µπορείτε να ανατρέξετε στο λεξικό του λογισµικού. Όπου οι σωστές 
απαντήσεις είναι περισσότερες από µία, αυτές εµφανίζονται πατώντας επάνω στο κόκκινο 
σηµάδι που εµφανίζεται στην οθόνη. 

Μπορείτε να ελέγξετε την κάλυψη των ασκήσεων µε τον ακόλουθο τρόπο: για όλες τις 
ασκήσεις κάθε κατηγορίας που έχετε επιλύσει µε επιτυχία, ο αριθµός που αντιστοιχεί στον 
αρχικό πίνακα επιλογής έχει αλλάξει χρώµα. Εµφανίζονται επίσης και τα ακόλουθα εικονίδια: 

Τελείωσα: πατώντας στο εικονίδιο αυτό αξιολογείται η προσπάθειά σας 

Πάτησε εδώ για να συνεχίσεις: αφού έχετε δει τις σωστές απαντήσεις, µπορείτε να 
πατήσετε επάνω στο εικονίδιο αυτό για να επιλύσετε την άσκηση.  

• Λεξικό 

Η επιλογή του ΛΕΞΙΚΟΥ σας επιτρέπει να µεταβείτε σε ένα λήµµα είτε µε αλφαβητική 
αναζήτηση είτε µε αναζήτηση σε κατάλογο ληµµάτων (Εικόνα 13). Η αναζήτηση γίνεται µε 
βάση τον τύπο της αττικής διαλέκτου, θα βρείτε όµως και τον ιωνικό τύπο, όπου αυτός είναι 
διαφορετικός. Στο λεξικό του ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ περιλαµβάνονται οι έννοιες-αποδόσεις του λήµµατος 
που αντιστοιχούν στα κείµενα των επεισοδίων και στις ασκήσεις. Γίνεται επίσης παραποµπή 
στο αρχαίο κείµενο για καθεµία από τις έννοιες-αποδόσεις των λέξεων. Μπορείτε να δείτε 
ολόκληρο το κείµενο, πατώντας επάνω στους αριθµούς της παραποµπής που συµβολίζονται 
µε µπλε χρώµα. Τέλος, σε πολλά λήµµατα υπάρχει και ένας αλφαβητικός κατάλογος µε 
αντιπροσωπευτικά αρχαία και νέα ελληνικά παράγωγα και σύνθετα για να καταδειχθεί η 
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διαχρονική συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Η έξοδος από το λεξικό γίνεται πατώντας το 
εικονίδιο « Έξοδος». 

 

Εικόνα 13: Το λεξικό του λογισµικού 

 

 

 

• Το µαντείο των ∆ελφών 

Η µετάβαση στο Μαντείο των ∆ελφών γίνεται µε πάτηµα επάνω στο σηµείο του χάρτη 
«∆ΕΛΦΟΙ» στον κόσµο του Ηροδότου (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 14: Το µαντείο των ∆ελφών 

Από την πρώτη οθόνη του Μαντείου µπορείτε να δείτε το βίντεο του αρχαιολογικού χώρου 
των ∆ελφών (Εικόνα 14). Πατώντας στο αναλόγιο, βλέπετε τη διάρθρωση του µουσείου από 
ψηλά. Αν πατήσετε σε κάθε αίθουσα, µπορείτε να µεταβείτε σε αυτήν. Η µετάβαση γίνεται 
επίσης από τη µία αίθουσα στην άλλη, όταν πλησιάζοντας την πόρτα, ο κέρσορας γίνεται 
βελάκι. Καθένα από τα εκθέµατα µπορείτε να το µεγεθύνετε. Κάθε έκθεµα συνοδεύεται από 
πληροφορίες όπου δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη σύνδεσή του µε τα κείµενα του Ηροδότου. Η 
έξοδος γίνεται κάθε φορά από τη µόνιµη µπάρα του λογισµικού. 

 

2.3 Η βιβλιοθήκη του λογισµικού 

Η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του λογισµικού γίνεται είτε µέσω του αντίστοιχου εικονιδίου που 
βρίσκεται στη µόνιµη µπάρα του λογισµικού είτε επιλέγοντας το εικονίδιο «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» 
από την πρώτη οθόνη (Εικόνα 15).  

 

Η βιβλιοθήκη περιλαµβάνει τα ακόλουθα βιβλία: 

• Αρχαία κείµενα και αποδόσεις 

• Σύγχρονη λογοτεχνία 

• Τεχνολογία 

• Εγκυκλοπαίδεια  

• Αρχαίοι άτλαντες 

• Μέµνησο 

• Αρχαία και σύγχρονη τέχνη 

• Γλωσσικές παρατηρήσεις  
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Εικόνα 15: Η βιβλιοθήκη του λογισµικού 

Με την επιλογή του κάθε βιβλίου, θα οδηγηθείτε σε έναν πίνακα περιεχοµένων. Πατώντας 
επάνω στους τίτλους του πίνακα, µεταφέρεστε στην πληροφορία του κάθε τίτλου που µπορεί 
να είναι εικόνα, κείµενο ή συνδυασµός και των δύο. 

Η επιστροφή στον πίνακα περιεχοµένων γίνεται µε πάτηµα στο εικονίδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 
Όπου υπάρχει εικόνα και εφόσον ο δροµέας γίνεται µεγεθυντικός φακός, µπορείτε να 
µεγεθύνετε την εικόνα. Η εικόνα επανέρχεται στο αρχικό της µέγεθος πατώντας και πάλι 
επάνω της. 

Το βιβλίο ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ περιλαµβάνει εκτεταµένα κείµενα µε την 
απόδοσή τους στη νεοελληνική και η µετάβαση από τη µία σελίδα στην επόµενη γίνεται µε τα 
βελάκια. Το ίδιο συµβαίνει και στα υπόλοιπα βιβλία. 

Όσον αφορά το βιβλίο της TEXNOΛΟΓΙΑΣ, µπορείτε να µεγεθύνετε τα σκίτσα και, 
ταυτόχρονα, να τα µετακινείτε στην οθόνη διαβάζοντας το κείµενο που αναφέρεται σε αυτά. 

Το βιβλίο µε τίτλο ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΤΛΑΝΤΕΣ σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε την εξέλιξη µιας 
µάχης ή µιας ναυµαχίας µέσα από µια σειρά χαρτών. Επιπλέον, µε πάτηµα στην ένδειξη 
ΧΘΕΣ-ΣΗΜΕΡΑ που υπάρχει στο επάνω δεξί µέρος της οθόνης κάποιων χαρτών, µπορείτε 
να συγκρίνετε τη γεωγραφία της αρχαιότητας µε τα σηµερινά γεωγραφικά δεδοµένα. Τέλος, 
σε κάποιους χάρτες υπάρχουν ενεργά σηµεία, που εµφανίζονται µε έντονους χαρακτήρες και 
στα οποία ο κέρσορας µετατρέπεται σε χεράκι. Αυτά τα σηµεία «κρύβουν» φωτογραφικό 
υλικό. 
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3. Πλοήγηση στα Οµηρικά Έπη 

 

 

 

Εικόνα 16: Πρώτη οθόνη των Οµηρικών Επών 

Από τη βασική οθόνη επιλογών (Εικόνα 2) πατώντας Οµηρικά Έπη µεταφέρεστε στο τµήµα 
του λογισµικού που αφορά στα κείµενα του Οµήρου (Εικόνα 16) και -µετακινώντας τον 
κέρσορα- έχετε τις ακόλουθες επιλογές:  

 

• Εισαγωγική ενότητα των Οµηρικών Επών 

• Οδύσσεια 

• Ιλιάδα 

• Βιβλιοθήκη 
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Φέρνοντας το ποντίκι στο κάτω µέρος της οθόνης, εµφανίζεται η µόνιµη µπάρα του 
λογισµικού µε τα ακόλουθα λειτουργικά εικονίδια: 

 

Έξοδος: η εφαρµογή κλείνει µε την ενεργοποίηση αυτού του εικονιδίου 

Αρχή: σας οδηγεί στην πρώτη σελίδα του λογισµικού 

Οδηγίες: γραπτές οδηγίες σε κάθε οθόνη του λογισµικού. Υπάρχει η δυνατότητα 
µετακίνησης του παραθύρου που εµφανίζεται στην οθόνη. Παράλληλα 
ενεργοποιείται και το βίντεο υποστήριξης στην Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα. 

Εκφώνηση: ενεργοποιείται σε κάθε οθόνη που εκφωνούνται κείµενα 
(παράλληλα, εισαγωγικά)

  

Νοηµατική γλώσσα: (παίζει) βίντεο (µε υποστήριξη) στην Ελληνική Νοηµατική 
Γλώσσα 

  

 

Παράλληλα κείµενα: µετάβαση στα παράλληλα κείµενα κάθε ενότητας-
επεισοδίου 

Γλωσσικές παρατηρήσεις: µετάβαση στις γραµµατικοσυντακτικές και 
λεξιλογικές παρατηρήσεις κάθε ενότητας-επεισοδίου 

Λεξικό: µετάβαση στο παράθυρο του Λεξικού 

Βιβλιοθήκη: µετάβαση στην πρώτη οθόνη της βιβλιοθήκης του λογισµικού 

Εκτύπωση: εκτύπωση της οθόνης. Αν στην οθόνη υπάρχει και κείµενο και 
φωτογραφία, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του είδους της εκτύπωσης. Το 
ίδιο εικονίδιο εµφανίζεται στις µεγεθυσµένες φωτογραφίες.  

Περιεχόµενα: µετάβαση σε κατάλογο των γλωσσικών παρατηρήσεων και 
ασκήσεων κάθε ενότητας-επεισοδίου ή στον κατάλογο περιεχοµένων των 
βιβλίων της Βιβλιοθήκης. 
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3.1 Εισαγωγική ενότητα των Οµηρικών Επών 

 

Εικόνα 17: Εισαγωγική ενότητα των Οµηρικών Επών 

Αν από την πρώτη οθόνη των Οµηρικών Επών (Εικόνα 16) επιλέξετε «Εισαγωγή» έχετε 
δυνατότητα πρόσβασης στα ακόλουθα (Εικόνα 17): 

• Η ζωή και το έργο του Οµήρου 

• Η επική ποίηση 

• Το οµηρικό ζήτηµα 

Το εικονίδιο της προτοµής του Οµήρου σας οδηγεί σε ένα κείµενο µε βιογραφικά στοιχεία για 
τη ζωή, το έργο και τη γλώσσα του ποιητή. Με ενεργοποίηση των µπλε λέξεων σε όλο το 
κείµενο, εµφανίζεται εικονογραφικό υλικό στο δεξί µέρος της σελίδας. Οι φωτογραφίες και οι 
άτλαντες µπορούν να µεγεθυνθούν µε πάτηµα επάνω τους και να εκτυπωθούν. Με πάτηµα 
επάνω στην µεγεθυµένη εικόνα, αυτή ξαναγυρίζει στο αρχικό της µέγεθος.  

Η επιλογή Η ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ θα σας οδηγήσει σε ένα κείµενο µε πληροφορίες για το 
λογοτεχνικό είδος στο οποίο εντάσσονται η Οδύσσεια και η Ιλιάδα και για το µέτρο της επικής 
ποίησης, το δακτυλικό εξάµετρο. Πρόσβαση στα κείµενα αυτά έχετε και µέσα από το βιβλίο 
της ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ του λογισµικού.  

Η επιλογή ΤΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ θα σας µεταφέρει σε ένα κείµενο µε πληροφορίες για τις 
φιλολογικές συζητήσεις που έχουν εγείρει τα οµηρικά έπη.  
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3.2 Οδύσσεια 

 

Εικόνα 18: Οθόνη Οδύσσειας 

Αν από την πρώτη οθόνη των Οµηρικών Επών (Εικόνα 16) επιλέξετε «Ο∆ΥΣΣΕΙΑ» µπορείτε 
στη συνέχεια να επιλέξετε ένα από τα τρία επεισόδια που είναι αφιερωµένα στην Οδύσσεια 
(Εικόνα 18). Τα σηµεία εισόδου σε κάθε επεισόδιο αποτελούν τµήµατα των γραφικών της 
οθόνης. Θα τα ανακαλύψετε διατρέχοντάς την µε το δροµέα. Όταν φέρετε το ποντίκι επάνω 
σε κάποιο από τα σηµεία αυτά, θα διαβάσετε πού σας παραπέµπει το καθένα. Οι επιµέρους 
ενότητες – επεισόδια της Οδύσσειας είναι:  

• ΟΙ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑ 

• ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ 

• Ο Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΙΡΚΗΣ 

Αν επιλέξετε το επεισόδιο ΟΙ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑ, θα παρακολουθήσετε µία 
αναπαράσταση του ταξιδιού του Οδυσσέα από την Τροία ως την Ιθάκη σε κινούµενα σχέδια. 
Για την πλοήγηση στα άλλα δύο επεισόδια (ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ και Ο 
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΙΡΚΗΣ βλέπε παράγραφο Επεισόδια) 
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3.3 Ιλιάδα 

 

Εικόνα 19: Οθόνη Ιλιάδας 

 

Αν από την πρώτη οθόνη των Οµηρικών Επών (Εικόνα 16) επιλέξετε «ΙΛΙΑ∆Α» µπορείτε στη 
συνέχεια να µεταφερθείτε στη σελίδα, από την οποία µπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τρία 
επεισόδια που είναι αφιερωµένα στην Ιλιάδα (Εικόνα 19).Τα σηµεία εισόδου σε κάθε 
επεισόδιο είναι ενσωµατωµένα στον οθόνη. Θα τα ανακαλύψετε διατρέχοντάς την µε το 
δροµέα. Όταν φέρετε το ποντίκι επάνω στο καθένα από τα σηµεία αυτά, θα διαβάσετε πού 
σας παραπέµπει το καθένα. Οι επιµέρους ενότητες – επεισόδια της Ιλιάδας είναι:  

• Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

• ΤΟ ΠΡΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΙΛΙΑ∆ΑΣ 

• Η ΕΛΕΝΗ ΣΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ 

Αν επιλέξετε το επεισόδιο Ο ΜΗΚΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, θα µεταφερθείτε σε ένα εικονικό 
µουσείο µε εκθέµατα του µυκηναϊκού πολιτισµού από διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
(Εικόνα 20). 

Με την είσοδό σας στο µουσείο µπορείτε να επιλέξετε τον πίνακα µε τις µικρογραφίες των 
εκθεµάτων και µέσω αυτού να εξετάσετε σε µεγεθυσµένη φωτογραφία το έκθεµα που σας 
ενδιαφέρει. ∆ιαφορετικά µπορείτε να περιηγηθείτε στις αίθουσες του µουσείου (Εικόνα 21), 
όπως σας κατευθύνουν τα βέλη που εµφανίζονται σε διάφορα σηµεία, καθώς διατρέχετε µε το 
δροµέα την οθόνη. Αν τοποθετήσετε το δροµέα πάνω σε ένα από τα εκθέµατα, αυτός παίρνει 
τη µορφή µεγεθυντικού φακού. Αν επιλέξετε ένα έκθεµα, µπορείτε να το δείτε σε µεγεθυσµένη 
φωτογραφία και να διαβάσετε τις πληροφορίες που το συνοδεύουν.  
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Εικόνα 20: Η πρώτη αίθουσα του Μουσείου 

 
Εικόνα 21: Μία από τις αίθουσες του Μουσείου  
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• Επεισόδια (Το προοίµιο της Οδύσσειας, Ο Οδυσσέας στο νησί Κίρκης, Το 
προοίµιο της Ιλιάδας, Η Ελένη στα τείχη της Τροίας) 

Με την επιλογή ενός επεισοδίου, µεταφέρεστε σε ένα εισαγωγικό κείµενο το οποίο 
υποστηρίζεται από την Ελληνική Νοηµατική γλώσσα (Εικόνα 22).  

Το βίντεο σταµατά µε πάτηµα επάνω του. Πατώντας επάνω στα βελάκια της οθόνης, 
µεταφέρεστε σε επόµενη ή προηγούµενη σελίδα του εισαγωγικού κειµένου. Το βίντεο έχει 
εικονίδια χειρισµού (παύση, έναρξη, λήξη).  

Με την ενεργοποίηση του εικονιδίου της Νοηµατικής γλώσσας από τη µόνιµη µπάρα, παίζει 
το βίντεο στην Ελληνική Νοηµατική, ενώ µε την ενεργοποίηση του εικονιδίου της 
ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ, εκφωνείται το κείµενο που βρίσκεται στο αριστερό µέρος της οθόνης. 
Παράλληλα, στο δεξί µέρος της οθόνης εναλλάσσονται εικόνες. Η εκφώνηση µπορεί να 
σταµατήσει οποιαδήποτε στιγµή µε πάτηµα επάνω στο ίδιο εικονίδιο.  

Με το κείµενο διασυνδέεται όλο το εικαστικό, λογοτεχνικό και άλλο υλικό που σχετίζεται µε 
κάθε επεισόδιο που αναπτύσσεται.  

 

 

Εικόνα 22: Εισαγωγικό κείµενο του επεισοδίου 
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Εικόνα 23: Εισαγωγικό κείµενο του επεισοδίου 

 

Αν πατήσετε µε το ποντίκι επάνω σε καθεµία από τις µπλε λέξεις του κειµένου (Εικόνα: 23), 
θα εµφανιστεί στο δεξί µέρος της οθόνης η εικόνα ή/και κείµενο που αντιστοιχεί. Αν πατήσετε 
επάνω στις εικόνες, µπορείτε να τις µεγεθύνετε. Όπου το πρόσθετο υλικό επεκτείνεται σε 
περισσότερες από µία σελίδες, η µετάβαση γίνεται µε πάτηµα επάνω στο εικονίδιο που 
εµφανίζεται. Οι πράσινες λέξεις οδηγούν σε σελίδες στο διαδίκτυο που περιέχουν σχετική 
πληροφορία.  

 

• Πρωτότυπο κείµενο και νεοελληνική απόδοση 

 

Από τη µόνιµη µπάρα του λογισµικού µεταφέρεστε στην οθόνη των παραλλήλων κειµένων 
πατώντας το οµώνυµο εικονίδιο. 

Πατώντας τα εικονίδια που βρίσκονται κάτω από τα κείµενα θα µεταβείτε είτε στο Αρχαίο 
κείµενο (Α) (Εικόνα 24) είτε στο Νεοελληνικό κείµενο (Ν) είτε στα Παράλληλα κείµενα (Α-Ν). 

Αν πατήσετε το εικονίδιο «Νοηµατική γλώσσα» µπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο. Για να 
τερµατίσετε τη λειτουργία αυτή, πατήστε πάλι στο ίδιο εικονίδιο. Αν πατήσετε µε το δεξί 
πλήκτρο του ποντικιού µια πρόταση, αυτή θα αλλάξει χρώµα και θα δείτε το αντίστοιχο βίντεο 
στη Νοηµατική Γλώσσα. Όταν τα δύο κείµενα είναι παράλληλα στοιχισµένα στην οθόνη, 
πατώντας επάνω σε οποιαδήποτε πρόταση των δύο κειµένων αλλάζουν χρώµα -αυτή και η 
αντίστοιχή της- και ταυτόχρονα εµφανίζεται το βίντεο στη Νοηµατική. 

Πατώντας το εικονίδιο «Εκφώνηση» µπορείτε να ακούσετε την εκφώνηση του κειµένου. Για 
να τερµατίσετε τη λειτουργία αυτή, πατήστε πάλι στο ίδιο εικονίδιο. Αν πατήσετε µε το δεξί 
πλήκτρο του ποντικιού µια πρόταση, αυτή θα αλλάξει χρώµα και θα την ακούσετε να 
εκφωνείται.  Όταν τα δύο κείµενα είναι παράλληλα στοιχισµένα στην οθόνη, πατώντας επάνω 
σε οποιαδήποτε πρόταση των δύο κειµένων αλλάζουν χρώµα -αυτή και η αντίστοιχή της- και 
ταυτόχρονα εκφωνούνται.  
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Για κάθε λέξη του αρχαίου κειµένου υπάρχει γραµµατική αναγνώριση την οποία µπορείτε να 
διαβάσετε πατώντας επάνω της µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. 

Αν τα κείµενα εκτείνονται σε περισσότερες από µία σελίδες, η µετάβαση σε αυτές γίνεται µε τα 
εικονίδια που εµφανίζονται δεξιά και αριστερά των πλαισίων των κειµένων. Οι κόκκινες λέξεις 
και στα δύο κείµενα δίνουν µια άµεση εικόνα της γλωσσικής αντιστοιχίας που υπάρχει 
ανάµεσα στα δύο κείµενα, τονίζοντας και οπτικά τη συγγένεια της Αρχαίας και Νέα Ελληνικής. 

 

Εικόνα 24: Οθόνη πρωτότυπου κειµένου και νεοελληνικής απόδοσης 

 

• Γλωσσικές παρατηρήσεις και ασκήσεις 

Επιλέγοντας τις ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ από τη µόνιµη µπάρα, µεταφέρεστε σε µια 
οθόνη παρόµοια µε αυτή των παράλληλων κειµένων. Εδώ κάποιες λέξεις είναι ‘ενεργές’ 
(υπογραµµισµένες και πράσινες: οδηγούν σε γραµµατικές και συντακτικές παρατηρήσεις) 
(Εικόνα: 25). Πατώντας επάνω τους εµφανίζεται πλαίσιο µε τη γλωσσική παρατήρηση. Το 
πλαίσιο αυτό µπορεί να µετακινείται σε κάθε σηµείο της οθόνης (πατάτε µε το ποντίκι επάνω 
του και το µετακινείτε κρατώντας το πατηµένο) και να κλείνει πατώντας οπουδήποτε έξω από 
αυτό. Πατώντας επάνω στα βελάκια του πλαισίου, το κείµενο µέσα στο πλαίσιο µετακινείται.  
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Εικόνα 25: Οθόνη γλωσσικών παρατηρήσεων 

 

Ενεργοποιώντας το εικονίδιο «Ασκήσεις» µεταφέρεστε στον πίνακα περιεχοµένων µε όλες τις 
γλωσσικές παρατηρήσεις κάθε ενότητας και τις ασκήσεις που τις συνοδεύουν. Είναι 
σηµαντικό να διαβάζετε πρώτα τις γλωσσικές παρατηρήσεις και µετά να λύνετε τις ασκήσεις, 
καθώς βρίσκονται σε άµεση σχέση µεταξύ τους. 

Όταν επιλέγετε την κατηγορία ασκήσεων που επιθυµείτε, εµφανίζεται ένας πίνακας µε 
αριθµούς που αντιστοιχούν σε ασκήσεις. Μπαίνοντας στην άσκηση θυµηθείτε ότι µπορείτε να 
δείτε οδηγίες (γραπτές και νοηµατισµένες) ενεργοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο.  

 
Οι εργονοµίες των ασκήσεων είναι οι ακόλουθες: 

Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής: επιλέγετε κάθε φορά τη λέξη ή τη φράση που 
συµπληρώνει σωστά την πρόταση που εµφανίζεται. Για να το κάνετε αυτό, πατάτε µε το 
ποντίκι επάνω στην κατάλληλη απάντηση. Αν αλλάξετε γνώµη, πατάτε µια άλλη απάντηση. 
Όταν τελειώσετε, πατάτε το κουµπί ‘Τελείωσα’. Αν κάνετε λάθος, έχετε µία ακόµα ευκαιρία να 
λύσετε σωστά την άσκηση (Εικόνα: 26). 

Ασκήσεις συµπλήρωσης κενού: συµπληρώνετε την πρόταση µε την κατάλληλη λέξη. Για 
να το κάνετε αυτό, πατάτε επάνω στην παύλα και πληκτρολογείτε. Όταν τελειώσετε, πατάτε 
το κουµπί ‘Τελείωσα’. Αν κάνετε λάθος, έχετε ακόµα µία ευκαιρία να λύσετε σωστά την 
άσκηση. 
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Εικόνα 26: Οθόνη µε άσκηση πολλαπλής επιλογής 

Ακροστιχίδες: διαλέγετε την καρτέλα που αντιστοιχεί στη γραµµή που θέλετε να 
συµπληρώσετε, πατώντας µε το ποντίκι επάνω στην ετικέτα της. Η γραµµή αλλάζει χρώµα και 
η λέξη είναι έτοιµη να σχηµατιστεί. Πληκτρολογήστε τη σωστή απάντηση. Αν κάνετε λάθος, 
διαλέγετε πάλι την καρτέλα που αντιστοιχεί στη λέξη που θέλετε να συµπληρώσετε. Πατάτε µε 
το ποντίκι επάνω στο γράµµα που θέλετε να διορθώσετε και πληκτρολογείτε τη νέα 
απάντηση. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουµπί ‘Τελείωσα’. 

Γενικά δίνεται η σωστή απάντηση µετά από δύο προσπάθειες. Για τις ασκήσεις που αφορούν 
αρχαία ελληνικά, αφού ολοκληρωθεί η επίλυση, δίνεται η µετάφραση του κειµένου. 
Οποιαδήποτε στιγµή µπορείτε να ανατρέχετε στο λεξικό του λογισµικού. Όπου οι σωστές 
απαντήσεις είναι περισσότερες από µία, αυτές εµφανίζονται πατώντας επάνω στο κόκκινο 
σηµάδι που εµφανίζεται στην οθόνη. 

Μπορείτε να ελέγξετε την κάλυψη των ασκήσεων µε τον ακόλουθο τρόπο: για όλες τις 
ασκήσεις κάθε κατηγορίας που έχετε επιλύσει µε επιτυχία, ο αριθµός που αντιστοιχεί στον 
αρχικό πίνακα επιλογής έχει αλλάξει χρώµα. Εµφανίζονται επίσης και τα ακόλουθα εικονίδια: 

Τελείωσα: πατώντας στο εικονίδιο αυτό αξιολογείται η προσπάθειά σας 

Πάτησε εδώ για να συνεχίσεις: αφού έχετε δει τις σωστές απαντήσεις, µπορείτε να 
πατήσετε επάνω στο εικονίδιο αυτό για να λύσετε την άσκηση. 

 

• Λεξικό 

Η επιλογή του ΛΕΞΙΚΟΥ σας επιτρέπει να µεταβείτε σε ένα λήµµα είτε µε αλφαβητική 
αναζήτηση είτε µε αναζήτηση σε κατάλογο ληµµάτων (Εικόνα: 27). Η αναζήτηση γίνεται µε 
βάση τον τύπο της αττικής διαλέκτου, θα βρείτε όµως και τον επικό τύπο, όπου αυτός είναι 
διαφορετικός. Στο λεξικό των ΟΜΗΡΙΚΩΝ ΈΠΩΝ περιλαµβάνονται µόνο οι έννοιες-αποδόσεις 
του λήµµατος που αντιστοιχούν στα κείµενα των επεισοδίων και στις ασκήσεις του 
λογισµικού. Γίνεται επίσης παραποµπή στο αρχαίο κείµενο για καθεµία από τις έννοιες-
αποδόσεις των λέξεων. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείµενο, πατώντας επάνω στους 
αριθµούς της παραποµπής που συµβολίζονται µε µπλε χρώµα. Τέλος, για πολλά λήµµατα 
περιλαµβάνεται και ένας αλφαβητικός κατάλογος µε αντιπροσωπευτικά αρχαία και νέα 
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ελληνικά παράγωγα και σύνθετα για να καταδειχθεί η διαχρονική συνέχεια της ελληνικής 
γλώσσας. Η έξοδος από το λεξικό γίνεται πατώντας το εικονίδιο «Έξοδος». 

 
Εικόνα 27: Το λεξικό του λογισµικού 

 

 

3.4 Η βιβλιοθήκη του λογισµικού 

Η πρόσβαση στην βιβλιοθήκη (Εικόνα 28) γίνεται είτε µέσω του εικονιδίου στη µόνιµη µπάρα 
του λογισµικού είτε επιλέγοντας το εικονίδιο «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» από την πρώτη σελίδα. 

Η βιβλιοθήκη περιλαµβάνει τα ακόλουθα βιβλία: 

• Αρχαία κείµενα και αποδόσεις 

• Σύγχρονη λογοτεχνία 

• Εγκυκλοπαίδεια  

• Χάρτες και σχέδια 

• Αρχαία και σύγχρονη τέχνη 

• Γλωσσικές παρατηρήσεις  

• Βιβλιογραφία 
Με την επιλογή του οποιουδήποτε βιβλίου, θα οδηγηθείτε σε έναν πίνακα περιεχοµένων. 
Πατώντας επάνω στους τίτλους του πίνακα, µεταφέρεστε στην πληροφορία του κάθε τίτλου 
που µπορεί να είναι εικόνα, κείµενο ή συνδυασµός και των δύο. 
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Εικόνα 28: Η βιβλιοθήκη του λογισµικού 

Η επιστροφή στον πίνακα περιεχοµένων γίνεται µε πάτηµα στο εικονίδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 
Όπου υπάρχει εικόνα και εφόσον ο δροµέας γίνεται µεγεθυντικός φακός, µπορείτε να 
µεγεθύνετε την εικόνα. Η εικόνα επανέρχεται στο αρχικό της µέγεθος πατώντας και πάλι 
επάνω της. 

Το βιβλίο ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ περιλαµβάνει εκτεταµένα κείµενα µε την 
απόδοσή τους στη νεοελληνική γλώσσα και η µετάβαση από τη µία σελίδα στην επόµενη 
γίνεται µε τα βελάκια. Το ίδιο συµβαίνει και στα υπόλοιπα βιβλία. 

Στο βιβλίο ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ είναι συγκεντρωµένοι οι χάρτες και τα σχεδιαγράµµατα που 
σχετίζονται µε τις ενότητες – επεισόδια που διδάσκονται στο λογισµικό.  

Το βιβλίο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ θα σας οδηγήσει σε έναν κατάλογο µε ελληνική και ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία για τον Όµηρο και το έργο του. Κάποιοι από τους τίτλους είναι ενεργοποιηµένοι 
(έχουν µπλε χρώµα). Αν πατήσετε επάνω τους, θα µεταφερθείτε σε κείµενα-αποσπάσµατα 
από τα βιβλία αυτά. Πρόσβαση στα κείµενα αυτά έχετε και µέσα από το βιβλίο της 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ του λογισµικού. Παρέχονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αφορούν σε 
γενικότερα θέµατα για τον Όµηρο. Πατώντας επάνω τους θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα το 
πρόγραµµα πλοήγησης στο διαδίκτυο. 
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4. Πρόγραµµα εισαγωγής και διαχείρισης στοιχείων χρηστών 

Το πρόγραµµα «Κατάλογος χρηστών» ("Addusers") (Εικόνα 29) απευθύνεται στον 
εκπαιδευτικό ο οποίος καλείται να κάνει την καταχώριση νέων χρηστών. Προκειµένου να 
τρέξει το λογισµικό, είναι απαραίτητη η καταχώριση ενός τουλάχιστoν χρήστη. 

 

 

Εικόνα 29: Οθόνη εισαγωγής µυστικής λέξης 

 

Για να µην µπορεί οποιοσδήποτε να προσθέτει και να αφαιρεί χρήστες, το πρόγραµµα 
«Κατάλογος χρηστών» προστατεύει τον εαυτό του µε µια µυστική λέξη (σύνθηµα). 
Πληκτρολογήστε µια οποιαδήποτε λέξη, µε την προϋπόθεση ότι θα τη θυµάστε την επόµενη 
φορά που θα χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα «Κατάλογος χρηστών». 

Η µυστική αυτή λέξη είναι αναγκαία για τη χρήση των προγραµµάτων «Κατάλογος χρηστών», 
«Επιδόσεις Χρηστών» και προτείνουµε να τη γνωρίζει o εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος 
για τις εγγραφές, διορθώσεις και διαγραφές χρηστών/µαθητών.  

Σηµείωση: Μη συγχέετε τη µυστική λέξη που προστατεύει το πρόγραµµα «Κατάλογος 
χρηστών» µε τις µυστικές λέξεις των χρηστών/µαθητών που δηµιουργούνται µε το πρόγραµµα 
«Κατάλογος χρηστών».  

Πατήστε το κουµπί OΚ για την αποδοχή του κωδικού και την εισαγωγή στο κυρίως 
πρόγραµµα (εικόνα 30) εγγραφής χρηστών. 
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Εικόνα 30: Οθόνη προγράµµατος καταχώρισης χρηστών 

 

Αριθµός χρήστη: Εδώ παρουσιάζεται ο αριθµός του µαθητή. 

Ονοµατεπώνυµο χρήστη: Εµφανίζεται το ονοµατεπώνυµο του µαθητή ο οποίος είναι 
καταχωρισµένος  στο αρχείο του προγράµµατος «Αρχαία µε νόηµα». 

Εισαγωγή νέου χρήστη: Εµφανίζεται παράθυρο για την εισαγωγή των στοιχείων του 
χρήστη. 

∆ιαγραφή χρήστη: ∆ιαγραφή από τα αρχεία του προγράµµατος του χρήστη του οποίου το 
ονοµατεπώνυµο  εµφανίζεται στην οθόνη. 

∆ιόρθωση στοιχείων χρήστη: Εµφανίζεται παράθυρο για την αλλαγή του ονοµατεπώνυµου 
και του κωδικού του χρήστη. 

∆ηµιουργία αρχείου στοιχείων χρηστών: ∆ηµιουργία αρχείου στο δίσκο του υπολογιστή 
και στον υποκατάλογο που έχει εγκατασταθεί το λογισµικό  «Αρχαία µε νόηµα» µε τα 
ονοµατεπώνυµα των χρηστών  και τους κωδικούς που έχουν καταχωρισθεί στο πρόγραµµα. 
Το όνοµα του αρχείου που θα δηµιουργηθεί είναι  "Students.txt"  

 

Βελάκι αριστερά: Προηγούµενη εγγραφή χρήστη 

Βελάκι δεξιά: Επόµενη εγγραφή χρήστη 

 

Η  έξοδος από το πρόγραµµα πραγµατοποείται µε το εικονίδιο «Έξοδος» που βρίσκεται στο 
κάτω δεξί µέρος της οθόνης.  
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ΑΡΧΑΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ                                                                                   Εγχειρίδιο χρήσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 
ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ» 
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ: «∆ράσεις Υποστήριξης µαθητών ΑΜΕΑ» 
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