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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Εισαγωγή 
Το Κοίτα με! Κάτι σου λέω… ΕΝΓ για την Α΄- Β΄ Δημοτικού εί-
ναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό σχεδιασμένο για τη διδασκαλία της 
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) στις δύο πρώτες τάξεις του 
δημοτικού σχολείου που βασίζεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπου-
δών της ΕΝΓ (2004) για την πρώτη και τη δεύτερη τάξη του Δημοτι-
κού Σχολείου.  
Το υλικό διδασκαλίας αποτελείται από 12 ενότητες κάθε μια από τις 
οποίες έχει 4-5 υποενότητες. 
Ως εργαλείο ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Adobe 
Director 11.5. 
 

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος 
Το λογισμικό Κοίτα με! Κάτι σου λέω… ΕΝΓ για την Α΄- Β΄ Δη-
μοτικού μπορεί να εγκατασταθεί και να εκτελεστεί σε οποιονδήποτε 
υπολογιστή με επεξεργαστή Pentium IV ή μεταγενέστερο, που λει-
τουργεί σε περιβάλλον Windows 2000,  Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8. 
  

Οδηγίες εγκατάστασης 
Η εκκίνηση της εφαρμογής Κοίτα με! Κάτι σου λέω… ΕΝΓ για την 
Α΄- Β΄ Δημοτικού γίνεται αυτόματα με την εισαγωγή του οπτικού 
δίσκου (DVD -ROM) στον οδηγό δίσκου του υπολογιστή. Δεν απαι-
τείται εγκατάσταση ή άλλη ρύθμιση. Δηλαδή, η εφαρμογή μπορεί να 
εκτελεσθεί «ως έχει» στις υπολογιστικές μονάδες των σύγχρονων 
σχολικών εργαστηρίων. 
Μπορεί να εκτελείται αυτόματα (Autorun) ή να αντιγράφεται το πε-
ριεχόμενο του οπτικού δίσκου (DVD -ROM)  στο σκληρό δίσκο του 
κάθε υπολογιστή. 
 

Οδηγίες απεγκατάστασης 
Για την απεγκατάσταση της εφαρμογής Κοίτα με! Κάτι σου λέω… 
ΕΝΓ για την Α΄- Β΄ Δημοτικού δε χρειάζεται καμία ενέργεια, α-
φού το λογισμικό εκτελείται χωρίς να είναι απαραίτητο να εγκαθιστά 
αρχεία στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Στην περίπτωση που έχετε 
αντιγράψει το περιεχόμενο του οπτικού δίσκου (DVD-ROM) στον υ-
πολογιστή σας, αρκεί να διαγράψετε από τα περιεχόμενα του σκλη-
ρού δίσκου τον σχετικό φάκελο με τα αρχεία του λογισμικού. 
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