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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 

Εισαγωγή 
Το λογισμικό Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα είναι ένα πλήρες 
εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα της Ιστορίας Ε΄ και ΣΤ΄ 
Δημοτικού, εμπλουτισμένο με συνολικά περισσότερα από 550 αρχεία 
βίντεο στην Ε.Ν.Γ., 250 εικόνες και 60 διαδραστικές ασκήσεις 
εξειδικευμένες ανά ενότητα.  
Ως εργαλείο ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Macromedia 
Director ΜΧ. 
 

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος 
 
Το λογισμικό Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα μπορεί να εγκατασταθεί 
και να εκτελεστεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή με επεξεργαστή 
Pentium IV ή μεταγενέστερο, που λειτουργεί σε περιβάλλον 
Windows 2000,  Windows XP ή Windows Vista. 
Ο απαιτούμενος χώρος στο σκληρό δίσκο για προσωπικό υπολογιστή 
είναι 900 ΜΒ. 
 

Οδηγίες εγκατάστασης 
 
Η εκκίνηση της εφαρμογής Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα γίνεται 
αυτόματα με την εισαγωγή του οπτικού δίσκου (CD-ROM) στον 
οδηγό δίσκου του υπολογιστή. Δεν απαιτείται 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 
περιεχόμενο του οπτικού δίσκου (CD-ROM)  στο σκληρό δίσκο του 
κάθε υπολογιστή. 
 

Οδηγίες απεγκατάστασης 
 
Για την απεγκατάσταση της εφαρμογής Ταξίδι στο Χρόνο με 
Νόημα  δε χρειάζεται καμία ενέργεια, αφού 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 (CD-ROM) στον υπολογιστή σας, 
αρκεί να διαγράψετε από τα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου τον 
σχετικό φάκελο με τα αρχεία του λογισμικού. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 

Εισαγωγή στο λογισμικό 

Κεντρικός κατάλογος επιλογών 
 
Όταν τοποθετήσετε τον οπτικό δίσκο (CD-ROM) μέσα στον οδηγό 
δίσκου του υπολογιστή, η εφαρμογή εκκινεί αυτόματα και μετά από 
λίγο εμφανίζεται η αρχική οθόνη της εφαρμογής που είναι η 
ακόλουθη: 
 

 
Αρχική οθόνη εφαρμογής 
 
Στο κεντρικό παράθυρο παρουσιάζεται μια σειρά χαρακτηριστικών 
εικόνων από την θεματολογία που περιλαμβάνει το λογισμικό. Με το 
κόκκινο  και το μπλε βέλος μπορείτε να δείτε όλες τις εικόνες.  
Στο δεξί πάνω παράθυρο παρουσιάζεται ο τίτλος του λογισμικού στην 
ελληνική Νοηματική Γλώσσα.   
Από την πρώτη οθόνη του προγράμματος μπορείτε να επιλέξετε την 
τάξη με την ύλη της οποίας σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε 

(επιλέγοντας ένα από τα εικονίδια  
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).  Στην ίδια εικόνα και στο κάτω δεξί άκρο αυτής 
βρίσκονται μερικά ακόμα εικονίδια που εκτελούν τις ακόλουθες 
λειτουργίες: 
 
 
Εικονίδιο Λειτουργία 
  

 

Οδηγεί στην οθόνη με την παρουσίαση των στοιχείων 
των συντελεστών της εφαρμογής. 

 

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί  τον ήχο. 

 

Οδηγεί στην οθόνη με τις οδηγίες  χρήσης της 
εφαρμογής. 

 

Τερματίζει την λειτουργία της εφαρμογής. 

 
   

Εισαγωγή στην ύλη κάθε τάξης 
Αν επιλέξετε ένα από τα εικονίδια 

   εμφανίζεται η αρχική 
οθόνη της τάξης. 
Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε και στις εικόνες που ακολουθούν οι 
αρχικές οθόνες των τάξεων έχουν παρόμοια δομή. Διαφέρουν στα 
εικονίδια των θεματικών ενοτήτων και στο ότι σε κάθε μια είναι 
τονισμένο το αντίστοιχο γράμμα. 
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Εικονίδια επιλογής 
θεματικών ενοτήτων. 

Αρχική οθόνη Γ΄ τάξης 
 

 

Εικονίδια επιλογής 
θεματικών ενοτήτων. 

Αρχική οθόνη Δ΄ τάξης 
 

 

Εικονίδια επιλογής 
θεματικών ενοτήτων. 

Αρχική οθόνη Ε΄ τάξης 
 

 

Εικονίδια επιλογής 
θεματικών ενοτήτων. 

 Αρχική οθόνη ΣΤ΄ τάξης. 
 
. 
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 Από την αρχική οθόνη της τάξης έχετε την δυνατότητα να 
επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής αν πατήσετε το 

αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο  ή στο εικονίδιο 

. 
 

Εισαγωγή στην ύλη της ενότητας 
 
Καθένα από τα εικονίδια επιλογής θεματικών ενοτήτων αντιστοιχεί, 
για κάθε τάξη, σε μια θεματική ενότητα. Τα εικονίδια αυτά είναι 2 για 
την Γ΄ τάξη και 3 για την Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη. 
 
Όταν πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σε κάποιο από 
αυτά  εμφανίζεται η οθόνη της ενότητας που είναι παρόμοια με την 
εικόνα που ακολουθεί:  

 
 
 
Όλες οι οθόνες των ενοτήτων είναι δομημένες με τον ίδιο τρόπο και 
μπορείτε σε αυτές να διακρίνετε: 
 
- Στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης τον τίτλο της εφαρμογής. 
- Στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης τον τίτλο της ενότητας. 
- Στο επάνω μέρος της οθόνης μέσα σε κύκλους που περιέχουν 
αριθμούς τα εικονίδια από τα οποία γίνεται η επιλογή της 
υποενότητας.  Η υποενότητα που είναι επιλεγμένη κάθε φορά 
περιβάλλεται από ένα κύκλο κίτρινου χρώματος.  
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- Την περιοχή στην οποία αναπτύσσεται το κείμενο στην ελληνική 
γλώσσα. 

o Το απόσπασμα του κειμένου το οποίο αποδίδεται στην στην 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) παρουσιάζεται με 
κόκκινο χρώμα. 

o Οι λέξεις του κειμένου για τις οποίες παρατίθενται 
περισσότερες πληροφορίες (υπερσύνδεσμοι) εμφανίζονται 
με μπλε χρώμα και υπογράμμιση. 

- Την περιοχή στην οποία εμφανίζεται το βίντεο στο οποίο 
αποδίδεται από τους νοηματιστές το θέμα στην Ε.Ν.Γ.. 

- Τα εικονίδια ελέγχου του βίντεο. 
- Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης την ένδειξη της τάξης και το 
εικονίδιο για την επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο της 
εφαρμογής. 

- Στο κάτω μέρος της οθόνης τα εικονίδια με οποία ενεργοποιούνται 
οι δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες για κάθε ενότητα. 

- Στο κάτω δεξί άκρο της οθόνης τα εικονίδια ελέγχου του ήχου, 
μετάβασης στην οθόνη με τις οδηγίες χρήσης και επιστροφής 
στον κεντρικό κατάλογο επιλογών. 

 
 
 
Τίτλος εφαρμογής Επιλεγμένη υποενότητα Τίτλος ενότητας 

 

 

Υπερσύνδεσμος

 
 
 
 
 
 
 

Απόσπασμα κειμένου 
που αποδίδεται στην 
Ε.Ν.Γ. 

Εικονίδια 
ενεργοποίησης 
δραστηριοτήτων
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Πίνακας εικονιδίων ενεργειών στην οθόνη της ενότητας 
 

 
 

Εικονίδια ελέγχου του βίντεο. 
 

 
Θέτει σε λειτουργία το βίντεο. 

 Διακόπτει προσωρινά (παύει) τη λειτουργία του 
βίντεο. 

 Διακόπτει τη λειτουργία του βίντεο. 

 Προωθεί γρήγορα το βίντεο προς το τέλος. 

 Προωθεί γρήγορα το βίντεο προς την αρχή. 

 Προωθεί το βίντεο καρέ – καρέ προς το τέλος. 

 Προωθεί το βίντεο καρέ – καρέ προς την αρχή. 
 

Εικονίδια πλοήγησης και λειτουργιών 
 

 
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί  τον ήχο. 

 
Οδηγεί στην οθόνη με τις οδηγίες  χρήσης της 
εφαρμογής. 

 
Οδηγεί στον κεντρικό κατάλογο επιλογών της 
εφαρμογής. 

 
Κυλάει το κείμενο προς τα πάνω. 

 
Κυλάει το κείμενο προς τα κάτω. 

 

Οδηγεί στο προηγούμενο επίπεδο της εφαρμογής. 
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Εικονίδια Δραστηριοτήτων  
 

 

Ενεργοποιεί μια δραστηριότητα του τύπου «σωστό -  
λάθος». 

 

Ενεργοποιεί μια δραστηριότητα του τύπου 
«πολλαπλής επιλογής». 

 

Ενεργοποιεί μια δραστηριότητα του τύπου «σύρε και 
τοποθέτησε». 

 

Ενεργοποιεί μια δραστηριότητα του τύπου 
«κατάταξη». 

 

Ενεργοποιεί μια δραστηριότητα του τύπου 
«αντιστοίχηση». 
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Γλωσσάρι 
 
Αν οδηγήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε μια λέξη του 
κειμένου που εμφανίζεται με μπλε χρώμα και υπογράμμιση 
(υπερσύνδεσμος) και πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, 
τότε ενεργοποιείται μια οθόνη παρόμοια με αυτή που ακολουθεί, 
στην οποία αναπτύσσονται περισσότερες πληροφορίες για την λέξη 
που επιλέξατε. 
 

 
 
 

Αν πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο  
επιστρέφετε στην οθόνη της ενότητας. 
 

Εισαγωγή στις δραστηριότητες 

Δραστηριότητα του τύπου «σωστό – λάθος» 
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην περιγραφή της οθόνης των 
ενοτήτων, στο κάτω μέρος της οθόνης παρουσιάζονται κατά 
περίσταση τα εικονίδια που το καθένα ενεργοποιεί μια διαφορετική 
δραστηριότητα.  

Το εικονίδιο  ενεργοποιεί μια δραστηριότητα του τύπου 
«σωστό - λάθος».  
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Στις δραστηριότητες αυτής της μορφής παρουσιάζεται στην αρχή μια 
οθόνη παρόμοια με αυτή που ακολουθεί στην οποία εκφωνείται το 
γενικό ερώτημα της άσκησης. 
 
 

 
 
Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση της εκφώνησης από τον 
νοηματιστή παρουσιάζεται αυτόματα η επόμενη οθόνη με την πρώτη 
ερώτηση. (Οι ερωτήσεις παρουσιάζονται κάθε φορά με διαφορετική – 
τυχαία – σειρά). 
 
Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η οθόνη μιας δραστηριότητας 
που απαιτεί την επιλογή μιας σωστής απάντησης.  
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Στη δραστηριότητα αυτή οδηγείτε το δείκτη του ποντικιού στη λέξη 
Σωστό ή Λάθος και πατάτε το αριστερό πλήκτρο του. Αν επιλεγεί η 

σωστή απάντηση εμφανίζεται το σύμβολο της σωστής επιλογής  
και ταυτόχρονα ενεργοποιείται ένα βίντεο επιβράβευσης. Αν επιλεγεί 

εσφαλμένη απάντηση εμφανίζεται το σύμβολο  και ταυτόχρονα 
ενεργοποιείται ένα βίντεο απόρριψης.  
 

   
 
Σε κάθε περίπτωση δεν δίνεται η δυνατότητα να προσπαθήσει κανείς 

ξανά και ενεργοποιείται το εικονίδιο  που επιτρέπει την μετάβαση 
στην επόμενη ερώτηση. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου 
ολοκληρωθεί ο κύκλος των ερωτήσεων, οπότε σύμφωνα με τις 
επιτυχίες παρουσιάζεται η προτροπή για συνέχιση της προσπάθειας, 
όπως δείχνει η εικόνα που ακολουθεί. 
 

 
 

Αν πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο  
επιστρέφετε στην οθόνη της ενότητας. 
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 Δραστηριότητα του τύπου «πολλαπλής επιλογής» 
 

Το εικονίδιο  ενεργοποιεί μια δραστηριότητα του τύπου 
«πολλαπλής επιλογής».  
Στις δραστηριότητες αυτής της μορφής παρουσιάζεται στην αρχή μια 
οθόνη παρόμοια με αυτή που ακολουθεί στην οποία εκφωνείται το 
γενικό ερώτημα της άσκησης. 
 

 
 
 
Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση της εκφώνησης από τον 
νοηματιστή παρουσιάζεται αυτόματα η επόμενη οθόνη με την πρώτη 
ερώτηση. Κάθε φορά που ο δείκτης του ποντικιού πηγαίνει επάνω σε 
μια από τις φράσεις με τις πιθανές απαντήσεις, τότε στην περιοχή της 
οθόνης που εμφανίζεται το βίντεο, αποδίδεται το περιεχόμενο της 
φράσης στην Ε.Ν.Γ. 
 
Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η οθόνη μιας δραστηριότητας 
που απαιτεί την επιλογή μιας σωστής απάντησης.  
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 Στη δραστηριότητα αυτή οδηγείτε το δείκτη του ποντικιού στη 
φράση με τη απάντηση που θεωρείτε σωστή και πατάτε το αριστερό 
πλήκτρο του. Αν επιλεγεί η σωστή απάντηση εμφανίζεται το σύμβολο 

της σωστής επιλογής  και ταυτόχρονα ενεργοποιείται ένα βίντεο 
επιβράβευσης. Αν επιλεγεί εσφαλμένη απάντηση εμφανίζεται το 

σύμβολο  και ταυτόχρονα ενεργοποιείται ένα βίντεο απόρριψης, 
όπως προηγουμένως. 
 

   
 
Σε κάθε περίπτωση δεν δίνεται η δυνατότητα να προσπαθήσει κανείς 

ξανά και ενεργοποιείται το εικονίδιο  που επιτρέπει την μετάβαση 
στην επόμενη ερώτηση. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου 
ολοκληρωθεί ο κύκλος των ερωτήσεων, οπότε σύμφωνα με τις 
επιτυχίες παρουσιάζεται η προτροπή για συνέχιση της προσπάθειας, 
όπως δείχνει η εικόνα που ακολουθεί. 
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Αν πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο  
επιστρέφετε στην οθόνη της ενότητας. 
Σε κάθε περίπτωση δεν δίνεται η δυνατότητα να προσπαθήσει κανείς 

ξανά και ενεργοποιείται το εικονίδιο  που επιτρέπει την μετάβαση 
στην επόμενη ερώτηση. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου 
ολοκληρωθεί ο κύκλος των ερωτήσεων, οπότε σύμφωνα με τις 
επιτυχίες παρουσιάζεται η προτροπή για συνέχιση της προσπάθειας. 

Αν πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο  
επιστρέφετε στην οθόνη της ενότητας. 
 

 Δραστηριότητα του τύπου «σύρε και τοποθέτησε» 
 

Το εικονίδιο  ενεργοποιεί μια δραστηριότητα του τύπου 
«σύρε και τοποθέτησε».  
Στις δραστηριότητες αυτής της μορφής παρουσιάζεται στην αρχή μια 
οθόνη παρόμοια με αυτή που ακολουθεί στην οποία εκφωνείται το 
ερώτημα της άσκησης. 
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Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση της εκφώνησης από τον 
νοηματιστή παρουσιάζεται αυτόματα η επόμενη οθόνη με όλα τα 
στοιχεία της άσκησης.  
Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η οθόνη μιας δραστηριότητας 
που απαιτεί να μεταφερθούν οι λέξεις στις κατάλληλες θέσεις. 
 

 
 
 
Όταν έχουν τοποθετηθεί όλες οι λέξεις αλλά δεν βρίσκονται στη 
σωστή θέση, τότε όσες λέξεις δεν έχουν τοποθετηθεί όπως πρέπει 
επιστρέφουν στην αρχική τους θέση ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιείται 
ένα βίντεο απόρριψης.  
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Όταν έχουν τοποθετηθεί όλες οι λέξεις στη σωστή τους θέση, τότε η 
δραστηριότητα ολοκληρώνεται και ενεργοποιείται ένα βίντεο 
επιβράβευσης. 

Αν πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο  
επιστρέφετε στην οθόνη της ενότητας. 
 
 

 Δραστηριότητα του τύπου «κατάταξη» 
 

Το εικονίδιο  ενεργοποιεί μια δραστηριότητα του τύπου 
«κατάταξη».  
Στις δραστηριότητες αυτής της μορφής παρουσιάζεται στην αρχή μια 
οθόνη παρόμοια με αυτή που ακολουθεί στην οποία εκφωνείται το 
ερώτημα της άσκησης. 
 

 
 
Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση της εκφώνησης από τον 
νοηματιστή παρουσιάζεται αυτόματα η επόμενη οθόνη με όλα τα 
στοιχεία της άσκησης.  
Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η οθόνη μιας δραστηριότητας 
που απαιτεί να μεταφερθούν οι λέξεις ή εικόνες στις κατάλληλες 
θέσεις. 
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Όταν έχουν τοποθετηθεί όλες οι λέξεις ή εικόνες αλλά δεν 
βρίσκονται στη σωστή θέση, τότε όσες λέξεις ή εικόνες δεν έχουν 
τοποθετηθεί όπως πρέπει επιστρέφουν στην αρχική τους θέση ενώ 
ταυτόχρονα ενεργοποιείται ένα βίντεο απόρριψης.  
 
Όταν έχουν τοποθετηθεί όλες οι λέξεις ή εικόνες στη σωστή τους 
θέση, τότε η δραστηριότητα ολοκληρώνεται και ενεργοποιείται ένα 
βίντεο επιβράβευσης. 

Αν πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο  
επιστρέφετε στην οθόνη της ενότητας. 
 
 

 Δραστηριότητα του τύπου «αντιστοίχηση» 
 

Το εικονίδιο  ενεργοποιεί μια δραστηριότητα του τύπου 
«αντιστοίχηση».  
Στις δραστηριότητες αυτής της μορφής παρουσιάζεται στην αρχή μια 
οθόνη παρόμοια με αυτή που ακολουθεί στην οποία εκφωνείται το 
ερώτημα της άσκησης. 
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Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση της εκφώνησης από τον 
νοηματιστή παρουσιάζεται αυτόματα η επόμενη οθόνη με όλα τα 
στοιχεία της άσκησης.  
Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η οθόνη μιας δραστηριότητας 
που απαιτεί να ταιριάξουν οι φράσεις που βρίσκονται στα δεξιά με 
εκείνες που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Κάθε 
φορά που αντιστοίχηση είναι επιτυχής τότε οι φράσεις ενώνονται, 
αλλάζουν χρώμα και δεν μπορούν να μετακινηθούν ξανά.  
 
 

        
   
Όταν έχουν τοποθετηθεί όλες οι φράσεις στη σωστή τους θέση, τότε 
η δραστηριότητα ολοκληρώνεται και ενεργοποιείται ένα βίντεο 
επιβράβευσης. 

Αν πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο  
επιστρέφετε στην οθόνη της ενότητας. 
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Μεγέθυνση Βίντεο 
 
Με ένα απλό αριστερό κλικ του ποντικιού στο βίντεο έχετε την 
δυνατότητα να μεγεθύνεται το βίντεο σε υψηλότερη ανάλυση και 
διάσταση, δηλαδή 640χ480. Επίσης με ένα αριστερό κλικ του 
ποντικιού στο μεγεθυσμένο βίντεο έχετε την δυνατότητα να 
επαναφέρετε το βίντεο στην αρχική του ανάλυση και διάσταση, 
δηλαδή 320Χ240. 
 

 
 
 

  
 
Καλή πλοήγηση! 
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