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Εισαγωγή στο λογισµικό 

Κεντρικός κατάλογος επιλογών 
 
Εκκινώντας την εφαρµογή εµφανίζεται η πρώτη οθόνη στην οποία 
µπορείτε να επιλέξετε το επιθυµητό τεύχος του µαθήµατος της 
Γλώσσας (Α, Β ή Γ). 
 

 
Αρχική οθόνη εφαρµογής 

 

Εισαγωγή στην ύλη κάθε τάξης  
Από την πρώτη οθόνη της εφαρµογής µπορείτε να επιλέξετε το 
βιβλίο του µαθήµατος, µε την ύλη του οποίου θέλετε να 
ασχοληθείτε. 
Όταν φέρετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τον τίτλο του 
καταλόγου βιβλίων του µαθήµατος της τάξης τότε ο τίτλος αλλάζει 
χρώµα και µπορείτε να τον επιλέξετε. Η επιλογή γίνεται µε ένα 
αριστερό κλικ του ποντικιού. Έτσι ενεργοποιούνται οι τίτλοι των 
βιβλίων του µαθήµατος της τάξης τους οποίους µπορείτε να 
επιλέξετε προκειµένου να οδηγηθείτε στην επόµενη οθόνη που είναι 
η αρχική οθόνη του βιβλίου του µαθήµατος.  
Από την αρχική οθόνη του µαθήµατος έχετε την δυνατότητα να 
επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη της εφαρµογής αν πατήσετε το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εικονίδιο «Αρχικό µενού» που 
βρίσκεται άνω αριστερό άκρο της οθόνης (βλέπε παρακάτω). 
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Εισαγωγή στα µαθήµατα 
 
Όταν πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στον τίτλο του 
µαθήµατος εµφανίζεται η οθόνη του µαθήµατος που είναι παρόµοια 
µε την εικόνα που ακολουθεί. 
 

 
 
 
Οι λειτουργικές περιοχές που διακρίνονται είναι οι παρακάτω: 
- Η µπάρα στο πάνω µέρος µε τα κουµπιά των οδηγιών και της 

µετάβασης στο αρχικό µενού. 
- Η περιοχή στην οποία αναπτύσσεται το κείµενο στην ελληνική 
γλώσσα (δηλ. η αντίστοιχη σελίδα του σχολικού βιβλίου µε την 
ίδια ακριβώς µορφή). 

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

- Τα εικονίδια ελέγχου των λειτουργιών του βίντεο. 
- Στο κάτω µέρος της οθόνης τα εικονίδια µε οποία 
ενεργοποιούνται οι δραστηριότητες που είναι διαθέσιµες για κάθε 
µάθηµα. 
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Εικονίδια ελέγχου του βίντεο  
 

 
 

 

 
Διακόπτει προσωρινά (παύει) τη λειτουργία του βίντεο. 

 
Κάνει την ταχύτητα του βίντεο πιο αργή από την 
κανονική. 

 Θέτει σε λειτουργία το βίντεο. 

 
Προβάλει το βίντεο σε πλήρη οθόνη. 

 
Κάνει την ταχύτητα του βίντεο πιο γρήγορη από την 
κανονική. 

 Επιτρέπει να εµφανίζονται υπότιτλοι στο βίντεο. 

 
Δίνει τη δυνατότητα λήψης µ ιας φωτογραφίας 
(καρέ) από το βίντεο. 

 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ένταση του ήχου. 
 
 
Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το εικονίδιο  παίρνετε το 
στιγµιότυπο (καρέ) του βίντεο ως φωτογραφία στην πρώτη που είναι 
διαθέσιµη κάθε φορά θέση. Μπορείτε πάρετε όσα καρέ επιθυµείτε. 
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Μια τέτοια λήψη µπορεί να γίνει είτε το βίντεο βρίσκεται σε 
λειτουργία είτε σε κατάσταση παύσης. Αν κάνετε κλικ πάνω στην 
φωτογραφία µπορείτε να την δείτε σε µεγέθυνση για να 
διαπιστώσετε αν είναι αυτή ακριβώς που θέλατε και αν η ποιότητα 
της λήψης σας ικανοποιεί. Μπορείτε επίσης κάτω από κάθε 
στιγµιότυπο να γράψετε κάποιο σχόλιο το οποίο θα αποθηκευτεί, να 
τυπωθεί ή να σταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  µαζί µε την 
φωτογραφία. Αυτές και άλλες επιλογές είναι διαθέσιµες στο κουµπί 
«Εκτύπωση». Αν η λήψη δεν σας ικανοποιεί µπορείτε να διαγράψετε 
το στιγµιότυπο ενεργοποιώντας το αντίστοιχο εικονίδιο και να βάλετε 
στη θέση του κάποιο άλλο. 
Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις λήψεις κάνοντας αριστερό κλικ 
πάνω στο εικονίδιο του κάδου απορριµµάτων πάνω δεξιά. 
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 Εικονίδια ελέγχου του κειµένου  

 
 

 
 

 
Σας µεταφέρει στην πρώτη σελίδα του βιβλίου. 

 
Σας µεταφέρει στην προηγούµενη σελίδα του 
βιβλίου. 

 
Σας µεταφέρει στην επόµενη σελίδα του βιβλίου. 

 
Σας µεταφέρει στην τελευταία σελίδα του βιβλίου. 

 

Μεγαλώνει την σελίδα του βιβλίου και επαναφέρει 
την σελίδα του βιβλίου σου στο κανονικό της 
µέγεθος. 

 

Δίνει την δυνατότητα συνεχούς διαδοχικής ροής (ή 
διακοπής) ανάγνωσης και θέασης του κειµένου της 
σελίδας στην ΕΝΓ. 

 
Ένδειξη σελίδας του βιβλίου (30) και το σύνολο των 
σελίδων (98) 
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Ενεργοποίηση βίντεο 
 

 
 
Αν οδηγήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε µια λέξη ή πρόταση 
του κειµένου και πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, τότε  
χρωµατίζεται ελαφρά και αρχίζει να παίζει το αντίστοιχο βίντεο στην 
Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα. 
 
Έχετε την δυνατότητα συνεχούς διαδοχικής ροής (ή διακοπής) 
ανάγνωσης και θέασης του κειµένου της σελίδας στην ΕΝΓ πατώντας 
το αντίστοιχο εικονίδιο  του κειµένου. 
 

Μεγέθυνση Βίντεο 

 
Με ένα απλό κλικ του ποντικιού στο εικονίδιο  ή διπλό κλικ στο 
βίντεο έχετε την δυνατότητα να µεγεθύνετε το βίντεο σε υψηλότερη 
ανάλυση και διάσταση πλήρους οθόνης. Επίσης µε ένα κλικ στο 
εικονίδιο  ή διπλό κλικ στο του ποντικιού στο µεγεθυσµένο βίντεο 
έχετε την δυνατότητα να επαναφέρετε το βίντεο στην αρχική του 
ανάλυση και διάσταση. 
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Παροχή βοήθειας 
 

 
 

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή µπορείτε να ανατρέξετε σε βοήθεια 
για τη χρήση των διαφόρων λειτουργιών, πατώντας στο κουµπί-
διακόπτη στο πάνω δεξιά τµήµα της οθόνης. 
Όταν ο διακόπτης είναι προς τα δεξιά, είναι σε «κατάσταση βοήθειας 
ενεργή». Σε αυτή την κατάσταση, µπορείτε να πάρετε σύντοµη 
πληροφορία για τις διάφορες περιοχές-κουµπιά απλά σύροντας το 
ποντίκι πάνω τους. Στο επόµενο στιγµιότυπο για παράδειγµα 
µπορούµε να δούµε την περιγραφή της λειτουργίας του κουµπιού µε 
το εικονίδιο της φωτογραφικής µηχανής κάτω από το βίντεο. 
 

 
 
Σηµαντικό: Όσο το κουµπί της βοήθειας είναι σε «κατάσταση 
βοήθειας ενεργή», οι κανονικές λειτουργίες του λογισµικού είναι 
απενεργοποιηµένες προκειµένου να παρέχεται µόνο βοήθεια. 
 
 

 
Καλή πλοήγηση! 

 
 
 


