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Εγκατάσταση του λογισµικού

Εισάγετε το CD στη µονάδα του CD-ROM του υπολογιστή σας. Το πρό-
γραµµα εγκατάστασης θα εκτελεστεί αυτόµατα. Αν έχετε απενεργοποι-
ήσει τη ρύθµιση «Αυτόµατης εκτέλεσης» (Autorun) για το CD-ROM σας
ή αν το πρόγραµµα εγκατάστασης δεν εκτελεστεί αυτόµατα, για οποιο-
δήποτε λόγο, τότε εγκαταστήστε το πρόγραµµα χειροκίνητα ως εξής:
• Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο «Ο Υπολογιστής µου» (My

Computer).
• Βρείτε τη µονάδα του CD-ROM σας και κάντε διπλό κλικ επάνω

του.
• Μόλις το παράθυρο µε τα περιεχόµενα του CD-ROM εµφανιστεί,

κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Setup (Setup.exe).

Με την έναρξη του προγράµ-
µατος εγκατάστασης εµφανί-
ζεται η ακόλουθη οθόνη:

Επιλέγετε Εγκατάσταση του
προγράµµατος και αµέσως
εµφανίζεται η ακόλουθη
οθόνη µε τις πληροφορίες
για τη θέση του προγράµ-
µατος στο σκληρό δίσκο
και τις επιλογές σας.

Αν επιλέξετε «Εγκατάσταση»,
το λογισµικό θα εγκατασταθεί
στον κατάλογο HomeSchool
του σκληρού σας δίσκου
(C:\HomeSchool).

Για τη σωστή εκτέλεση του
λογισµικού αρκεί να έχετε οποι-
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αδήποτε έκδοση των Windows 2000, XP,Vista ή µεταγενέστερη. Επίσης,
για τοπική χρήση του λογισµικού χρειάζεται να έχετε 142 ΜΒ ελεύθερο
χώρο στο σκληρό δίσκο.

Απεγκατάσταση του λογισµικού

Ακολουθήστε τα πρώτα βήµατα της διαδικασίας εγκατάστασης και όταν
φθάσετε στην πρώτη οθόνη του προγράµµατος επιλέξτε το κουµπί Απε-
γκατάσταση του προγράµµατος, ώστε να προχωρήσετε στην απεγκατά-
σταση του λογισµικού.

Αµέσως µετά θα εµφανιστεί η οθόνη µε τις πληροφορίες για τη θέση
του προγράµµατος στο δίσκο και τις επιλογές σας. Για την αποφυγή λαν-
θασµένης επιλογής «Απεγκατάστασης», το πρόγραµµα ζητά την προσο-
χή σας για την επιλογή σας αυτή, παρουσιάζοντας την ακόλουθη οθόνη:

Εάν επιλέξετε την εντολή
Απεγκατάσταση, τότε θα
εµφανιστεί η ακόλουθη
οθόνη και το πρόγραµµα
θα διαγραφεί από το
δίσκο.
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Ο∆ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ•ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Γενική περιγραφή
Το λογισµικό Το Σπίτι µου•Το Σχολείο µου προσφέρει αναλυτικά, διερευ-
νητικά περιβάλλοντα, όπου τα παιδιά µαθαίνουν για αντικείµενα και δρα-
στηριότητες που συναντά κανείς στις καθηµερινές του συνήθειες. Το
λογισµικό αυτό δοµεί τις λειτουργικές γλωσσικές τους δεξιότητες και τα
βοηθά να αναπτύξουν την αυτονοµία τους.

Περιγραφή Προγράµµατος
Κάθε πρόγραµµα χρησιµοποιεί τέσσερις ελκυστικές σκηνές, προκειµέ-
νου να διδάξει περισσότερα από 100 κοινά είδη λεξιλογίου. Μπορεί
κανείς να διδάξει όλα τα αντικείµενα που υπάρχουν σε ένα σκηνικό ή να
επιλέξει συγκεκριµένα από αυτά. Τα προγράµµατα αυτά δεν είναι µόνο
ευχάριστα στη χρήση, αλλά, συγχρόνως, όπως προαναφέραµε, δοµούν
τις λειτουργικές γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών και τους δίνουν τη
δυνατότητα να αναπτύξουν την αυτονοµία τους.

Το Σπίτι µου
Το πρόγραµµα αυτό βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν την αυτονοµία
τους µέσα στο σπίτι. Συγκεκριµένα, θα διδαχθούν περισσότερα από 100
είδη λεξιλογίου που µπορεί να βρει κανείς σε τέσσερα διαφορετικά
δωµάτια: σαλόνι, κουζίνα, κρεβατοκάµαρα και µπάνιο.

Το Σχολείο µου
Το πρόγραµµα αυτό είναι ιδανικό για την προετοιµασία των παιδιών για
τις σχολικές εµπειρίες. Μπορεί κανείς να επιλέξει ανάµεσα σε 100 είδη
λεξιλογίου τα οποία αντιστοιχούν σε τέσσερα σχολικά περιβάλλοντα:
στην τάξη, στην αυλή, στο κυλικείο και στο διάδροµο, στην αίθουσα
εκδηλώσεων. Για κάθε περιβάλλον υπάρχουν τέσσερις δραστηριότητες:

1) Ανακάλυψη Ονοµάτων
Ο µαθητής διαλέγει ένα αντικείµενο και ο υπολογιστής του λέει τι είναι
(Αυτός είναι ένας φούρνος).
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2) Ανακάλυψη Λειτουργιών [Περιγραφές]
Ο µαθητής διαλέγει ένα αντικείµενο και ο υπολογιστής του λέει τι κάνει
το αντικείµενο αυτό ή του δίνει µια περιγραφή του (Μπορείς να χρησιµο-
ποιήσεις το ψαλίδι, για να κόψεις το χαρτί).

3) Αναγνώριση ονοµασιών
Ο υπολογιστής ζητάει από το µαθητή να βρει διάφορα αντικείµενα µε
βάση το όνοµά τους (Βρες το πεζοδρόµιο).

4) Αναγνώριση λειτουργιών [Περιγραφές]
Ο υπολογιστής ζητάει από το µαθητή να βρει ένα αντικείµενο µε βάση
τη λειτουργία ή την περιγραφή του (Πού κρεµάς τα ρούχα σου;).

Γενικός Σκοπός
Να βοηθήσει τα παιδιά µε νοητική καθυστέρηση στην εκµάθηση και
στην ανακάλυψη στοιχείων από την καθηµερινή ζωή στα περιβάλλοντα
αυτά.

Το πρόγραµµα προτείνεται για:

• Παιδιά µε βαριά νοητική καθυστέρηση, γλωσσικές διαταραχές, ανα-
πτυξιακές διαταραχές.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

• Φυσιολογικός ήχος και ρεαλιστικά γραφικά.
• Προαιρετικό κείµενο.
• Επιλογή δασκάλου για το λεξιλόγιο που θα παρουσιάσει/θα διδάξει.
• Πρόσβαση µε πληκτρολόγιο, οθόνη αφής, µονό διακόπτη ή ποντίκι.
• Αυτόµατη καταγραφή επίδοσης.

Πλεονεκτήµατα:

• Ενισχύει τις λειτουργικές γλωσσικές δεξιότητες.
• Ενισχύει την κατανόηση των αντικειµένων και των λειτουργιών ή

περιγραφών τους.
• ∆οµεί την αυτονοµία των παιδιών.
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Για την εκκίνηση του λογισµικού, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο «Ο Υπο-
λογιστής µου» (My Computer) και στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου C,
ανοίξτε το φάκελο HomeSchool. Για την έναρξη του προγράµµατος
κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Start.exe.

Μόλις ξεκινήσετε το πρό-
γραµµα, θα ανοίξει αυτόµα-
τα το παράθυρο «Προσθή-
κη Νέου Εκπαιδευτικού».

Προσθέστε το όνοµά σας
στο αντίστοιχο πεδίο. Στη
συνέχεια σας δίνεται η
δυνατότητα να επιλέξετε
έναν «τίτλο» (π.χ. Εκπαι-
δευτικός, Λογοπεδικός, ειδικός παιδαγωγός Σ.Μ.Ε.Α. Κ.∆.Α.Υ., Σχολικός
Σύµβουλος κ.λπ.) ο οποίος και θα εµφανίζεται µε το όνοµά σας στις
εκπαιδευτικές σας εκθέσεις.

Επιλογές: Εκπαιδευτικός, Λογοπεδικός, Ειδικός παιδαγωγός, Σχολικός
Σύµβουλος, Ψυχολόγος και Εργοθεραπευτής. Ωστόσο, έχετε τη δυνατό-
τητα να προσθέσετε και άλλη ειδικότητα.

Για να προσθέσετε και άλλα ονόµα-
τα πατήστε την ένδειξη «Προσθή-
κη Νέου Εκπαιδευτικού» και επα-
ναλάβετε τη διαδικασία. Μόλις προ-
στεθούν τα ονόµατα, θα εµφανίζο-
νται αυτόµατα ως λίστα στην µπάρα
κύλισης των εκπαιδευτικών, στην
οθόνη καταχώρησης. Έτσι, το µόνο
που θα πρέπει να κάνετε την επόµενη φορά είναι να επιλέξετε ένα
όνοµα από τον κατάλογο και να πατήσετε «Συνέχεια», για να οδηγηθεί-
τε στην επόµενη οθόνη «Επιλογή Μαθητή».
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Επιλογή µαθητή
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το πρόγραµµα συσχετίζονται µε
κάθε µαθητή ξεχωριστά. Οι καταγεγραµµένοι µαθητές εµφανίζονται
στην µπάρα κύλισης των µαθητών, στο κέντρο της οθόνης.

Επιλέξτε ένα µαθητή από το µενού της µπάρας κύλισης των µαθητών ή
την ένδειξη «Επισκέπτης», αν θέλετε να δείτε το πρόγραµµα σε λει-
τουργία. Στη δεύτερη περίπτωση το πρόγραµµα θα λειτουργήσει κανονι-
κά και στη λήξη του µαθήµατος θα υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας
ενός φακέλου, όπου θα αποθηκευτούν τα δεδοµένα. Εάν δεν γίνει απο-
θήκευση των δεδοµένων, τότε αυτά θα χαθούν.

• Εισαγωγή νέου µαθητή: Εάν πρόκειται να αρχίσει ένας νέος µαθη-
τής να χρησιµοποιεί το πρόγραµµα, τότε θα πρέπει να πατήσετε
την ένδειξη «Προσθήκη νέου µαθητή». Στο διάστηµα που υπάρχει
εισάγετε το όνοµα, το επώνυµο και το ψευδώνυµο του µαθητή (ό,τι
επιλέξει ή θέλει ο ίδιος).

Στην οθόνη που εµφανίζεται για κάθε νέο µαθητή περιλαµβάνονται όλα
τα στοιχεία του, καθώς και των γονέων ή του κηδεµόνα του. Επίσης περι-
λαµβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας µαζί του και διάφορες σηµειώσεις.
Τέλος υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής ψηφιακής φωτογραφίας του
µαθητή. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να δεχτούν επεξεργασία από το δια-
χειριστή του προγράµµατος οποιαδήποτε στιγµή.
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Αφού συµπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες, επιλέξτε το εικονί-
διο «ΟΚ». Θα εµφανιστεί η κεντρική οθόνη του λογισµικού µε τις επι-
λογές των δύο προγραµµάτων: Το Σπίτι µου και Το Σχολείο µου.

Η επιλογή του προγράµµατος Το Σχολείο µου σας οδηγεί στην παρα-
κάτω οθόνη:

Στην πρώτη σελίδα είναι ενεργές οι εντολές:
1. Φάκελος Μαθητή.
2. Προετοιµασία Μαθήµατος.
3. Έναρξη Μαθήµατος.
4. Επιστροφή.
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Η εντολή «Φάκελος Μαθητή» σας οδηγεί σε
δύο υπο-φακέλους: µε τα «Προσωπικά στοι-
χεία» που έχετε καταχωρίσει για κάθε µαθητή,
για επιβεβαίωση ή αλλαγή, και µε τα «Στατιστι-
κά – Επιδόσεις» που είχε κάθε φορά που χρησιµοποίησε το πρόγραµµα.

Μπορεί να σας εξυπηρετεί να περιλάβετε στο «Φάκελο Μαθητή» και
συµπληρωµατικές πληροφορίες. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να επιλέξε-
τε στο «Φάκελο Μαθητή» την ένδειξη «Προσωπικά στοιχεία». Η επιλο-
γή αυτή θα σας οδηγήσει στο «Φάκελο Πληροφοριών του Μαθητή»,
όπου περιέχονται πεδία στα οποία µπορούν να προστεθούν και να δια-
µορφωθούν ανάλογα οι διάφορες πληροφορίες.

Η εντολή Προετοιµασία Μαθήµατος σας οδηγεί στην οθόνη προετοι-
µασίας όλων των εξειδικευµένων παραµέτρων του κάθε µαθητή. Από
εδώ έχετε πρόσβαση σε όλες τις ρυθµίσεις που αφορούν στη λειτουρ-
γία του προγράµµατος κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Γενική Επισκόπηση Ρυθµίσεων Προγράµµατος
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µια ευρεία γκάµα επιλογών που διαχειρίζο-
νται τη διεπαφή χρήστη και τα διάφορα χαρακτηριστικά του περιβάλ-
λοντος διδασκαλίας. Οι µεταβλητές του µαθήµατος, όπως το φόντο και
η πολυπλοκότητα της επιβράβευσης, η χρήση κειµένου και οµιλίας,
καθώς και η διάρκεια του µαθήµατος, µπορούν επίσης να ρυθµιστούν
αναλόγως, προκειµένου να ανταποκριθούν στις εξατοµικευµένες εκπαι-
δευτικές ανάγκες των µαθητών.

Μπορούν να χρησιµοποιηθούν όλες σχεδόν οι συσκευές εισαγωγής
δεδοµένων (ποντίκι, πληκτρολόγιο ή απλός διακόπτης), οι δε ρυθµίσεις
εισαγωγής µπορούν να προσαρµοστούν, προκειµένου να καλύψουν τις
απαιτήσεις των µαθητών µε διαφορετικές κινητικές και γνωστικές ικανό-
τητες. Τα κουµπιά για τη διαχείριση αυτών των ρυθµίσεων του προγράµ-
µατος βρίσκονται στη δεξιά στήλη του µενού του.
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Επιλέγοντας λοιπόν το πρόγραµµα Το Σπίτι µου, εµφανίζεται µπροστά σας
η παρακάτω οθόνη:

Με την εντολή Περιοχές µαθηµάτων προσδιορίζετε το δωµάτιο και το
λεξιλόγιο που θέλετε να διδάξετε. Μπορείτε να επιλέξετε ολόκληρο το
λεξιλόγιο ή µέρος αυτού.

Επιλογή διδακτικών δραστηριοτήτων

Τέσσερις είναι οι δραστηριότητες για κάθε περιβάλλον:

1) Ανακάλυψη Ονοµάτων
Ο µαθητής διαλέγει ένα αντικείµενο και ο υπολογιστής του λέει τι είναι
(Αυτό είναι ένα ψυγείο).
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2) Ανακάλυψη Λειτουργιών [Περιγραφές]
Ο µαθητής διαλέγει ένα αντικείµενο και ο υπολογιστής του λέει τι κάνει
το αντικείµενο αυτό ή του δίνει µια περιγραφή του (Μπορείς να χρησιµο-
ποιήσεις το ψαλίδι, για να κόψεις το χαρτί).

3) Αναγνώριση Ονοµασιών
Ο υπολογιστής ζητάει από το µαθητή να βρει διάφορα αντικείµενα µε
βάση το όνοµά τους (Βρες το κρεβάτι).

4) Αναγνώριση Λειτουργιών [Περιγραφές]
Ο υπολογιστής ζητάει από το µαθητή να βρει ένα αντικείµενο µε βάση
τη λειτουργία ή την περιγραφή του (Πού κρεµάς τα ρούχα σου).

Με την εντολή Επιλογή διεπαφής επιλέγετε τη διεπαφή εκείνη µε την
οποία ο συγκεκριµένος χρήστης λειτουργεί καλύτερα.

Οι επιλογές διεπαφής είναι: το ποντίκι, το
πληκτρολόγιο ή η σάρωση. Ωστόσο µπο-
ρείτε να εξατοµικεύσετε τις επιλογές σας
περαιτέρω ή να επιλέξετε τη «Χρήση
Προκαθορισµένων Γενικών Ιδιοτήτων».

Με την εντολή ∆ιαχείριση φακέλου επι-
λέγετε τον τρόπο διαχείρισης του «Φακέ-
λου Μαθητή».

Αν χρειάζεστε επιπλέον εξατοµίκευση,
µπορείτε µε την εντολή Εξατοµίκευση να
επιλέξετε την εµφάνιση ειδικών πλήκτρων,
το χρώµα για το φόντο της εφαρµογής, την ένταση του ήχου, το χρόνο
απάντησης ή την ένδειξη σωστής απάντησης.

Πατήστε «ΟΚ» σε καθεµία από τις οθόνες και..., είσαστε πλέον έτοιµοι
για την έναρξη του µαθήµατος.
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Το Σπίτι µου

Από την κεντρική οθόνη
επιλέξτε την εντολή Έναρ-
ξη Μαθήµατος.

Θα εµφανιστεί το δωµάτιο
και το λεξιλόγιο που είχα-
τε επιλέξει στην «Προε-
τοιµασία Μαθήµατος».

Επίσης, εάν στην «Προετοιµασία Μαθή-
µατος» είχατε επιλέξει και την εµφάνι-
ση ειδικών πλήκτρων, τότε αυτά θα εµφανίζονται στη γραµµή κάτω από
την εικόνα.

Τα τέσσερα δωµάτια του σπιτιού και το αντίστοιχο λεξιλόγιό τους έχουν
ως εξής:
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Μετά το τέλος κάθε µαθήµατος
εµφανίζονται και αποθηκεύο-
νται στο «Φάκελο Μαθητή» τα
στατιστικά στοιχεία της επίδο-
σής του σε κάθε µάθηµα. Τα
στοιχεία αυτά µπορούν να εκτυ-
πωθούν. Σε περίπτωση διακοπής
του µαθήµατος, ο µαθητής επι-
στρέφει στο σηµείο που άφησε
το µάθηµα, εκτός εάν επιλέξει
διαφορετικά.

Το Σχολείο µου

Το δεύτερο µέρος του λογισµικού Το Σχολείο µου έχει την ίδια δοµή µε
το πρώτο µέρος Το Σπίτι µου.

Τα στοιχεία του µαθητή και του
εκπαιδευτικού παραµένουν ως έχουν,
η δε προετοιµασία του µαθήµατος
ακολουθεί την ίδια διαδικασία µε το
πρώτο µέρος.
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Εκείνα που διαφέρουν είναι τα µαθήµατα και το λεξιλόγιο. Οι τέσσερις
χώροι του σχολείου και το αντίστοιχο λεξιλόγιό τους έχουν ως εξής:

Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι:

• Το εγχειρίδιο χρήσης του λογισµικού Το Σπίτι µου • Το Σχολείο µου
είναι σχεδιασµένο για να εξυπηρετεί τις βασικές ανάγκες του
εκπαιδευτικού για πλοήγηση στην εφαρµογή.

• Το εγχειρίδιο χρήσης θα εµπλουτιστεί µε τις αναλυτικές περιγρα-
φές όλων των λειτουργιών του λογισµικού πριν από την τελική
παράδοση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

• Το εγχειρίδιο χρήσης θα είναι ενσωµατωµένο στο τελικό λογισµι-
κό υπό µορφή βοηθείας σε κάθε οθόνη, αλλά και συνολικά στην
εφαρµογή.
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Κυλικείο Αυλή
Άιθουσα

εκδηλώσεων Τάξη




