
Οδηγός Εγκατάστασης του λογισμι-
κού 

 
Βλέπω και Μαθαίνω 

Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική 
Νοηματική Γλώσσα 

 

 
 

 
 

 
 

 



Οδηγός Εγκατάστασης του λογισμικού 
«Βλέπω και Μαθαίνω» 

__________________________________________________________ 

 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

Εισαγωγή 
Το Βλέπω και Μαθαίνω: Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική 
Νοηματική Γλώσσα, είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που αποτελεί-
ται από ένα σύνολο 600 πρώτων εννοιών οι οποίες παρουσιάζονται 
στα νήπια, στην ΕΝΓ, μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες στα 
πλαίσια της σχολικής τάξης, παράλληλα με τη χρήση συμπληρωματι-
κού οπτικού υλικού, εικόνες, φωτογραφίες, αφαιρετικά σκίτσα, σκί-
τσα των νοημάτων της ΕΝΓ, βίντεο, κ.λπ. Το υλικό διδασκαλίας, εί-
ναι δομημένο σε 12 ενότητες κάθε μία από τις οποίες αποτελείται 
από 4-5 υποενότητες. Κάθε υποενότητα αντιστοιχεί σε ένα διδακτικό 
δίωρο. 
 
Ως εργαλείο ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Adobe 
Director 11.5. 
 

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος 
Το λογισμικό Βλέπω και Μαθαίνω: Οι πρώτες μου δεξιότητες στην 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, μπορεί να εγκατασταθεί και να εκτελε-
στεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή με επεξεργαστή Pentium IV ή με-
ταγενέστερο, που λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 2000,  
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. 
 

Οδηγίες εγκατάστασης 
Η εκκίνηση της εφαρμογής Βλέπω και Μαθαίνω: Οι πρώτες μου 
δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, γίνεται αυτόματα με 
την εισαγωγή του οπτικού δίσκου (DVD -ROM) στον οδηγό δίσκου 
του υπολογιστή. Δεν απαιτείται εγκατάσταση ή άλλη ρύθμιση. Δηλα-
δή, 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 Βλέπω και Μαθαίνω: Οι 
πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, δε χρειά-
ζεται 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 (DVD-ROM) στον υπολογιστή σας, αρκεί να διαγράψετε από 
τα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου τον σχετικό φάκελο με τα αρ-
χεία του λογισμικού. 
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