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Συµφωνία Χρήσης Προγράµµατος

Από τούς παραγωγούς αυτού του προγράµµατος και τη δικαιούχο εταιρία απαγορεύονται ρητά και αυστηρά τα 
παρακάτω:

- Η πιστή αποµίµηση (µορφή ανεπίτρεπτου πολλαπλασιασµού) του προγράµµατος ή/και του έντυπου συνοδευτι-
κού υλικού και η κυκλοφορία των αντίτυπων είτε πρόκειται γιο απλή αναδιάρθρωση ορισµένων µερών είτε 
αυτούσια ανάληψη.

- Η αντιγραφή του προγράµµατος στη µηχανική του µορφή και η εναποθήκευση του σε άλλο µέσο.

- Η µετάφραση του προγράµµατος σε άλλη γλώσσα.

Τα παραπάνω συνιστούν τρόπους ανεπίτρεπτου πολλαπλασιασµού είτε γίνονται για δηµόσια είτε για ιδιωτική χρήση
. Ο προσβολέας-χρήστης θα έχει όλες τις ποινικές και αστικές ευθύνες µε βάση το ελληνικό και διεθνές δίκαιο περί 
πνευµατικής ιδιοκτησίας και αθέµιτου ανταγωνισµού και το νόµο 2121/93.

Η INTE*LEARN εγγυάται ότι το Πρόγραµµα εργάζεται ικανοποιητικά σύµφωνα µε το τυπωµένο εγχειρίδιο, ότι το 
Εγχειρίδιο Χρήσης περιλαµβάνει τις απαραίτητες οδηγίες για τη χρήση του Προγράµµατος και τέλος ότι το µέσο στο 
οποίο είναι αποθηκευµένο το Πρόγραµµα και µε το οποίο σας παραδόθηκε δεν έχει βλάβες.

Εκτός των παραπάνω το Πρόγραµµα και το Εγχειρίδιο Χρήσης παρέχονται "όπως είναι". Η INTE*LEARN δεν δίνει 
καµία άλλη εγγύηση σχετικά µε το Πρόγραµµα ή/και µε το Εγχειρίδιο Χρήσης. Η INTE*LEARN δεν εγγυάται ότι το 
Πρόγραµµα θα καλύπτει τις ανάγκες σας ή τις απαιτήσεις σας ή ότι η εκτέλεση του Προγράµµατος θα είναι αδιάλει-
πτη ή/και χωρίς σφάλµατα. Είστε οι µόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των προγραµµάτων ώστε να επιτύχετε τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα καθώς επίσης και για το αποτελέσµατα που στην πραγµατικότητα επιτυγχάνετε.

Σε καµία περίπτωση, η INTE*LEARN δεν είναι υπεύθυνη προς εσάς για ζηµιές, απαιτήσεις συµπεριλαµβανοµένων 
αλλά όχι περιοριζόµενων σε διαφυγή κερδών ή άλλων ειδικών, τυχαίων ή συνεπακόλουθων ζηµιών εξαιτίας της 
χρήσης ή της αδυναµίας στη χρήση του Προγράµµατος άσχετο µε τις συνθήκες.

Οποιοδήποτε βλάβη των αρχείων εξαιτίας κακού χειρισµού του χρήστη χρεώνεται ανάλογα µε το εκάστοτε τιµολόγι-
ο εργασιών της INTE*LEARN.

Απαιτήσεις συστήµατος

- Pentium III 350 MHz ή ανώτερο.

- 128ΜΒ RΑΜ ή µεγαλύτερη. Συνιστάται 10 ΜΒ RΑΜ.

- Οδηγό CD-RΟΜ - Συνιστάται 8πλής ταχύτητας.

- Windows 98/Me/2000/XP/2003

- SVGΑ κάρτα γραφικών. Χρησιµοποιήστε ανάλυση 800x600 στα εκατοµµύρια χρώµατα.

Εγκατάσταση του προγράµµατος

Βάλτε το CD-ROM των Ιδεοκατασκευών στον οδηγό των CD-ROM. Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αυτόµατα. Αν όχι, 
επιλέξτε το πρόγραµµα AUTORUN.EXE από το CD-ROM.

Εκτέλεση του προγράµµατος

Βάλτε το CD-ROM των Ιδεοκατασκευών στον οδηγό των CD-ROM. Το πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα.  Διαφορε-
τικά επιλέξτε Έναρξη/Όλα τα προγράµµατα/Ιδεοκατασκευές.



Κεντρικός πίνακας επιλογών

Από τον κεντρικό πίνακα επιλογών µπορείτε να επιλέξετε:

Όλες οι παρακάτω εργασίες µπορούν να εκτελεστούν και από τις αντίστοιχες επιλογές του µενού. 
Η επεξήγηση κάθε επιλογής εµφανίζεται αν πατήσετε το δεξί πλήκτρο του ποντικιού σας πάνω της. 
Απλά τοποθετήστε το δροµέα του ποντικιού πάνω στην επιλογή που επιθυµείτε και πατήστε το αριστερό πλήκτρο 
του ποντικιού για να την επιλέξετε.

Βασικά πλήκτρα του προγράµµατος

Καταχώρηση νέου χρήστη - Επιλογή χρήστη.

Δηµιουργία νέας έκθεσης.

Επιλογή έκθεσης για περαιτέρω επιµέλεια.

Καταγραφή ιδεών.

Ταξινόµηση ιδεών.

Πρώτη καταγραφή κειµένων έκθεσης.

Βελτίωση δοµής.

Βελτίωση ενδιαφέροντος.

Βελτίωση ροής.

Βελτίωση εικόνας..

Εκτύπωση.

Έξοδος.

Καταχώρηση-Αποθήκευση-Εντάξει

Ακύρωση

Πήγαινε στην πρώτη ιδέα

Πήγαινε στην προηγουµένη ιδέα ή προηγούµενη 
σελίδα βοήθειας

Πήγαινε στην επόµενη ιδέα ή επόµενη σελίδα 
βοήθειας

Πήγαινε στην τελευταία ιδέα

Προσθήκη νέας ιδέας

Εµφάνισε τα κύρια σηµεία της έκθεσης

Εµφάνισε τη διάθεση της έκθεσης

Εµφάνισε το ακροατήριο της έκθεσης

Βοήθεια

Να θυµάµαι. Μπορείτε να καταχωρήσετε 
σχόλια σε κάθε βήµα για µελλοντική χρήση.

Επιστροφή

Περίγραµµα έκθεσης

Ταξινόµηση έκθεσης

Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση ήχου



1. Στοιχεία µαθητή-χρήστη

Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας (έναν τυχαίο αριθµό) και επιλέξτε το πλήκτρο καταχώρησης. Αν τα στοιχεία σας 
βρίσκονται ήδη καταχωρηµένα στο σύστηµα, θα εµφανιστεί το όνοµα και το τµήµα σας. Επιλέξτε το πλήκτρο 
καταχώρησης για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου. Αν τα στοιχεία σας δεν είναι καταχωρηµένα, πληκτρολογήστε 
το όνοµα και το τµήµα σας και στη συνέχεια επιλέξτε το πλήκτρο καταχώρησης για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία και 
να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου. Τα στοιχεία σας (όνοµα και τµήµα) θα εµφανιστούν αυτόµατα στην ετικέτα στην 
κυρίως οθόνη του προγράµµατος.

2. Δηµιουργία νέας έκθεσης

Όταν δηµιουργείτε µια νέα έκθεση, πρέπει να:

Αν δεν θέλετε να φτιάξετε νέα έκθεση επιλέξτε το πλήκτρο ακύρωσης.

Επιλέξτε για καταχώρηση και επιστροφή

Επιλέξτε για ακύρωση και επιστροφή

1. επιλέξετε τον τύπο της (αφηγηµατική ή περιγραφική)

2. πληκτρολογήσετε το θέµα της.

3. επιλέξετε το ακροατήριο στο 
οποίο απευθύνεστε

4. πληκτρολογήσετε τη διάθεση 
που θέλετε να δηµιουργήσετε (π.χ. 
χαρά, λύπη)

5. πληκτρολογήσετε τα κύρια 
σηµείο της έκθεσής σας.



3. Επιλογή ήδη καταχωρηµένης έκθεσης

Μπορείτε να ανοίξετε µια έκθεση που γράψατε παλιότερα για να τη δείτε, να τη συνεχίσετε, να τη συµπληρώσετε ή 
απλά να την τυπώσετε.

Μπορείτε να ανοίξετε την έκθεση που επιθυµείτε µε διπλό πάτηµα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού πάνω 
της.

4. Καταγραφή ιδεών

Το πρώτο βήµα στη συγγραφή της έκθεσής σας είναι να καταγράψετε όλες τις ιδέες σας.  Δε χρειάζεται να τις 
γράψετε µε κάποια σειρά, αργότερο θα ασχοληθούµε µε την ταξινόµησή τους. Μπορείτε να γράψετε µέχρι 20 ιδέες 
σε κάθε έκθεση. Κάθε ιδέα έχει: τίτλο, βασικό εικονίδιο και 3 βοηθητικά εικονίδια (προαιρετικά).

Μπορείτε να µεταφέρετε οποιοδήποτε από τα βασικά ή τα βοηθητικά εικονίδια στις αντίστοιχες θέσεις. Ο δροµέας 
πάνω στους τίτλους των βασικών εικονιδίων αλλάζει. Αν πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας πάνω 
στον τίτλο ενός εικονιδίου θα δείτε σύντοµη περιγραφή του. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας πάνω 
στο παράθυρο µε τη βοήθεια για να επιστρέψετε. 
Όταν κάνετε αλλαγές σε µία ιδέα ή προσθέτετε µια νέα, µην ξεχνάτε να επιλέξτε το πλήκτρο καταχώρησης για να την 
αποθηκεύσετε.

5. Ταξινόµηση ιδεών

Στο δεύτερο βήµα πρέπει να ταξινοµήσετε τις ιδέες σας στον πρόλογο, το κυρίως θέµα και τον επίλογο.

Για να αλλάξετε θέση σε δύο ιδέες:

1. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας πάνω στην πρώτη ιδέα που 
θέλετε να µετακινήσετε.

Η ιδέα αυτή θα µεταφερθεί αυτόµατα στον ειδικό χώρο στο κάτω µέρος της 
οθόνης και η κανονική της θέση θα αδειάσει.

2. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας πάνω στη δεύτερη ιδέα 
που θέλετε να αλλάξετε.

Αυτή η δεύτερη ιδέα θα πάει στη θέση της πρώτης και η πρώτη ιδέα (από τον 
ειδικό χώρο) θα µετακινηθεί στο χώρο της δεύτερης.

Επιλέξτε την έκθεση που επιθυµείτε να ανοίξετε.

Κίνηση στον κατάλογο των εκθέσεων.

Άνοιγµα επιλεγµένης έκθεσης.

Ακύρωση και επιστροφή στον πίνακα επιλογών.

Τοποθετήστε εδώ το βασικό εικονίδιο της ιδέας σας.

Πληκτρολογήστε τον τίτλο της ιδέας σας.

Τοποθετήστε στις θέσεις αυτές τα βοηθητικά εικονίδια.

Πατώντας τα βέλη εµφανίζονται κι άλλα εικονίδια.

Βοηθητικά εικονίδια.

Βασικά εικονίδια.



6. Πρώτη καταγραφή
Στο τρίτο βήµα καλείστε να αναπτύξετε τις ιδέες σας, µία προς µία. Κάθε ιδέα θα γίνει ένα τµήµα κειµένου και στο 
τέλος όλα αυτά τα τµήµατα θα αποτελέσουν την έκθεσή σας. Δεν υπάρχει περιορισµός στο πόσο µεγάλο θα είναι το 
κείµενο κάθε ιδέας σας.

7. Βελτίωση δοµής
Σε αυτό το στάδιο η έκθεσή σας έχει αρχίσει να παίρνει µορφή. Όλα τα κείµενα των ιδεών έχουν µπει στη σειρά 
σύµφωνα µε το διάγραµµα και έτσι µπορείτε να τη διαβάσετε ολόκληρη. 
Με τα βέλη µετακίνησης µπορείτε να εµφανίσετε τις υπόλοιπες ιδέες και τα κείµενά τους. 
Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια για να πάρετε χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές για να βελτιώσετε τη δοµή της 
έκθεσής σας ή το πλήκτρο ταξινόµησης για να αλλάξετε τη σειρά των ιδεών σας. 

8. Βελτίωση του ενδιαφέροντος

Αφού έχετε τελειώσει µε τη βελτίωση της δοµής της έκθεσης καιρός είναι να ασχοληθείτε µε τη βελτίωση του 
ενδιαφέροντος. Μπορείτε να προσθέσετε κείµενο σε οποιαδήποτε ιδέα απλά πατώντας πάνω στο κείµενο ή στα 
εικονίδιά της. Με τον τρόπο αυτό δε χρειάζεται να επιστρέψετε στην  Πρώτη Καταγραφή.  Με τα βέλη µετακίνησης 
µπορείτε να εµφανίσετε τις υπόλοιπες ιδέες και τα κείµενά τους. Χρησιµοποιήστε τη βοήθεια για να πάρετε χρήσιµες 
πληροφορίες και συµβουλές για να βελτιώσετε το ενδιαφέρον της έκθεσής σας ή το πλήκτρο ταξινόµησης για να 
αλλάξετε τη σειρά των ιδεών σας.

 

Πλήκτρο 
βοήθειας

Πλήκτρο ταξινόµησης Βέλη µετακίνησης

Βέλη µετακίνησης



9. Βελτίωση της ροής

Με τα πλήκτρα κατακόρυφης µετακίνησης µπορείτε να εµφανίσετε τις υπόλοιπες συνδετικές λέξεις. Χρησιµοποιήστε 
τη βοήθεια γιο να πάρετε χρήσιµες πληροφορίες και συµβουλές για να βελτιώσετε τη ροή της έκθεσής σας. 
Λάβετε υπ' όψη σας ότι αν επιστρέψετε σε προηγούµενα βήµατα (π.χ. βελτίωση της δοµής, του ενδιαφέροντος κ.λ.π.) 
όποιες αλλαγές κάνατε στο τελικό κείµενο σε αυτό το στάδιο θα χαθούν.

10. Βελτίωση της εικόνας

Είναι σίγουρο ότι θέλετε η έκθεσή σας να έχει την καλύτερη δυνατόν εικόνα. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν µπορείτε να 
υπογραµµίσετε και να τονίσετε λέξεις ή παραγράφους, να αλλάξετε τη µορφή της στοίχισης και γενικά να δώσετε µια 
όµορφη και ελκυστική εικόνα στο κείµενό σας. Αφού επιλέξετε µε το ποντίκι (από ένα γράµµα µέχρι ολόκληρο το 
κείµενο):

Όσον αφορά ολόκληρο το κείµενο της έκθεσης µπορείτε να:

Λάβετε υπ' όψη σας ότι αν επιστρέψετε σε προηγούµενα βήµατα (π.χ βελτίωση της ροής, του ενδιαφέροντος κ.λ.π.) 
όποιες αλλαγές κάνατε στο τελικό κείµενο σε αυτό το στάδιο θα χαθούν.

11. Εκτύπωση
Συγχαρητήρια! Τελειώσατε µε την έκθεσή σας και µπορείτε να την τυπώσετε για να τη δείτε σε χαρτί, να τη δείξετε σε 
γνωστούς, φίλους και δασκάλους. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, σε αυτό το στάδιο δεν µπορείτε να κάνετε κανενός 
είδους αλλαγή στην έκθεση σας αλλά…

Σε αυτό το στάδιο η έκθεσή σας αποτελεί ένα ενιαίο κείµενο και δεν συνδέεται 
πια µε τα επιµέρους εικονίδια. Τώρα είναι ώρα να συνδέσετε κάθε τµήµα (που 
προήλθε από τις ιδέες) ώστε η έκθεση να είναι οµοιογενής και το κείµενο να 
ρέει φυσιολογικά. 
Χρησιµοποιήστε τις λέξεις που υπάρχουν στα δεξιά της οθόνης για να συνδέ-
σετε παραγράφους και προτάσεις. Απλά τοποθετήστε το δροµέα µέσα στο 
κείµενο και πατήστε µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού τη λέξη που 
επιθυµείτε. Η λέξη αυτή αυτόµατα θα εισαχθεί στο κείµενο, στο σηµείο που 
ήταν ο δροµέας.
Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τµήµατα του κειµένου είτε µε 
τη βοήθεια των πλήκτρων αντιγραφής και επικόλλησης, είτε µε τις κλασικές 
µεθόδους των Windows (Ctrl+C = Copy = Αντιγραφή, Ctrl+V = Ραste = 
Επικόλληση). 

κάντε τα γράµµατα έντονα ή πλάγια ή υπογραµµισµένα

κάντε τα γράµµατα κόκκινα ή πράσινα ή µπλε ή µαύρα

αλλάξετε τα διαστήµατα µεταξύ των γραµµών σε αραιά ή πυκνά 

να αλλάξετε το είδος της στοίχισης (αριστερά, πλήρης, κέντρο, δεξιά)

Τέλος και χωρίς να χρησιµοποιήσετε το επόµενο στάδιο µπορείτε να τυπώσετε την έκθεσή σας. Το µόνο που 
χρειάζεστε είναι ένας εκτυπωτής.

Πλήκτρο επικόλλησης

Πλήκτρο αντιγραφής

ή να τυπώσετε την έκθεση.

µπορείτε να τυπώσετε το περίγραµµα, τις ιδέες και τα εικονίδιά τους
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