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Πρόλογος για τον µαθητή  
 
Καλώς ήρθες στο λογισµικό ‘Βιολογία A’ και Γ’ Γυµνασίου’. 
Το λογισµικό αυτό έχει σχεδιαστεί για άµεση χρήση χωρίς την 
βοήθεια εγχειριδίου. Ωστόσο καλό είναι να κάνεις µια σύντοµη 
ανάγνωση τού εγχειριδίου αυτού, διότι εξηγεί λειτουργίες οι οποίες 
µπορεί να µην είναι αυτονόητες, ιδίως εάν έχεις µικρή εµπειρία σε 
υπολογιστές. 
 
 

Το λογισµικό έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκολο στην χρήση του, 
ακόµη και αν δεν έχεις µεγάλη εµπειρία σε υπολογιστές.
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1. ∆ύο τρόποι πλοήγησης 
 
Η πλοήγηση στο λογισµικό αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 
 
-Σειριακή πλοήγηση: πατώντας το κουµπί 'Επόµενο' (στο κάτω δεξιά 
µέρος της οθόνης) θα επισκεφτείς όλες τις ενότητες του λογισµικού 
διαδοχικά. 
Η Σειριακή πλοήγηση ενδείκνυται για χρήση στα πλαίσια σχολικού 
εργαστηρίου. 
 
-Ελεύθερη πλοήγηση: µέσα από την Κεντρική Οθόνη του λογισµικού 
παρέχεται πρόσβαση στις επιµέρους ενότητες, έτσι µπορείς να 
επιστεφτείς κάποιο συγκεκριµένο σηµείο για να διασαφηνίσεις κάτι 
που ίσως δεν κατάλαβες ή απλώς για επανάληψη. 
 
 

 
Η κεντρική οθόνη παρέχει πρόσβαση σε όλες τις θεµατικές ενότητες 

 

1. Το µενού πλοήγησης 
Το µενού πλοήγησης βρίσκεται στο κάτω µέρος της οθόνης σε όλες 
τις ενότητες του λογισµικού. ∆εν εµφανίζεται στην εισαγωγική 
σελίδα έναρξης της εφαρµογής.
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Οι επιλογές του µενού πλοήγησης είναι οι εξής: 
 
-Κεντρική Οθόνη  (Κ) 
-Γλωσσάριο  (Γ) 
-Πηγές για µελέτη (Π) 
-Ευρετήριο ύλης (Ε) 
-Βοήθεια   (Β) 
-Αποθήκευση  (Α) 
-Έξοδος  (Χ) 
 
Οι επιλογές αυτές µεταβαίνουν σε αντίστοιχες ενότητες του 
λογισµικού (µε εξαίρεση την επιλογή ‘Έξοδος’) και εξηγούνται 
παρακάτω στο εγχειρίδιο αυτό. 
 

 
Το µενού πλοήγησης 
 
Οι εξηγήσεις των επιλογών προκύπτουν είτε από το αρχικό γράµµα 
(π.χ. Α, για Αποθήκευση), είτε περνώντας πάνω από τα αρχικά 
γράµµατα (mouse over) οπότε εµφανίζεται η πλήρης περιγραφή της 
επιλογής πλοήγησης. 
 
 
2. Κουµπιά / εντολές πλοήγησης 
 
-‘Επόµενο’: Μετάβαση στην επόµενη οθόνη σύµφωνα µε 
προκαθορισµένη πορεία  που έχει καθοριστεί µε γνώµονα το µέγιστο 
διδακτικό όφελος. 
 
-‘Προηγούµενο’: Επιστρέφει στης τελευταία οθόνη που έχει 
επισκεφτεί ο χρήστης. 
 

               
Οι επιλογές ‘Προηγούµενο’ και ‘Επόµενο’ βρίσκονται στο κάτω δεξιά 
µέρος της οθόνης 
 
-‘Έξοδος’: Έξοδος από το λογισµικό στο περιβάλλον του 
λειτουργικού συστήµατος. 
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-‘Κεντρική Οθόνη’: Βρίσκεται και αυτή στο µενού πλοήγησης, 
συνεπώς είναι προσβάσιµη από όλες τις ενότητες του λογισµικού. 
Η κεντρική οθόνη δίνει πρόσβαση σε όλες τις θεµατικές ενότητες του 
λογισµικού. 
 
3. Ενότητες υποστήριξης 
 

Γλωσσάρια 

Τα λήµµατα του γλωσσάριου εξηγούνται αναλυτικά και µε αναφορές 
σε άλλα τµήµατα της ύλης που εµπεριέχεται στο λογισµικό. 
Τα  λήµµατα του γλωσσάριου παρουσιάζονται µε δύο τρόπους 
(ι) Σαν σύνδεσµοι υπέρ-κειµένου (hyperlinks) στα κύρια κείµενα του 
λογισµικού. 
(ιι) Στην ενότητα ‘Γλωσσάριο’ όπου τα  λήµµατα παρουσιάζονται σε 
αλφαβητική σειρά. 
 

 
Λήµµα από το γλωσσάριο µε εµφανισµένη την επεξήγησή του µε 
µορφή υπέρ-κειµένου. 
 
 
 

 Ευρετήριο ύλης   

Από τα λήµµατα του ευρετηρίου µπορείς να µεταβείς σε 
συγκεκριµένες ενότητες στο λογισµικό στις οποίες τα λήµµατα αυτά 
αναλύονται διεξοδικά. 
Για κάθε λήµµα υπάρχει η δυνατότητα άµεσης µετάβασης  σε µια ή 
περισσότερες τέτοιες ενότητες. 
 

 
Επιλέγοντας τις ενότητες στο δεξιό µέρος µπορείς να µεταβείς σε 
αυτές που επεξηγούν τον όρο που σε ενδιαφέρει. 
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 Πηγές για µελέτη  

 
Η ενότητα χωρίζεται σε δύο µέρη: 
(ι) Βιβλιογραφία: Λίστα από έγκυρα εκπαιδευτικά συγγράµµατα µε 
θεµατικό αντικείµενο που συµπίπτει µε την διδακτέα ύλη. 
(ιι) Λίστα ιστοσελίδων µε θεµατικό αντικείµενο που συµπίπτει µε την 
διδακτέα ύλη. 
Η λίστα αποτελείται από ενεργά links για άµεση πρόσβαση (σε 
υπολογιστή συνδεδεµένο µε το διαδίκτυο). 
Η λίστα συνοδεύεται από σύντοµο σχολιασµό για τα εκπαιδευτικά 
περιεχόµενα κάθε σελίδας. 

 

Οθόνη βοήθειας 

 
Το λογισµικό περιλαµβάνει µια αλληλεπιδραστική ενότητα βοήθειας.  
Σύρε τον κέρσορα επάνω από τα νούµερα στο κίτρινο πλαίσιο για να 
δεις µια επεξήγηση όλων των λειτουργιών του λογισµικού χωρίς να 
ανατρέξεις σε αυτό το εγχειρίδιο. 
 

  
Σύρε τον κέρσορα επάνω από τις κίτρινες περιοχές για να δεις τι 
κάνουν οι διάφορες επιλογές στο λογισµικό 
 
 
 
4. Επιπρόσθετες λειτουργικότητες  
 

Το µικροσκόπιο 

 
Το Μικροσκόπιο αποτελεί µια ανεξάρτητη εφαρµογή στην οποία έχεις 
πρόσβαση από τις οθόνες που περιέχουν το διακριτικό σήµα. 
 
Στην οθόνη του µικροσκοπίου θα εµφανιστεί η εικόνα που έχεις 
επιλέξει, αρχικά µε µικρή µεγέθυνση. Θα παρατηρήσεις ότι στο πάνω 
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αριστερά µέρος βρίσκεται η Περιοχή Ελέγχου µικροσκοπίου. Από εδώ 
µπορείς να κάνεις τα εξής: 
(α) Να µεγαλώσεις την µεγέθυνση, σέρνοντας τον κέρσορα 
παράλληλα στην γραµµή ελέγχου της µεγέθυνσης. 
(β) Όταν η µεγέθυνση είναι µεγάλη, µόνο ένα µικρό κοµµάτι της 
εικόνας εµφανίζεται στην οθόνη. Το µικρό (κόκκινο ή κίτρινο) 
τετράγωνο που θα δεις µέσα στην Περιοχή Ελέγχου είναι ο Πλοηγός. 
Πάτησε τον κέρσορα επάνω του και σύρε τον όπου επιθυµείς στον 
παράθυρο της Περιοχής Ελέγχου για να δεις τα υπόλοιπα σηµεία της 
εικόνας. 
(γ) Επιπλέον, µπορείς να σύρεις και την περιοχή ελέγχου σε 
διαφορετικά σηµεία της επιφάνειας της εφαρµογής, ανάλογα µε το 
που σε βολεύει να βρίσκεται. 
 
Η εφαρµογή τερµατίζεται από το κουµπί «Κλείσιµο Παραθύρου» στο 
κάτω αριστερά µέρος του παραθύρου. 

 
Το χαρακτηριστικό σήµα του µικροσκοπίου 
 
 
 

 Αποθήκευση 

Το λογισµικό παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης κειµένου για 
περαιτέρω χρήση του από τον µαθητή έξω από τα πλαίσια του 
λογισµικού. 
Πατώντας το κουµπί ‘Αποθήκευση’ σε κάποια συγκεκριµένη ενότητα, 
θα εµφανιστεί το παράθυρο του Περιηγητή των Windows. Επιλέξτε 
την τοποθεσία όπου επιθυµητέ να αποθηκεύσετε το αρχείο κειµένου 
την ενότητας. 
 
Θα παρατηρήσεις ότι τα κείµενα που εµφανίζονται για αποθήκευση 
διαφέρουν στην συντακτική δοµή από αυτά που αναγράφονται στην 
οθόνη. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο προκειµένου να επιτευχθεί το µέγιστο 
εκπαιδευτικό όφελος από την λειτουργία αυτή. 
Ο λόγος είναι ότι τα κείµενα στις οθόνες εµφανίζονται 
κατακερµατισµένα έτσι ώστε να υπάρχει άµεσα αντιστοίχιση µε την 
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πολυµεσική πληροφορία (π.χ. εµφανίζονται σταδιακά καθώς παίζει 
µια κινούµενη αναπαράσταση).  
 
 

 
Η αποθήκευση γίνεται µέσω της επιλογής στο µενού πλοήγησης 
  
 
 
 

Υποστηρικτικό υλικό 

 
Στα σηµεία που βλέπεις το χαρακτηριστικό σήµα της ταινίας µπορείς 
να επιλέξεις να δεις video και κινούµενες αναπαραστάσεις 
συνοδευόµενες από προφορικό κείµενο. Οι ταινίες αυτές 
παρουσιάζονται σε ξεχωριστό παράθυρο. 
 

 
Οι υποστηρικτικές ταινίες παρουσιάζονται σε ξεχωριστό παράθυρο. 
∆ίπλα το χαρακτηριστικό σήµα της ταινίας. 
 
 
 
 
 

Καλή διασκέδαση! 


