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Προςβαςιμότθτα  
 
Το εκπαιδευτικό λογιςμικό ΑΚΤΙΝΕΣ αποτελεί ζνα δομθμζνο εκπαιδευτικό περιβάλλον που 
είναι κατάλλθλο για παιδιά προςχολικισ θλικίασ και παιδιά με ελαφριά και μζτρια νοθτικι 
κακυςτζρθςθ. Οι Ακτίνεσ είναι βαςιςμζνεσ ςτο Αναλυτικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν για παιδιά 
με μζτρια και ελαφριά κακυςτζρθςθ. Η παρουςίαςθ των διαφόρων κεμάτων γίνεται με τθ 
χρθςιμοποίθςθ τριϊν αιςκθτθριακϊν οδϊν: ακουςτικι, οπτικι και απτικι. Οι αςκιςεισ και 
οι δραςτθριότθτεσ του λογιςμικοφ ζχουν ωσ ςκοπό να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να 
επιτφχουν όςο το δυνατόν περιςςότερουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ ςτο μεγαλφτερο δυνατό 
βακμό. Ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ Ακτίνεσ είναι 
ότι είναι ευχάριςτο ςτουσ μακθτζσ, γιατί ζχει τθ μορφι παιχνιδιοφ και ο τρόποσ που είναι 
δομθμζνο μπορεί να κινθτοποιιςει τθν προςοχι των μακθτϊν να επιτφχουν τουσ 
ατομικοφσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ.  
 

 
 
 
Δομι και περιεχόμενο του Λογιςμικοφ 
 
Το πρόγραμμα ΑΚΤΙΝΕΣ ζχει μεγάλθ ευελιξία ζτςι ϊςτε να προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ, 
ικανότθτεσ και προτιμιςεισ των μακθτϊν. Σε πολλζσ δραςτθριότθτεσ ο μακθτισ ζχει τθ 
δυνατότθτα τθσ επιλογισ. Επιπλζον ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να προςαρμόηει τισ 
δραςτθριότθτεσ ςτο επίπεδο του μακθτι. Κατά τθ χριςθ του λογιςμικοφ οι μακθτζσ 
χρθςιμοποιοφν τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ, εξαςκοφν τισ δεξιότθτζσ τουσ και  
μακαίνουν ςυνεχϊσ καινοφρια πράγματα. Μζςα από τισ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ 
αναπτφςςονται οι δεξιότθτεσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ λιψθσ αποφάςεων και τθσ επίλυςθσ. 
προβλθμάτων. 
 
Το περιεχόμενο του λογιςμικοφ είναι οργανωμζνο ςε πζντε κφριεσ ενότθτεσ : 

1. Άνκρωποσ –προςανατολιςμόσ 
2. Ρεριβάλλον  
3. Αντικείμενα 
4. Μακθματικζσ ζννοιεσ 
5. Ελλθνικά  

 
 
Κάκε ενότθτα υποδιαιρείται ςε ζνα ςφνολο υπο- ενοτιτων: 
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1.Άνκρωποσ - Ρροςανατολιςμόσ 

 Άνκρωποσ 
 Ρρόςωπο 
 Σϊμα  
 Μακαίνω τα ροφχα 
 Φοράω ροφχα  
 Κακαριότθτα  
 Τρζφομαι ςωςτά  
 Μακαίνω τθν οικογζνεια 
 Η Οικογζνειά μου  
 Φωτογραφίεσ τθσ οικογζνειάσ μου 
 Οι φίλοι μου  
 Φωτογραφίεσ των φίλων μου 

 Ρροςανατολιςμόσ  
 Οι ποντικοί  
 Νοφφαρα  
 Ρόςα μπορείσ να ςπάςεισ;  
 Τα μπαλόνια 

 
2. Ρεριβάλλον  

 Φτιάχνω εικόνεσ  

 Μακαίνω για το περιβάλλον  

 Ραίηω φορεςιζσ 

 Χάρτθσ  

 Χάρτθσ-Ραηλ  

 Μαηεφω τα ςκουπίδια 

 Ημζρα-Νφχτα  

 Εποχζσ – Αντικείμενα  

 Εποχζσ – Φροφτα  
 
3. Αντικείμενα 

 Χρϊμα 

 Απλά ςχιματα 

 Το ςχιμα των αντικειμζνων  

 Μζγεκοσ-Βάροσ 

 Χϊροσ  

 Λειτουργία-Χριςθ 

 Φυςικά φαινόμενα  

 Φυτά και ηϊα 

 Ήχοι 
 
4.Μακθματικζσ ζννοιεσ  
Ώρα – Ροςότθτεσ 
Οι αρικμοί;  
Η ςειρά των αρικμϊν 
Σφνολα  
 
5.Ελλθνικά  

 Ελλθνικά Γράμματα 

 Γράφω Ελλθνικά 
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Χειριςμόσ του προγράμματοσ 
 
Το πρόγραμμα εμφανίηει ζνα μεγάλο χεράκι αντί για το δρομζα των Windows. Το χεράκι 
αυτό μπορείτε να το κατευκφνετε είτε με το ποντίκι ςαν να ιταν ο δρομζασ των Windows 
είτε με τα πλικτρα κίνθςθσ ςτο πλθκτρολόγιο. Στθν περίπτωςθ χριςθσ του πλθκτρολογίου, 
εκτόσ από τα πλικτρα κίνθςθσ (για να κατευκφνετε το χεράκι) κα πρζπει να 
χρθςιμοποιιςετε και το SpaceBar για να προςομοιϊςετε τθ λειτουργία του αριςτεροφ κλικ 
ςτο ποντίκι. Στον πίνακα που ακολουκεί δίνεται θ επεξιγθςθ τθσ λειτουργίασ των 
ςυνδυαςμϊν πλικτρων που χρθςιμοποιοφνται ςτο πρόγραμμα. 
 
 

 
 
Οκόνθ ειςόδου 
Μετά τθν εμφάνιςθ τθσ αρχικισ οκόνθσ του προγράμματοσ (τθν οποία μπορείτε με ζνα 
απλό κλικ να παρακάμψετε) κα οδθγθκείτε ςτθν οκόνθ καταχϊρθςθσ (ι επιλογισ) των 
ςτοιχείων του χριςτθ (ι τθσ ομάδασ). Αν πρόκειται για νζα καταχϊρθςθ, πλθκτρολογιςτε 
το όνομα του χριςτθ ι τθσ ομάδασ και κάνετε κλικ ςτο ΕΝΤΑΞΕΙ. Διαφορετικά, επιλζξτε το 
όνομα του χριςτθ ι τθσ ομάδασ από τον κατάλογο και κάντε κλικ ςτο ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Θα 
εμφανιςτεί το μενοφ επιλογϊν του εκπαιδευτικοφ πακζτου από όπου μπορείτε να 
πλοθγθκείτε ςτο κζμα και ςτθν άςκθςθ που ςασ ενδιαφζρει. 
 
Ιςτορικό 
Το εκπαιδευτικό πακζτο τθρεί ςε αρχείο για κάκε χριςτθ (ι ομάδα) τισ αςκιςεισ που ζχει 
ολοκλθρϊςει κακϊσ και τθν θμερομθνία και το χρόνο εναςχόλθςθσ για κάκε μια. Μπορείτε 
να δείτε ι/και να εκτυπϊςετε τισ αςκιςεισ που αςχολικθκε ζνασ χριςτθσ (ι μια ομάδα) 
επιλζγοντασ ΙΣΤΟΙΚΟ από το κεντρικό μενοφ επιλογϊν. Στθν οκόνθ που κα εμφανιςτεί 
επιλζξτε το όνομα του χριςτθ (ι τθσ ομάδασ) από τον κατάλογο και ςτθ ςυνζχεια κάντε κλικ 
ςτο ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Θα εμφανιςτεί κατάλογοσ με τισ αςκιςεισ ταξινομθμζνοσ ανά θμερομθνία. 
Μπορείτε να ταξινομιςετε τον κατάλογο κάνοντασ κλικ ςτισ επικεφαλίδεσ (Ημερομθνία, 
Κεφάλαιο, Χρόνοσ). Μπορείτε να εκτυπϊςετε τον κατάλογο κάνοντασ κλικ ςτο ΕΚΤΥΡΩΣΗ. 
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Εκτυπώςεισ 
Από το κεντρικό μενοφ μπορείτε να επιλζξετε ΕΚΤΥΡΩΣΕΙΣ. Αυτό το τμιμα του 
εκπαιδευτικοφ πακζτου προςφζρει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα να 
δθμιουργιςουν εκτυπϊςεισ με αςπρό-μαυρα περιγράμματα ϊςτε να τισ δϊςουν ςτα 
παιδιά για διάφορεσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. ηωγραφικι, κολάη, ψθφιδωτά κλπ). 
Στθν οκόνθ του τμιματοσ ΕΚΤΥΡΩΣΕΙΣ εμφανίηεται ςτο πάνω αριςτερό τμιμα ζνα μενοφ 
επιλογϊν από το οποίο μπορείτε να επιλζξετε τθν κατθγορία που επικυμείτε (π.χ. 
γράμματα, ηϊα, φυτά, ροφχα κλπ). Ανάλογα με τθν επιλογι και κάτω από το λεκτικό τθσ 
κατθγορίασ εμφανίηεται το πρϊτο από τα διακζςιμα ςχζδια. Κάνοντασ κλικ ςτα εικονίδια με 
τα βελάκια δεξιά και αριςτερά από το εμφανιηόμενο ςχζδιο εμφανίηονται τα επόμενα ι 
προθγοφμενα διακζςιμα ςχζδια τθσ κατθγορίασ. Με κλικ πάνω ςτο εμφανιηόμενο ςχζδιο 
μπορείτε να το επιλζξετε και να το τοποκετιςετε ςτθν οκόνθ. Ζχοντασ επιλεγμζνο ζνα 
ςχζδιο μπορείτε να του αλλάξετε το μζγεκοσ ωσ εξισ: 
i. Να το μεγαλϊςετε πατϊντασ το ςυνδυαςμό Ctrl + βελάκι προσ τα πάνω. 
ii. Να το μικρφνετε πατϊντασ το ςυνδυαςμό Ctrl + βελάκι προσ τα κάτω. 
Μπορείτε να διαγράψετε ζνα ςχζδιο από τθν οκόνθ, επιλζγοντάσ το και πατϊντασ Del.  
Μπορείτε να κρφψετε το παράκυρο με τισ κατθγορίεσ πατϊντασ το πλικτρο HOME. 
Μπορείτε να εκτυπϊςετε τθν οκόνθ πατϊντασ Ctrl + P. 
 
Ζξοδοσ από το πρόγραμμα 
Μπορείτε να φφγετε από το πρόγραμμα είτε από το κεντρικό μενοφ κάνοντασ κλικ ςτο 
ΕΞΟΔΟΣ είτε από οποιαδιποτε άςκθςθ πατϊντασ Ctrl + Χ. 
 
Ενδεικτικι παρουςίαςθ αςκιςεων 
 
Ραρακάτω περιγράφονται ενδεικτικά κάποιεσ αςκιςεισ από διάφορα μζρθ του λογιςμικοφ 
 

 Σώμα 
 
Ρεριγραφι: Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ το ςϊμα ενόσ παιδιοφ και ηθτείται από το μακθτι να 
επιλζξει το μζροσ του ςϊματοσ που λείπει και να το τοποκετιςει ςτθ ςωςτι κζςθ. Δίνονται 
4 επιλογζσ και όταν ο μακθτισ επιλζξει κάποιο μζροσ ακοφγεται το όνομα του μζρουσ 
αυτοφ (π.χ. πόδι). 
 
Στόχοσ: Να αναγνωρίηει το παιδί τα μζρθ του ςϊματοσ και να γνωρίηει και τθ κζςθ τουσ ςτο 
ςϊμα. 
 
Συμπλθρωματικζσ Δραςτθριότθτεσ: 
Ο δάςκαλοσ μπορεί να ηθτιςει από το μακθτι να περιγράψει το ςϊμα του αγοριοφ και του 
κοριτςιοφ, εφόςον πρϊτα τοποκετιςει το μζροσ που λείπει. Η δραςτθριότθτα αυτι μπορεί 
να γίνει είτε προφορικά είτε γραπτά ςε μορφι απλϊν προτάςεων. Ρ.χ. «Είναι ζνα αγόρι με 
ξανκά μαλλιά και πράςινα μάτια. Φοράει ζνα μακρφ πράςινο παντελόνι και κίτρινα 
παποφτςια με κορδόνια». 
Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να βοθκιςει το μακθτι να γράψει ςε χαρτί ι ςτθ 
δραςτθριότθτα «Γράφω» ζνα – ζνα τα μζρθ του ςϊματοσ που ακοφει κατά τθ 
δραςτθριότθτα. Αν ο μακθτισ δυςκολεφεται μπορεί να αντιγράψει τισ λζξεισ από καρτζλεσ 
που κα ζχει ετοιμάςει ο εκπαιδευτικόσ. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ζχει ετοιμάςει κάρτεσ 
με γραμμζνα τα μζρθ του ςϊματοσ και να ηθτάει από το μακθτι να αντιςτοιχίςει το όνομα 
του μζρουσ που ακοφγεται με τθν καρτζλα. 
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Σφνδεςθ με Αναλυτικό Ρρόγραμμα: 
 
α) Να μάκει το παιδί τα μζρθ του ςϊματοσ.  
β) Να μπορεί ο μακθτισ να χρθςιμοποιεί το ςχετικό λεξιλόγιο για να κάνει περιγραφι του 
ςϊματοσ.  
γ)Να γράφει απλζσ λζξεισ (π.χ. τα μζρθ του ςϊματοσ) ι και προτάςεισ.  
δ) Να μπορεί να διαβάςει απλζσ λζξεισ και να αντιςτοιχίςει λζξεισ που ακοφει (ςειρά 
φκόγγων) με τισ γραμμζνεσ λζξεισ (ςειρά γραφθμάτων). 
 

 
 Κυκλοφοριακι Αγωγι 

 
Ρεριγραφι: Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ μια διαςταφρωςθ και ο μακθτισ καλείται να επιλζξει 
από μια πλθκϊρα αντικειμζνων που ςχετίηονται με τθν κυκλοφορία ςτο δρόμο. Ο μακθτισ 
επιλζγει ποια αντικείμενα κα ςυνκζςουν τθ δικι του εικόνα. Στθ δεφτερθ άςκθςθ ςτθν ίδια 
υπο-ενότθτα ηθτείται από το μακθτι να δείξει αν θ εικόνα που βλζπει ταιριάηει με τθ 
διδαςκόμενθ ζννοια. 
 
Στόχοσ: Να εξοικειωκεί ο μακθτισ με τα μζςα κυκλοφορίασ και να διδαχκεί μζτρα οδικισ 
αςφάλειασ. 
 
Συμπλθρωματικζσ Δραςτθριότθτεσ: 
Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να διδάξει ςτα παιδιά πϊσ να διαςχίηουν με αςφάλεια το δρόμο 
και να τουσ ενθμερϊςει για τουσ κινδφνουσ που μπορεί να αντιμετωπίςουν όταν 
κυκλοφοροφν είτε με τα πόδια είτε με το ποδιλατο. Επίςθσ, μπορεί να επιλζξει ο ίδιοσ τα 
αντικείμενα που κζλει για να φτιάξει μια εικόνα τθν οποία να χρθςιμοποιιςει για να 
διδάξει ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ για να περνάει το παιδί με αςφάλεια το δρόμο. 
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Σφνδεςθ με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα: Να διδάξει τουσ κανόνεσ κυκλοφοριακισ αγωγισ, τθν 
ακολουκία των κανόνων και επομζνωσ τθν Υπευκυνότθτα. 
 

 
 
 

 Ρόςα ίδια; 
 
Ρεριγραφι: Εμφανίηεται ςτθν οκόνθ μια εικόνα με πολλά είδθ ηϊων. Στο κάτω μζροσ τθσ 
οκόνθσ εμφανίηεται ζνα δείγμα ενόσ ηϊου κάκε φορά και ο μακθτισ καλείται να μετριςει 
πόςα όμοια ηϊα με το δείγμα υπάρχουν ςτθν εικόνα (π.χ. Ρόςα χελιδόνια βλζπεισ;) και να 
πλθκτρολογιςει τον αντίςτοιχο αρικμό. Πταν πλθκτρολογιςει τον αρικμό αυτόσ, 
επιβραβεφεται και ακολουκεί θ επόμενθ ερϊτθςθ. 
 
Στόχοσ: Να εξοικειωκεί ο μακθτισ με τθ μζτρθςθ αντικειμζνων και με το αντίςτοιχο 
ςφμβολο του αρικμοφ. 
 
Συμπλθρωματικζσ Δραςτθριότθτεσ: 
Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ηθτιςει από το μακθτι να γράφει ςε ζνα χαρτί ι ςε πίνακα το 
αρικμό πριν τον πλθκτρολογιςει. Επίςθσ μπορεί να ηθτιςει από το μακθτι να μετριςει 
διάφορα αντικείμενα από το 
Ρεριβάλλον, ι να περιγράψει τθν εικόνα που βλζπει, μετρϊντασ τα διάφορα ηϊα. 
 
Σφνδεςθ με το Αναλυτικό Ρρόγραμμα: Με τθ δραςτθριότθτα αυτι επιτυγχάνονται οι 
ακόλουκοι διδακτικοί ςτόχοι:  
α)Οι μακθτζσ αντιςτοιχοφν τθν ποςότθτα που εκφράηει κάκε αρικμόσ με τα ςφμβολά τουσ.  
β)Να αναγνωρίηουν τα ςφμβολα των αρικμϊν και τα αντιςτοιχοφν με τθν ονομαςία τουσ.  
γ)Να γράφουν τουσ αρικμοφσ 1 - 10. 
δ)Να εξαςκθκοφν ςτθ προφορικι ζκφραςθ περιγράφοντασ μια εικόνα. 
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Στόχοι 
 
Το εκπαιδευτικό πακζτο Ακτίνεσ περιλαμβάνει πολλζσ δραςτθριότθτεσ γλϊςςασ και 
μακθματικϊν, οι οποίεσ είναι δομθμζνεσ με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μπορεί το παιδί να 
επιτφχει τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ. Οι δραςτθριότθτεσ του 
εκπαιδευτικοφ πακζτου Ακτίνεσ ζχουν ωσ ςτόχο να επιτφχουν οι μακθτζσ τουσ ακόλουκουσ 
διδακτικοφσ ςτόχουσ: 
 
Γλώςςα 
 
Ακρόαςθ – Ομιλία 
 
Οι μακθτζσ 

 Να εκφράηουν προςωπικζσ του απόψεισ με λόγο κατανοθτό, με απλζσ και 
ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ 

 Να παίρνουν το λόγο ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ ςυνειδθτοποιϊντασ το ρόλο 
του ομιλθτι και του ακροατι αντίςτοιχα 

 Να παίηουν ρόλουσ που αφοροφν ιςτορίεσ ςχετικζσ με το κζμα 

 Να αποκτιςουν φωνολογικι ενθμερότθτα 
 
 
Ρρογραφι 
 
Οι μακθτζσ  

 Να αςκθκοφν ςτθ ςωςτι διεφκυνςθ και φορά τθσ γραφισ των γραμμάτων και αρικμϊν: 

 Να αναπαράγουν με κεφαλαία και μικρά γράμματα και αρικμοφσ όςεσ πλθροφορίεσ 
αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εικόνεσ 
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 Να καταςκευάηουν καταλόγουσ  

 Να φτιάχνουν προφορικά προτάςεισ λίγων λζξεων που αντιςτοιχοφν ςε γεγονότα που 
εξελίςςονται ςτο χρόνο 

 Να γράφουν από μνιμθσ λζξεισ 

 Να αποκτιςουν φωνολογικι ενθμερότθτα  
 
 
Ρροανάγνωςθ 

 
Οι μακθτζσ  
 

 Να αναγνωρίηουν τουσ φκόγγουσ και να τουσ αντιςτοιχοφν με το γράφθμά τουσ 

 Να μπορεί να βρίςκει λζξεισ που ζχουν τον ίδιο αρχικό φκόγγο 
 
 
Μακθματικά 
  
 
Οι μακθτζσ  
 

 Να αναγνωρίηουν τουσ αρικμοφσ  

 Να απαγγζλλουν με τθ ςειρά τουσ αρικμοφσ 0 -10: 

 Να απαγγζλουν με τθ ςειρά τουσ αρικμοφσ που ζπονται ενόσ αρικμοφ μζχρι το 10: Να 
αντιςτοιχίςουν τθν ονομαςία του αρικμοφ με το ςφμβολό του και αντιςτροφα 

 Να γράφουν τουσ αρικμοφσ 0 -10 

 Να αντιςτοιχίηουν τθν ποςότθτα που εκφράηει κάκε αρικμόσ με το ςφμβολό τουσ:  

 Να βρίςκουν τον προθγοφμενο και επόμενο αρικμό ενόσ αρικμοφ από το 1 -10: 

 Να ςυγκρίνουν διακριτζσ ποςότθτεσ 0 - 10: «Τόςα - Πςα», «Ρολλά - Λίγα» 

 Να βρίςκουν τον επόμενο αρικμό και να τον αναγνωρίηουν ωσ 1 περιςςότερο: 

 Να αναγνωρίηουν το ςφμβολο + («Ρρόςκεςθ») 

 Να απαρικμοφν αντίςτροφα 1-1από το 10 -  0 

 Να βρίςκουν τον προθγοφμενο αρικμό και να τον αναγνωρίηουν ωσ 1 λιγότερο:  

 Να αναγνωρίηουν το ςφμβολο –  

 Να προςκζτουν και να αφαιροφν αρικμοφσ από το 0 - 10  

 Να επιλφουν και να δθμιουργοφν προβλιματα: «Συμπλθρωματικζσ Δραςτθριότθτεσ: 

 Ρρόςκεςθ, Αφαίρεςθ» 

 Να διακρίνουν διάφορα απλά ςχιματα όπωσ κφκλο, τρίγωνο, ρόμβοσ κτλ.:  

 Να κατθγοριοποιοφν τα νομίςματα 

 Να ζχουν τθν αίςκθςθ του χρόνου και να μπορεί να τον μετράνε 

 Να μποροφν να εκτιμιςουν και να ςυνειδθτοποιιςουν τθ χρονικι διάρκεια 
κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων 

 Να μάκουν τθν τεχνικι τθσ κάκετθσ πρόςκεςθσ 

 Να μάκουν τθν τεχνικι τθσ κάκετθσ αφαίρεςθσ 

 Να αποκτιςουν λεξιλόγιο ςχετικά με μικρότεροσ μεγαλφτεροσ, περιςςότερο, λιγότερο 
 
 
Αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον 
 
Οι μακθτζσ  
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 Να αντιλαμβάνονται αλλαγζσ ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ  

 Να ξεκινοφν και να τελειϊνουν από κοινοφ με άλλα άτομα μια δραςτθριότθτα 

 Να εκτελοφν για κάποιο χρονικό διάςτθμα μια εργαςία. 

 Να αναπτφξουν τθν ικανότθτα να αποδζχονται και να ςυνεχίηουν μια δραςτθριότθτα 
για αρκετό χρόνο 

 Να γνωρίηουν τθ χριςθ των αντικειμζνων ςε κακθμερινζσ καταςτάςεισ  

 Να αντιλαμβάνονται τθ χριςθ των αντικειμζνων ςε οργανωμζνεσ καταςτάςεισ. 
 
Ελάχιςτεσ Προχποκζςεισ χριςθσ 
 
Επεξεργαςτισ:. Pentium 350 MHz ι ανϊτερο................. 
Μνιμθ: 128MB RAM ι περιςςότερθ............................. 
Χϊροσ ςτο ςκλθρό δίςκο:.180 MB............. 
Κάρτα γραφικϊν:. SVGA κάρτα γραφικϊν, ανάλυςθ 800 X 600 ςε εκατομμφρια χρϊματα 
Ανάλυςθ οκόνθσ: 800 X 600.................................... 
Λειτουργικό ςφςτθμα: Windows 95 ι 98 ι 2000 ι XP.................... 

Κάρτα ιχου:. Συμβατι με Soundblaster Pro...................................... 


