Οδηγίες Αρχικής Ρύθμισης

Βήμα 1
Ανοίξτε το πρόγραμμα RehaCom είτε από
τη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας ή
αναζητώντας το στο μενού έναρξη Æ
προγράμματα.
Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το
πρόγραμμα, θα εμφανισθεί το διπλανό
παράθυρο. Επιλέξτε την πρώτη επιλογή
και (προαιρετικά) τσεκάρετε την αμέσως
παρακάτω υπο-επιλογή.
Με αυτές τις επιλογές, έχετε δηλώσει ότι
είστε θεραπευτής και (με την υπο-επιλογή)
ότι δέχεστε τους εκπαιδευόμενους στο
χώρο σας.

Βήμα 2
Παρακαλώ, επιλέξτε την πρώτη επιλογή για να
δηλώστε ότι χρησιμοποιείτε τη δοκιμαστική
έκδοση όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
Στη συνέχεια πατήστε “Κλείσιμο”.
Σημείωση: Αν σας έχει δοθεί κωδικός άδειας
χρήσης, επιλέξτε κατάλληλα από τις 2
παρακάτω επιλογές.

Βήμα 3
Παρακαλώ, συμπληρώστε στο παράθυρο
που ανοίγει τα στοιχεία ενός εκπαιδευόμενου
σας. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση των
στοιχείων που απαιτούνται στα πλαίσια
κειμένου με πράσινο χρώμα. Στη συνέχεια
πατήστε ΟΚ.
Σημείωση: Η γλώσσα του προγράμματος
επιλέγεται αυτόματα Ελληνικά (Greek). Αν
θέλετε να διαλέξετε άλλη γλώσσα ή αν δεν
έχουν επιλεχθεί αυτόματα τα Ελληνικά,
παρακαλώ προσδιορίστε την κατάλληλη
γλώσσα από την λίστα που θα εμφανισθεί.

Βήμα 4
Στην αρχική οθόνη του προγράμματος
(διπλανό σχήμα), όλες οι διαθέσιμες
δραστηριότητες (procedures) βρίσκονται
ταξινομημένες σε 7 κατηγορίες.
Για να δείτε τις επιμέρους κατηγορίες και
πώς να επιλέξετε τη δραστηριότητα που
επιθυμείτε, παρακαλώ συμβουλευτείτε τις
οδηγίες που περιγράφονται στο επόμενο
βήμα (Βήμα 5).
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Βήμα 5
Κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε μια κατηγορία,
μπορείτε να δείτε όλες τις επιμέρους υποκατηγορίες (εφόσον υπάρχουν) ή τις
δραστηριότητες που περιέχονται. Εάν
υπάρχουν επιμέρους υπο-κατηγορίες,
παρακαλώ κάνετε διπλό κλικ σε μία υποκατηγορία έως ότου εμφανισθεί η
δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει.
Στο διπλανό σχήμα, έχει επιλεχθεί η
δραστηριότητα «Προσοχή και Συγκέντρωση»,
της υπο-κατηγορίας «Επιλεκτική Προσοχή»
της κατηγορίας «Εκπαίδευση Προσοχής».
Σημείωση: Οι δραστηριότητες που έχουν
δεξιά ένα πράσινο σύμβολο, είναι διαθέσιμες
στα Ελληνικά.

Βήμα 6
Έχοντας επιλέξει μια δραστηριότητα και πριν
την ξεκινήσετε, μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί
“Παράμετροι” στο αριστερό μενού. Στο
παράθυρο που εμφανίζεται (βλέπε σχήμα),
μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη συσκευή
εισόδου.
Εάν δεν έχετε το ειδικό πληκτρολόγιο RehaCom
(μεγάλα πλήκτρα), επιλέξτε το ποντίκι ή την
οθόνη αφής, ανάλογα με τον εξοπλισμό που
διαθέτετε. Στη συνέχεια πατήστε ΟΚ.
Σημείωση: Σε αυτό το παράθυρο υπάρχει η
επιπλέον η δυνατότητα προσδιορισμού της
διάρκεια της συνεδρίας, των κριτηρίων
αυτόματης προσαρμογής του επιπέδου
δυσκολίας, κ.α.

Βήμα 7
Για να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα, πατήστε
διπλό κλικ πάνω στην επιλεγμένη
δραστηριότητα. Εάν είστε σε δοκιμαστική
χρήση θα εμφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου του
διπλανού σχήματος.
Παρακαλώ επιλέξτε YES. Από το σημείο αυτό,
η επιλεγμένη δραστηριότητα ξεκινάει.

Βήμα 8
Για να τερματίστε απότομα μια δραστηριότητα
(πριν ολοκληρωθεί κανονικά ο χρόνος της
συνεδρίας), πατήστε το πλήκτρο Esc του
πληκτρολογίου σας.
Στη συνέχεια θα εμφανισθεί το παράθυρο που
φαίνεται στο διπλανό σχήμα στο οποίο
υπάρχουν διάφορες επιλογές, όπως να
συνεχίσετε από σημείο που σταματήσατε, να
ξεκινήσετε χωρίς οδηγίες, να καθορίσετε πάλι
τις παραμέτρους, να δείτε τα αποτελέσματα
της επίδοσης (εφόσον έχει ολοκληρωθεί μία
τουλάχιστον άσκηση της δραστηριότητας), να
κλείστε τη συνεδρία, κ.α.
Σημείωση: Εφόσον για έναν εκπαιδευόμενο
έχει επιλεχθεί και ξεκινήσει επιτυχώς μία
τουλάχιστον δραστηριότητα, η εν λόγω
δραστηριότητα τοποθετείται επίσης και κάτω
από την κατηγορία “Δραστηριότητες
Εκπαιδευμένου». Με τον τρόπο αυτό, κάθε
φορά που επιλέγετε το συγκεκριμένο
εκπαιδευόμενο γνωρίζετε ποιες
δραστηριότητες είχαν επιλεχθεί κατά το
παρελθόν.
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