
Δσξεάλ εξγαιεία γηα ηελ εθπαίδεπζε  



Δεκηνύξγεζε έλα έξγν ηέρλεο κε ην AutoCollage 

• Γξήγνξν εξγαιείν γηα δεκηνπξγία Κνιάδ . 

• Εκπλεύζηε ηνπο καζεηέο λα ζπιιέμνπλ θσηνγξαθίεο από έλα αληηθείκελν 

ή λα ηξαβήμνπλ ηηο δηθέο ηνπο.  

• Δώζηε ζην κάζεκα ζαο πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπκκεηνρήο.  

 



Μνπζηθή δεκηνπξγηθόηεηα 

• To Songsmith δεκηνπξγεί κνπζηθή ζπλνδεία πνπ ηαηξηάδεη κε ηελ θσλή 

νπνηνπδήπνηε ηξαγνπδηζηή.  

• Δηαιέμηε έλα κνπζηθό ζηπι, ηξαγνπδήζηε κέζα ζην κηθξόθσλν ηνπ ππνινγηζηή 

ζαο θαη ην Songsmith παξάγεη έλαλ νινθιεξσκέλν πινύζην κνπζηθό θνκκάηη. 

• Μνηξαζηείηε ηα ηξαγνύδηα ησλ καζεηώλ ή δεκηνπξγήζηε επράξηζηα κνπζηθά 

video.  



World Wide Telescope: 

   Έλα εηθνληθό ηειεζθόπην ζηελ ηάμε 



Photosynth – Σπλζέζηε έλα πξαγκαηηθό 

ηξηζδηάζηαην κνληέιν ελόο αξραηνινγηθνύ ρώξνπ! 

To Photosynth είλαη κηα κίμε δπν θαηλνηνκηώλ: 
 

– ηεο δπλαηόηεηαο λα αλαθαηαζθεπάδεη έλα 

ηξηζδηάζηαην ρώξν ή έλα αληηθείκελν από κηα 

ζπιινγή ςεθηαθώλ θσηνγξαθηώλ  

 

– θαη ηεο ηερλνινγίαο λα κεηαθέξεη απηή ηελ εκπεηξία 

ζε όινπο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. 

 

http://www.photosynth.net/


Photosynth – Πώο ιεηηνπξγεί; 

– Εμεηάδεη ηηο θσηνγξαθίεο γηα θνηλά ζεκεία 

 

– Με βάζε απηά θαζνξίδεη ην ζρήκα ησλ 

αληηθεηκέλσλ 

 

– Δεκηνπξγεί ηνλ εηθνληθό ηξηζδηάζηαην ρώξν κέζα 

ζηνλ νπνίν ηνπνζεηεί ηηο θσηνγξαθίεο 

 

– Χξεζηκνπνηεί εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο γηα λα 

δηαρεηξίδεηαη ηνλ ηεξάζηην όγθν ησλ 

πιεξνθνξηώλ  

 

 



Photosynth – Τν πεξηβάιινλ 

 

 

 



Photosynth – Φηηάμηε ηε δηθή ζαο «ζύλζεζε» 

– Τπαβήξηε όζο πεπιζζόηεπερ θωηογπαθίερ 

μποπείηε ηος σώπος ή ηος ανηικειμένος. 

 

– Χπηζιμοποιήζηε ηο ειδικό λογιζμικό για να 

ανεβάζεηε ηιρ θωηογπαθίερ ζηο Photosynth. 

 

– Όλα ηα ςπόλοιπα ηα αναλαμβάνει ηο Photosynth! 

 

 

 

 



Technology for 

deep zoom in 

photos or photo 

galleries 

http://memorabilia.

hardrock.com/  

Ξεπεξάζηε ηηο πξνζδνθίεο κε ην DeepZoom 

www.seadragon.com  

http://memorabilia.hardrock.com/
http://memorabilia.hardrock.com/
http://memorabilia.hardrock.com/
http://www.seadragon.com/


 

 

Kodu 

Μηα νπηηθή πξνγξακκαηηζηηθή γιώζζα γηα ηελ δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ εηδηθά γηα παηδηά  



Εξγαιεία πνπ ελζσκαηώλνληαη 

ζην Office 

 

Βξείηε ηα εδώ  

http://www.microsoft.com/education/products/office/2010/default.aspx


• Ελζσκαηώλεηαη ζην Microsoft PowerPoint 2010 θαη Microsoft 

PowerPoint 2007. 

• Κάλεηε ηελ παξνπζίαζε ζαο πην δηαδξαζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα γηα 

ηα παηδηά. 

• κπνξείηε λα εηζάγεηε εξσηήκαηα, δεκνζθνπήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο 

ζηηο δηαθάλεηεο ηνπ καζήκαηνο. 

Mouse Mischief  



• Ελζσκαηώλεηαη ζην Microsoft Word 2010 θαη Microsoft Word 2007,  

• Εμηζώζεηο, γξαθηθά, ζύκβνιά θάλνπλ ην κάζεκα πην ελδηαθέξνλ !  

Mathematics add-in 



Chemistry add – in for word  

• Ελζσκαηώλεηαη ζην Microsoft Word 2010  

• Πξόζζεζε θαη αιιαγή ρεκηθήο πιεξνθνξίαο θαη θόξκνπιάο κέζα από 

ην word 



Interactive classroom add-in 

• Η παξνπζίαζε κνηξάδεηαη κε ηα ζεκεησκαηάξηα OneNote ησλ παηδηώλ 

• Απηόκαηε ελζσκάησζε ζεκεηώζεσλ ( γξαπηώο  ή θείκελν)  

• Απεπζείαο εξσηεκαηνιόγην κε πνιιαπιέο εξσηήζεηο, ζσζηό/ ιάζνο θαη 

λαη/όρη 

• Παηδηά απαληνύλ αηνκηθά κέζα από ην OneNote ή ηνλ ππνινγηζηή ή 

clickers θαη ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ παξνπζίαζε.  

 

 



Σπλεξγαζηείηε θαιύηεξα θαη 

δνπιέςηε επθνιόηεξα από 

παληνύ 

 

Εργαλεία ζηο διαδίκηυο   



• Πξόζβαζε από παληνύ θαη πάληα. 

• Δηαιεηηνπξγηθόηεηα  

• Χσξίο ηελ ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνύ  ζαο ππνινγηζηή.  

• Απόιπηε ζπλεξγαζία. 

• Δπλαηόηεηα  δηαθαλνύο ελζσκάησζεο παξνπζηάζεσλ ζε ηζηνζειίδεο . 

Office Web apps 



Windows Live SkyDrive — ζώζε θαη κνηξάζνπ 

πιεξνθνξία θαη θσηνγξαθίεο ζην δηαδίθηπν 

• 25 GB δσξεάλ ρώξνο Online. 

• Επηινγή πξόζβαζεο γηα 

ρξήζηεο θαη θαθέινπο. 

• Γηα κηα νκάδα ν θαζέλαο 

κπνξεί λα αλεβάζεη θαηεβάζεη 

θαη ζπλεξγαζηεί.  

• Επηινγή πξνζσπηθώλ 

θαθέισλ  

• Απνζήθεπζε θαη πξόζβαζε 

ζε θσηνγξαθίεο θαη 

θαθέινπο πάληα θαη από 

παληνύ.  

• Πξνζηαζία κε θσδηθό.  



www.bing.com/maps/explore  
www.photosynth.net  

www.worldwidetelescope.org  

http://www.bing.com/maps/explore
http://www.photosynth.net/
http://www.worldwidetelescope.org/


Bing – Οπηηθή αλαδήηεζε  
Κάλε αλαδήηεζε «periodic table visual search» ζην bing.com θαη 

αλαθάιπςε έλα λέν ηξόπν αλαδήηεζεο !    



Δσξεάλ Μεηαθξαζηηθέο Υπεξεζίεο  

Microsoft Bing Translator —  Επηινγή ζύγθξηζεο αξρηθνύ θαη 

κεηαθξαζκέλνπ θεηκέλνπ δίπια δίπια.  



Windows Live Essentials : http://explore.live.com/windows-live-essentials  

• Photo Gallery 

• Movie Maker  

• Email 

• Messenger  

• Writer ( γηα blogs)  

 

 

http://explore.live.com/windows-live-essentials
http://explore.live.com/windows-live-essentials
http://explore.live.com/windows-live-essentials
http://explore.live.com/windows-live-essentials
http://explore.live.com/windows-live-essentials
http://explore.live.com/windows-live-essentials


Πσο ην θαηεβάδσ ?  

Tool Where to get it 

AutoCollage* Μπεο ζηελ ηζηνζειίδα 

http://uk.partnersinlearningnetwork.com  

θάλε εγγξαθή ή είζνδν κε ηελ LiveID ζνπ θαη ζηα resources 

θαηέβαζε ην δσξεάλ από ηα δσξεάλ εξγαιεία  

Worldwide Telescope worldwidetelescope.org 

Photosynth photosynth.net 

Songsmith Μπεο ζηελ ηζηνζειίδα 

http://uk.partnersinlearningnetwork.com  

θάλε εγγξαθή ή είζνδν κε ηελ LiveID ζνπ θαη ζηα resources 

θαηέβαζε ην δσξεάλ από ηα δσξεάλ εξγαιεία  

Windows Live SkyDrive Skydrive.Live.com 

Windows Live Essentials http://explore.live.com/windows-live-essentials  

Bing Search and Bing Maps bing.com 

Bing Translator microsoftTranslator.com 

Office Add-ins for 

Researchers 

microsoft.com/Scientists and research.microsoft.com/ontology 

http://uk.partnersinlearningnetwork.com/
http://uk.partnersinlearningnetwork.com/
http://www.worldwidetelescope.org
http://www.photosynth.net
http://uk.partnersinlearningnetwork.com/
http://www.Skydrive.Live.com
http://explore.live.com/windows-live-essentials
http://explore.live.com/windows-live-essentials
http://explore.live.com/windows-live-essentials
http://explore.live.com/windows-live-essentials
http://explore.live.com/windows-live-essentials
http://www.bing.com
http://www.microsoftTranslator.com
http://www.microsoft.com/Scientists
http://research.microsoft.com/ontology
http://research.microsoft.com/ontology

