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Συγχώρα με 

που δεν καταλαβαίνω, 

τι λένε τα κομπιούτερς κι οι 

αριθμοί…

https://www.youtube.com/watch?v=7mZ1c7QHP_M&list=PLCGcHcFX0RClGz8FTeWd0q-lea7sLtJLg&index=2



Η τεχνολογία δεν είναι πανάκεια…



Μπορούμε να βελτιώσουμε ότι κάναμε…

… ή να κάνουμε καινούρια πράγματα



• Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τεχνολογία ήρθε για να μείνει! 

• Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε ότι είναι απλά το μέσο, όχι ο σκοπός.

• Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν δικά τους μέσα αλλά να τους 

παρέχονται από την υπηρεσία

• Χρειάζεται διαρκής και επικαιροποιημένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές 

τεχνολογίες

• Mαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο!



Tι θα συζητήσουμε σήμερα

1. Αυτοσχέδια «Κάμερα εγγράφων», το απόλυτο εποπτικό εργαλείο

2. Πώς να μετατρέπετε και να διαμοιράζετε κάθε έγγραφο σε pdf με 

μια δωρεάν εφαρμογή στο κινητό 

3. Πώς να κατεβάζετε ότι θέλετε από το YouTube σαν αρχεία βίντεο 

ή ήχου

4. Πώς να ηχογραφείτε και να βλέπετε την κυματομορφή του ήχου



«Κάμερα εγγράφων» (document camera)



To κόστος μιας τέτοιας συσκευής είναι σχετικά υψηλό…



…. αλλά το κόστος πέφτει δραματικά αν είναι «αυτοσχέδια»

Θα χρειαστείτε 

• μια webcamera, κατά προτίμηση με 

χειροκίνητη εστίαση

• ενα βιντεοπροτζέκτορα

• έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή

• την εφαρμογή «κάμερα» που είναι 

προεγκατεστημένη στα win8 και win10



Πλεονεκτήματα της κάμερας εγγράφων

• Αξιοποίηση κάθε εγγράφου, ακόμα και σημειώσεων, σε 

πραγματικό χρόνο χωρίς να χρειάζεται εκτύπωση ή 

σκανάρισμα

• Μπορεί να προβάλλει και αντικείμενα

• Εστίαση στα σημαντικότερα σημεία από τα προβαλλόμενα 

• Δυνατότητα καταγραφής των όσων προβάλλονται καθώς 

και η αντιγραφή, επεξεργασία, δημοσίευση και εκτύπωση 

τους

• Συγκέντρωση της προσοχής όλων σε μια οθόνη

• Ιδανικό τόσο για διδασκαλία στην τάξη όσο και για 

διδασκαλία εξ αποστάσεως



…κι άλλα πλεονεκτήματα

• Καταγραφή του μαθήματος 

(ανατροφοδότηση, αποστολή στους απόντες 

μαθητές, αρχείο τάξης….)

• Δημιουργία υλικού για την eclass/eme

• Δημιουργία portfolio εργασιών





Μετατρέψτε το κινητό σας σε ένα εύχρηστο σκάνερ με την 

δωρεάν εφαρμογή clear scanner

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indymobileapp.document.scanner&hl=el&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indymobileapp.document.scanner&hl=el&gl=US


Πλεονεκτήματα και εφαρμογές

• Δύσκολα θα βρείτε πιο απλό μενού για να μετατρέψετε το κινητό σας σε σκάνερ, για 

προσωπική και επαγγελματική χρήση

• Υποστηρίζει έγγραφα με πολλές σελίδες που μπορείτε να τα αποστείλετε ένα-ένα ή όλα μαζί 

σαν ένα αρχείο .pdf

• Ιδανικό για να ψηφιοποιήσετε υλικό που έχετε σε έντυπη μορφή και θέλετε να το ανεβάσετε 

στην ηλεκτρονική σας τάξη

• Μπορούν πολύ εύκολα να το χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/γονείς για να σκανάρουν τις 

εργασίες των μαθητών και να τις ανεβάζουν στην ηλεκτρονική τάξη





Κατεβάστε αρχεία βίντεο και ήχου στο υπολογιστή σας με 

το 4Κ video downloader

https://www.4kdownload.com/products/product-videodownloader

https://www.4kdownload.com/products/product-videodownloader


Πλεονεκτήματα και εφαρμογές

• Δύσκολα θα βρείτε πιο απλό μενού από αυτό του 4Κ Video Downloader. Το μόνο που χρειάζεται να 

κάνετε πρακτικά είναι να πάρτε το URL του video που σας ενδιαφέρει, να το αντιγράψετε στο πρόγραμμα 

και να επιλέξετε την ανάλυση στην οποία θέλετε να κατεβεί.

• Το πρόγραμμα επιτρέπει τη μετατροπή των βίντεο του Υoutube σε αρχεία που μπορείτε να 

αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. 

• Αυτά τα αρχεία βίντεο ή ήχου μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στην τάξη ακόμα και χωρίς σύνδεση και 

χωρίς διαφημίσεις

• Μπορείτε ακόμα να τα ανεβάσετε στην ηλεκτρονική σας τάξη και να τα βλέπουν οι μαθητές σας χωρίς να 

πρέπει να πάνε στην ιστοσελίδα του YouTube και χωρίς χρέωση δεδομένων

• Ένα ακόμα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι μπορεί να ενσωματώσει τους 

υπάρχοντες υπότιτλους που εμφανίζονται σε κάποιο βίντεο, στο αρχείο που κατεβάζετε –υποστηρίζονται 

μεταξύ άλλων η αγγλική και η ελληνική γλώσσα.





https://www.youtube.com/watch?v=10R584rXBzo

Επεξεργαστείτε ήχο με το ανοικτό λογισμικού κώδικα audacity

https://www.audacityteam.org/download/

https://www.youtube.com/watch?v=10R584rXBzo
https://www.audacityteam.org/download/


• Ιδανικό για να οπτικοποιήσετε την αναγνωστική ικανότητα των μαθητών

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ερευνώ και ανακαλύπτω

• Πολλές εφαρμογές στη μουσική και τις ξένες γλώσσες

• Ιδανικό για δημιουργία ηχητικών κουίζ, για σχολικές γιορτές, θεατρικά κλπ

Πλεονεκτήματα και εφαρμογές





Πειραματιστείτε!

Mοιραστείτε τις εμπειρίες σας!

www.pankampylis.eu

http://www.pankampylis.eu/

