
Εκπαιδευτικά εργαλεία
Εκπαιδευτικός 

σκοπός των Εφαρμογών Περιγραφή ΠροϊόντοςΕφαρμογή

Windows Live
Essentials

Περιλαμβάνει: Messenger, Mail, Writer, Spaces, 
Photo Gallery, Family Safety και Movie Maker.

SkyDrive

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ενσωματώστε δημόσιους ή διαμοιραζόμενους φακέλους 
στο Windows Live Spaces. Όλοι μπορούν να δουν τα 
αρχεία που είναι δημόσια, αλλά μόνο οι χρήστες στους 
οποίους δίνετε τα αντίστοιχα δικαιώματα μπορούν να 
δουν τους διαμοιραζόμενους φακέλους σας. Έχετε στη 
διάθεσή σας25GB διαδικτυακής αποθήκευσης, πράγμα 
που σημαίνει ότι μπορείτε να αποθηκεύσετε, να έχετε 
πρόσβαση, και να διαμοιραστείτε τα αρχεία σας με 
φίλους ή συνεργάτες, από οπουδήποτε.

Writer
Ο Writer σας διευκολύνει να κοινοποιείτε τις 
φωτογραφίες και τα βίντεο σας σε σχεδόν οποιαδήποτε 
υπηρεσία blog –σε Windows Live, Wordpress, Blogger, 
LiveJournal, TypePad, και ακόμα περισσότερες.

Mail

Toolbar

Family Safety

Outlook Connector

SharedView

Security Essentials

Αποκτήστε πολλαπλές διευθύνσεις email σε ένα 
πρόγραμμα – Hotmail, Gmail, Yahoo!* και περισσότερα. 
Επιπλέον, τώρα, το Windows Live Mail διαθέτει και 
ημερολόγιο. Το Mail συνδυάζει την ευκολία της χρήσης 
του Outlook Express, με την ταχύτητα του Windows Live.

Με τη Windows Live εργαλειοθήκη (Toolbar), έχετε
πάντα γρήγορη πρόσβαση στο Windows Live και στο 
Bing, χωρίς να έχει σημασία που βρίσκεστε.

Με το Family Safety αποφασίζετε πως θα περιηγούνται 
τα παιδιά σας στο Διαδίκτυο. Περιορίστε τις 
αναζητήσεις, παρακολουθήστε και αποκλείστε ή 
επιτρέψτε ιστότοπους, και αποφασίστε με ποιους 
μπορούν να επικοινωνήσουν τα παιδιά σας στο
Windows Live Spaces, το Messenger ή το Hotmail.

Με το Microsoft Office Outlook Connector μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το Microsoft Office Outlook 2003 ή το 
Microsoft Office Outlook 2007, για να έχετε πρόσβαση 
και να διαχειρίζεστε τους Microsoft Windows Live Hot-
mail ή Microsoft Office Live Mail λογαριασμούς σας, 
συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων e-mail, επαφών και 
ημερολογίων δωρεάν!

Το Microsoft SharedView είναι ένας γρήγορος, εύκολος 
τρόπος να ανταλλάσετε έγγραφα και προβολές οθόνης 
με μικρές ομάδες φίλων ή συνεργατών: οποιαδήποτε 
στιγμή και από οπουδήποτε.

Αποκτήστε υψηλής ποιότητας προστασία, για την 
ενδεχόμενη απειλή από ιούς για τον υπολογιστή του 
σπιτιού σας.

http://explore.live.com/windows-live-essentials
http://explore.live.com/windows-live-essentials
http://explore.live.com/skydrive
http://explore.live.com/windows-live-writer
http://explore.live.com/windows-live-mail
http://toolbar.discoverbing.com/toolbar/el-GR.html
http://explore.live.com/windows-live-family-safety
http://office.microsoft.com/en-us/outlook/#1
http://connect.microsoft.com/site94
http://windows.microsoft.com/el-GR/windows/products/security-essentials


LiveMesh
Συνθέστε, διαμοιραστείτε και αποκτήστε 
πρόσβαση στις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν 
– οπουδήποτε και αν τυχαίνει να βρίσκεστε.

InkSeineΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Το InkSeine είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει 
την εισαγωγή μιας ψηφιακής πένας σε έναν Υπολογιστή
- ταμπλέτα (tablet pc). Εντοπίζει εύκολα το ψηφιακό 
μελάνι τα αρχεία, το email σας αλλά και σας επιτρέπει
να αναζητήσετε πληροφορίες στο Διαδίκτυο.

StickySorter

Το Sticky Sorter παρέχει έναν ευκολότερο τρόπο να 
αποθηκεύετε, να φιλτράρετε και να οργανώνετε 
εκατοντάδες ερευνητικές παρατηρήσεις που τις έχετε 
καταγράψει σε μικρά σημειώματα.

Photosynth

Windows Live Movie
Maker

Digital Storytelling

Photo Gallery

Expressions Encoder

SongSmith

AutoCollage

Kodu

Το Photosynth έχει την ικανότητα να παράγει μία 
σκηνή ή ένα αντικείμενο από μια δέσμη επίπεδων 
φωτογραφιών.  Σας προσφέρει, επίσης, την τεχνολογία 
να διαμοιράζεστε αυτήν την εμπειρία εικονικά με 
οποιονδήποτε στο Διαδίκτυο.

Δημιουργήστε ταινίες και παρουσιάσεις διαφανειών από 
τις φωτογραφίες και τα βίντεο σας, και διαμοιραστείτε 
τις με τους φίλους και την οικογένειά σας.

Τo ηλεκτρονικό βιβλίο Digital Storytelling παρέχει στους 
εκπαιδευτικούς ένα λεπτομερή οδηγό για την ψηφιακή 
αφήγηση (Digital Storytelling). Στόχος του Οδηγού είναι 
να αναδείξει το πόσο ενδιαφέρον είναι  για τα παιδιά 
να εμπλακούν σε μια εργασία ψηφιακής αφήγησης, ενώ 
περιλαμβάνει συνδέσεις  σε εκπαιδευτικούς πόρους, 
ιδέες μαθημάτων για διαφορετικές ηλικίες και γνωστικά 
αντικείμενα, και συνδέσεις σε πληροφορίες με τα πρώτα 
βήματα εξοικείωσής σας με το εργαλείο. 

Με το Photo Gallery, είναι πολύ εύκολο να τραβήξετε 
φωτογραφίες και βίντεο από την κάμερα στο PC σας, να 
επεξεργαστείτε εικόνες, να δημιουργήσετε εκπληκτικές 
πανοραμικές λήψεις και να δημοσιεύσετε φωτογραφίες 
διαδικτυακά.

Το Expression Encoder είναι μια προχωρημένη εφαρμογή 
κωδικοποίησης ήχου, βίντεο και ζωντανής μετάδοσης, 
ειδικά κατάλληλη για παραγωγή περιεχομένου το οποίο 
στηρίζεται στην πλούσια γραφική και διαδραστική 
δυνατότητα αναπαραγωγής σεναρίων του Microsoft 
Silverlight.

Το SongSmith παράγει μουσική υπόκρουση για να 
ταιριάξει με τη φωνή ενός τραγουδιστή.

Αναρτημένες φωτογραφίες μετατρέπονται σε ένα κολάζ, 
για να μπορείτε να τις δείτε όλες με τη μία.

Το Kodu είναι μια νέα οπτική γλώσσα προγραμματισμού 
η οποία φτιάχτηκε, ειδικά, για τη δημιουργία παιχνιδιών.

https://www.mesh.com/welcome/default.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/inkseine/
http://www.officelabs.com/projects/stickysorter/Pages/default.aspx
http://photosynth.net/about.aspx
http://explore.live.com/windows-live-movie-maker
http://explore.live.com/windows-live-movie-maker
http://www.microsoft.com/education/en-us/teachers/guides/Pages/digital_storytelling.aspx
http://explore.live.com/windows-live-photo-gallery
http://expression.microsoft.com/en-us/dd252934.aspx
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/songsmith/
http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/projects/autocollage/
http://research.microsoft.com/en-us/projects/kodu/


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Worldwide 
Telescope

WW Telescope

Translator

Digital Literacy

Ribbon Hero

Project Tuva

Internet Explorer 8

Το Worldwide Telescope (WWT) είναι ένα πλούσιο 
οπτικό περιβάλλον το οποίο λειτουργεί ως ένα εικονικό 
τηλεσκόπιο, συγκεντρώνει εικόνες από τα καλύτερα 
τηλεσκόπια στον κόσμο, επίγεια και διαστημικά. Έτσι, 
μπορείτε να εντάξετε στο μάθημά σας διαδραστικές, 
καθοδηγούμενες εξερευνήσεις του σύμπαντος.

Bing Maps
Η πλατφόρμα Bing Maps μας μεταφέρει σαφή 
δεδομένα μιας τοποθεσίας κάνοντας ευκολότερο να 
οπτικοποιηθούν, κατανοηθούν και αναλυθούν. 

Το Worldwide Telescope (WWT) είναι ένα πλούσιο 
οπτικό περιβάλλον το οποίο λειτουργεί ως ένα εικονικό 
τηλεσκόπιο, συγκεντρώνει εικόνες από τα καλύτερα 
τηλεσκόπια στον κόσμο, επίγεια και διαστημικά. Έτσι, 
μπορείτε να εντάξετε στο μάθημά σας διαδραστικές, 
καθοδηγούμενες εξερευνήσεις του σύμπαντος.

Microsoft Reader
Το Microsoft Reader είναι μια δωρεάν, διαθέσιμη 
για μεταφόρτωση εφαρμογή η οποία σας επιτρέπει 
να διαβάζετε ηλεκτρονικά βιβλία σε συσκευές που 
βασίζονται στα Windows.

Δωρεάν διαδικτυακός μεταφραστής.

Το Digital Literacy είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που 
εστιάζει στη διδασκαλία και αξιολόγηση βασικών 
υπολογιστικών εννοιών και δεξιοτήτων, έτσι ώστε 
οι άνθρωποι να μπορούν να χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία του υπολογιστή στην καθημερινή τους 
ζωή, με στόχο να αναζητήσουν νέες κοινωνικές και 
οικονομικές ευκαιρίες για τους εαυτούς τους, τις 
οικογένειες και τις κοινότητες τους.

Το Ribbon Hero είναι ένα παιχνίδι για το Word, το 
PowerPoint και το Excel 2007 και 2010, σχεδιασμένο να 
σας βοηθήσει να εμπλουτίσετε τις δεξιότητες και τις 
γνώσεις σας στο Office.

Η βραβευμένη με Νόμπελ σειρά μαθημάτων 
Messenger του φυσικού Richard Freynman, τώρα σε
ένα νέο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.  
Περιλαμβάνονται: δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων 
στο βίντεο, συνδέσεις με τις απομαγνητοφωνήσεις, 
σημειώσεις χρήστη, και επιπρόσθετα διαδραστικά 
χαρακτηριστικά.

Ο Internet Explorer 8 είναι σχεδιασμένος για αυτό που 
πραγματικά κάνετε στο διαδίκτυο: αναζήτηση, αγορές, 
αποστολή email ή απλά για να μαθαίνετε νέα Τώρα 
πια μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά γρηγορότερα, 
ασφαλέστερα, και ευκολότερα από ποτέ.

ΕΡΕΥΝΑ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

http://research.microsoft.com/en-us/projects/wwt/
http://research.microsoft.com/en-us/projects/wwt/
http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx
http://www.microsofttranslator.com/
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/programs/up/digitalliteracy/default.mspx
http://www.officelabs.com/projects/ribbonhero2/Pages/default.aspx
http://research.microsoft.com/apps/tools/tuva/
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/products/ie/home
http://www.bing.com/maps/
http://www.microsoft.com/reader/default.aspx


Innovative Teacher 
Toolkit

Digital Literacy
for Educators

Learning Content
Development

System

Teacher Professional 
Development

Office Add-in for 
Moodle

Mouse Mischief

Free Tools, Office, 
Windows, Windows 

Live MovieMaker

Οδηγοί με τα πρώτα βήματα πλοήγησης και χρήσιμες 
συμβουλές, για να φέρετε σε επαφή τους μαθητές σας  
με εργαλεία, όπως: Movie Maker, SkyDrive, Photosynth, 
SongSmith και πολλά παραπάνω. Κάντε κλίκ εδώ για 
περισσότερα.

Digital Storytelling

Τo ηλεκτρονικό βιβλίο Digital Storytelling παρέχει στους 
εκπαιδευτικούς ένα λεπτομερή οδηγό για την ψηφιακή 
αφήγηση (Digital Storytelling). Στόχος του Οδηγού είναι 
να αναδείξει το πόσο ενδιαφέρον είναι  για τα παιδιά 
να εμπλακούν σε μια εργασία ψηφιακής αφήγησης, ενώ 
περιλαμβάνει συνδέσεις  σε εκπαιδευτικούς πόρους, 
ιδέες μαθημάτων για διαφορετικές ηλικίες και γνωστικά 
αντικείμενα, και συνδέσεις σε πληροφορίες με τα πρώτα 
βήματα εξοικείωσής σας με το εργαλείο. 

Το Innovative Teacher Toolkit περιλαμβάνει ένα 
ενσωματωμένο σετ λευκών σελίδων, σχέδια μαθημάτων 
και τεχνολογικούς πόρους που βοηθούν στην έμπνευση 
και στην καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και τους 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις 
στη διδασκαλία και στη μάθηση.

Το Digital Literacy είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που 
εστιάζει στη διδασκαλία και αξιολόγηση βασικών 
υπολογιστικών εννοιών και δεξιοτήτων, έτσι ώστε 
οι άνθρωποι να μπορούν να χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία του υπολογιστή στην καθημερινή τους 
ζωή, με στόχο να αναζητήσουν νέες κοινωνικές και 
οικονομικές ευκαιρίες για τους εαυτούς τους, τις 
οικογένειες  και τις κοινότητες τους.

Το Microsoft Learning Content Development System 
(LCDS) είναι ένα δωρεάν εργαλείο το οποίο προσφέρει 
στη Microsoft Learning κοινότητα τη δυνατότητα, να 
δημιουργεί υψηλής ποιότητας, διαδραστικά, 
διαδικτυακά μαθήματα.

Το Teacher Professional είναι ένα επαγγελματικό 
πρόγραμμα ανάπτυξης με πρακτικές οδηγίες, για 
να ενημερώνει και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς 
να αναπτύσσουν μαθητοκεντρικές δραστηριότητες 
αξιοποιώντας όλες τις διαστάσεις της τεχνολογίας στην 
τάξη.

Το Office Add-in for Moodle (OAM) είναι ένα πρόσθετο 
για το Microsoft Office (εκδόσεις 2003 και 2007) το 
οποίο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να ανοίγουν και 
αποθηκεύουν έγγραφα του Word, Excel και PowerPoint σε 
έναν ιστότοπο του Moodle.

Το Mouse Mischief είναι ένα εργαλείο το οποίο η
Microsoft διαθέτει πλέον δωρεάν και το οποίο επιτρέπει 
στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν το Microsoft 
Office PowerPoint, με στόχο να φτιάχνουν διαδραστικές 
παρουσιάσεις.
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

http://www.innovativeteachertoolkit.com/
http://www.innovativeteachertoolkit.com/
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/programs/up/digitalliteracy/default.mspx
http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/programs/up/digitalliteracy/default.mspx
http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/lcds.aspx#tab1
http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/lcds.aspx#tab1
http://www.microsoft.com/learning/en/us/training/lcds.aspx#tab1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1323158661&rver=6.0.5286.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fus.partnersinlearningnetwork.com%2F_layouts%2Fitn%2Fauthentication%2Flogin.aspx%3FreturnUrl%3D%252fCommunities%252f188ba58f3dd74938bdc0e94c9b196d59%252f_layouts%252fAuthenticate.aspx%253fSource%253d%25252FCommunities%25252F188ba58f3dd74938bdc0e94c9b196d59%25252FPages%25252Fdefault%25252Easpx&lc=1033&id=272516
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1323158661&rver=6.0.5286.0&wp=MBI&wreply=http:%2F%2Fus.partnersinlearningnetwork.com%2F_layouts%2Fitn%2Fauthentication%2Flogin.aspx%3FreturnUrl%3D%252fCommunities%252f188ba58f3dd74938bdc0e94c9b196d59%252f_layouts%252fAuthenticate.aspx%253fSource%253d%25252FCommunities%25252F188ba58f3dd74938bdc0e94c9b196d59%25252FPages%25252Fdefault%25252Easpx&lc=1033&id=272516
http://www.educationlabs.com/projects/officeaddinformoodle/Pages/default.aspx
http://www.educationlabs.com/projects/officeaddinformoodle/Pages/default.aspx
http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-us/default.aspx
http://www.microsoft.com/education/en-us/teachers/guides/Pages/free-tools.aspx
http://www.microsoft.com/education/en-us/teachers/guides/Pages/free-tools.aspx
http://www.microsoft.com/education/en-us/teachers/guides/Pages/free-tools.aspx
http://www.microsoft.com/education/en-us/teachers/guides/Pages/digital_storytelling.aspx




 


 


Αλαθαιύςηε πνιιά δσξεάλ, δηαδξαζηηθά εξγαιεία 


γηα πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα. Ωο επί ην πιείζηνλ, 


απηά ηα δσξεάλ εξγαιεία θαη νη εθαξκνγέο δελ 
απαηηνύλ εηδηθή εθπαίδεπζε. Έηζη, κπνξείηε λα ηα 


ρξεζηκνπνηήζεηε γξήγνξα ζε κηα παξαγσγηθή, 


εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Γωρεάν εργαλεία 
γηα εθπαηδεπηηθνύο 
Η Microsoft


®
 πξνζθέξεη πνιιά δσξεάλ εξγαιεία, γηα λα 


ζαο βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζεηε θίλεηξα ζηνπο καζεηέο 
ζαο. Μάζεηε πεξηζζόηεξα ζηε δηεύζπλζε 
www.microsoft.com/education/freetools 


 


Απηή ηε ζπιινγή δσξεάλ 
εξγαιείσλ κπνξνύκε λα 
ηελ θαηεβάζνπκε εύθνια 
θαη λα ηε δηακνηξάζνπκε 


ΔΡΓΑΛΔΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΤΜΔΩΝ 


AutoCollage*— δεκηνπξγήζηε έλα 


κνλαδηθό θνκκάηη ηέρλεο κε ηηο 
θσηνγξαθίεο ησλ καζεηώλ ζαο. 
 
WorldWide Telescope— ζαο δίλεη ηε 


δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ 
ππνινγηζηή ζαο ζαλ έλα εηθνληθό 
ηειεζθόπην. 
 
Photosynth


®
— Ελδηαθέξνπζα 


ηξηζδηάζηαηε εκπεηξία γηα δηακνηξαζκό 
ή παξαθνινύζεζε ζπιινγήο 
θσηνγξαθηώλ. 
 
Songsmith


®
*— αλαθαιύςηε ηα κνπζηθά 


θαη ηξαγνπδηζηηθά ηαιέληα ησλ καζεηώλ 
ζαο. 
 
Photo Story for Windows


®
 XP— 


κεηαηξέςηε γξήγνξα ηηο ςεθηαθέο ζαο 
θσηνγξαθίεο ζε επηβιεηηθέο 
παξνπζηάζεηο.  
 
ΤΝΔΡΓΑΣΔΙΣΔ ΜΔ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ 


ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΔ Α 


 
Mouse Mischief™— έλα δσξεάλ 
πξόζζεην γηα ην PowerPoint


®
 2007 θαη 


2010 ην νπνίν θάλεη ηα καζήκαηα ηεο 


ηάμεο δηαδξαζηηθά ρξεζηκνπνηώληαο 
έλαλ ππνινγηζηή θαη πνιιαπιά 


πνληίθηα. 
 
Interactive Classroom— ζαο επηηξέπεη 
λα εηζάγεηε εξσηήζεηο ςεθνθνξίαο ζε  


παξνπζηάζεηο PowerPoint θαη λα 
δώζεηε ζην κάζεκά ζαο ηε κνξθή 
δηαδξαζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 
αλάκεζα ζε ζαο θαη ηνπο καζεηέο 
ζαο. 


 
Windows Live


® 
SkyDrive


®
—


απνζεθεύζηε θαη κνηξαζηείηε ηηο 
θσηνγξαθίεο θαη ηα αξρεία ζαο, 


δσξεάλ, κέρξη 25GB. 
 
Windows Live® Writer— θάλεη ηε 
ζύλζεζε, ηελ πξνεπηζθόπεζε θαη 
ηε δεκνζίεπζε ησλ Blogs ζαο 
αθόκα πην εύθνιε.  
 
ΟΙ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΔ Α 


ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΠΛΔΟΝ 


ΔΤΚΟΛΟΣΔΡΑ 


 


Bing™ Search— βνεζάεη ηνπο 


εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο 
λα εληνπίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ ρξεηάδνληαη γξεγνξόηεξα. 
 
Bing™ Maps— επηηξέπεη ηε 


κεηάβαζε ζε έλα εηθνληθό ηαμίδη 
ζην Παξίζη ή νπνπδήπνηε 
ζειήζεηε εζείο ή/ θαη νη καζεηέο 
ζαο λα πεξηεγεζείηε. 


 
Bing™ Translator—ρξήζηκν 
εξγαιείν γηα εθπαηδεπηηθνύο πνπ 
θάλνπλ πνιπγισζζηθέο εξγαζίεο. 


 



http://www.microsoft.com/education/freetools





 


 


 
 ΠΩ ΝΑ ΠΡΟΘΔΔΣΔ ΣΟ 


ΠΡΟΘΔΣΟ ΜΑΣΗ 


Πξηλ θαηεβάζεηε ην Microsoft 


Mathematics, πξέπεη λα έρεηε 


ην Office 2007 ή 2010 


εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ππνινγηζηή 


ζαο. Έπεηηα, πεγαίλεηε ζηε 


δηεύζπλζε: 


http://www.microsoft.com/ 


officeaddins, γηα λα βξείηε θαη λα 


θαηεβάζεηε ην δσξεάλ Math  


Add-In. 


 
Πξόθεηηαη γηα κηα εύθνιε 


δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο πνπ 


απαηηεί κόλν δύν θιηθ. Τν Math 


Add-in ζα εκθαληζηεί ακέζσο 


ζαλ κία λέα θαξηέια κέζα ζηηο 


νηθείεο εθαξκνγέο ηνπ Microsoft 


Word θαη ΟneNote πνπ ήδε 


γλσξίδεηε θαη ρξεζηκνπνηείηε. 


Τώξα, εζείο θαη νη καζεηέο ζαο 


κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα 


θάλεηε ζπλαξηήζεηο, λα 


νπηηθνπνηήζεηε ηύπνπο, θαη λα 


ηνπο ιύζεηε εύθνια έρνληαο ηε 


κεηαβιεηή x. 


 


ΠΟΤ ΝΑ ΒΡΔΙΣΔ ΑΤΣΑ ΣΑ ΓΩΡΔΑΝ ΔΡΓΑΛΔΙΑ: 


AutoCollage* 


microsoft.com/AutoCollage 


WorldWide Telescope 


worldwidetelescope.org 


Photosynth® 


photosynth.net 


Songsmith® Free Trial* 


microsoft.com/songsmith 


Photo Story for Windows
®
 XP 


microsoft.com/PhotoStory 


Mouse Mischief™ 


microsoft.com/multipoint/mouse-mischief 


Interactive Classroom and Mathematics Add-in 


microsoft.com/officeaddins 


Windows Live
®
 SkyDrive


®
 


SkyDrive.Live.com 


Windows Live
®
 Writer 


windowslive.com/Online/Spaces 


Bing™ Search and Bing™ Maps 
bing.com 


Bing™ Translator 


microsoftTranslator.com 
 


* Επηζθεθηείηε καο ζηε δηεύζπλζε http://us.partnersinlearningnetwork.com, γηα λα 


απνθηήζεηε ηηο νινθιεξσκέλεο δσξεάλ εθδόζεηο ησλ AutoCollage and Songsmith 


(δνθηκαζηηθή έθδνζε). 
 


 


 


ΟΠΣΙΚΟΠΟΙΗΣΔ ΠΟΛΤΠΛΟΚΔ ΔΞΙΩΔΙ 


Mathematics Add-in- νη καζεηέο κπνξνύλ λα νπηηθνπνηήζνπλ ηύπνπο 


θαη πνιύπινθα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα κε δπλακηθά, δηζδηάζηαηα θαη 


ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά. Απηό ην δσξεάλ πξόζζεην είλαη δηαζέζηκν γηα  ην 


Word 2007, ην 2010 θαη ην OneNote2010. Μπνξείηε λα ην θαηεβάζεηε 


εύθνια. 


 



http://www.microsoft.com/officeaddins

http://www.microsoft.com/officeaddins

http://www.microsoft.com/AutoCollage

http://www.worldwidetelescope.org/

http://www.photosynth.net/

http://www.microsoft.com/songsmith

http://www.microsoft.com/PhotoStory

http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief

http://www.microsoft.com/officeaddins

http://www.skydrive.live.com/

http://www.windowslive.com/Online/Spaces

http://www.bing.com/

http://www.microsofttranslator.com/

http://us.partnersinlearningnetwork.com/



