SMART Board &
SMART Notebook 10

Οδηγός Χρήσης

Τι είναι το SMART Board;

Ο διαδραστικός πίνακας αφής που
συνδυάζει την απλότητα χρήσης του
παραδοσιακού πίνακα με την δύναμη
του υπολογιστή

Τι είναι το SMART Notebook;

Μια εύκολη στη χρήση εφαρμογή
η οποία σας επιτρέπει να προσθέσετε
διαδραστικότητα σε μαθήματα, μέσω
πλήθους ισχυρών εκπαιδευτικών
εργαλείων και πόρων

SMART Board

SMART Board: Επιφάνεια αφής
Το άγγιγμα με το δάχτυλο είναι
όπως το 'κλικ' με το 'ποντίκι' !

Με την αφή, μπορείτε εύκολα να
μετακινείτε εικονίδια, να χειρίζεστε
εργαλεία και εφαρμογές και γενικά να
διενεργείτε όλες τις λειτουργίες που
αντιστοιχούν στο ποντίκι του
υπολογιστή σας.

SMART Board: Επιφάνεια ψηφιακής μελάνης

Πλαίσιο
επιφάνειας
ψηφιακής
μελάνης

Καταγραφή
επιφάνειας
ψηφιακής
μελάνης
Καθαρισμός
σημειώσεων

Κλείσιμο
επιφάνειας
ψηφιακής
μελάνης

Γράψτε, σχεδιάστε, σβήστε με τα εικονικά
αντικείμενα που υπάρχουν στο αναλόγιο,
με το χέρι ή με οποιοδήποτε αντικείμενο
θέλετε. Η επιφάνεια ψηφιακής μελάνης
επιτρέπει τη γραφή πάνω σε οποιαδήποτε
εφαρμογή του υπολογιστή σας.

SMART Board: Αναλόγιο

Το αναλόγιο του SMART Board αποτελείται από
4 εικονικούς μαρκαδόρους και 1 εικονικό σπόγγο.
Αυτά τα αντικείμενα παρέχονται για διαισθητική χρήση.
Μπορείτε να γράφετε και να σβήνετε με τους μαρκαδόρους
με το δάχτυλό σας ή με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.

SMART Board: Πληκτρολόγιο οθόνης

Το κουμπί με το πληκτρολόγιο, που βρίσκεται
στο αναλόγιο κάτω από τον σπόγγο, σας
δίνει πρόσβαση στο πληκτρολόγιο οθόνης του
SMART Board, με το οποίο μπορείτε
να προσθέσετε και να επεξεργασθείτε κείμενο
σε οποιαδήποτε εφαρμογή εισαγωγής
κειμένου χρησιμοποιείτε.

SMART Board: Πληκτρολόγιο οθόνης
Πατήστε το κουμπί 'Ρυθμίσεις' πάνω στο πληκτρολόγιο
οθόνης SMART για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους.

Το πληκτρολόγιο οθόνης SMART διαθέτει 6
διαφορετικές διατάξεις που επιλέγετε από το
αναπτυσσόμενο μενού.

SMART Board: Δεξί Κλικ

Το κουμπί με το ποντίκι, που βρίσκεται στο
αναλόγιο κάτω από τον σπόγγο, σας
επιτρέπει να κάνετε δεξίκλικ στην επιφάνεια
του SMART Board. Μια ειδοποίηση κάτω δεξιά
στην οθόνη σας ενημερώνει ό,τι το επόμενο
πάτημα θα είναι δεξίκλικ.

SMART Board: Προσανατολισμός

Για γρήγορη πρόσβαση στην οθόνη προσανατολισμού του SMART Board πατήστε
ταυτόχρονα τα 2 κουμπιά (ακριβώς κάτω από τον σπόγγο).
Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία, αγγίξτε το κέντρο σε κάθε ένα από τα σημεία
προσανατολισμού της οθόνης.

SMART Board: Κινούμενα Εργαλεία
Τα κινούμενα εργαλεία του SMART Board εμφανίζονται αυτόματα στην αριστερή πλευρά του πίνακα

Επιλογή
Πένα (μαύρο χρώμα)

Πένα (κόκκινο χρώμα)
Επισήμανση

Μπορείτε να κρύψετε και να εμφανίσετε τα
εργαλεία πατώντας τα 2 βέλη

Γόμα

Δεξίκλικ
Έναρξη Notebook

Πληκτρολόγιο οθόνης
Αναίρεση

Προσαρμογή εργαλείων

Μπορείτε να σύρετε τα εργαλεία όπου
θέλετε πατώντας την περιοχή με τις 12 τελείες

SMART Board: Προσαρμογή Κινούμενων Εργαλείων

..για να εμφανίσετε τον πίνακα Προσαρμογής κινούμενων εργαλείων

Πατήστε το
εργαλείο
'Προσαρμογή'

SMART Board: Παραμετροποίηση Κινούμενων Εργαλείων

Πατήστε το εικονίδιο του εργαλείου που θέλετε και
στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο ακριβώς δίπλα.

Στον διάλογο που ακολουθεί,
κάνετε τις αλλαγές που θέλετε

Τέλος, πατήστε 'Αποθήκευση ιδιοτήτων εργαλείου' για
να ολοκληρώσετε την διαδικασία παραμετροποίησης

SMART Board: Κέντρο πρόσβασης εργαλείων

Το κέντρο πρόσβασης στα εργαλεία του SMART Board βρίσκεται στη

γραμμή εργασιών του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows®

SMART Board: Κέντρο πρόσβασης εργαλείων

Έναρξη προγράμματος SMART Notebook

Έναρξη προγράμματος εγγραφής SMART
Notebook

Έναρξη προγράμματος αναπαραγωγής SMART

Πρόγραμμα εγγραφής
Αναπαραγωγή βίντεο

Εμφάνιση πληκτρολογίου οθόνης

Πληκτρολόγιο

Απόκρυψη / Εμφάνιση Κινούμενων Εργαλείων

Απόκρυψη κινούμενων εργαλείων

Άμεση διάσκεψη...

Εμφάνιση αρχικής οθόνης SMART Notebook

Καλώς ήρθατε στο Notebook

Άλλα εργαλεία SMART

Εμφάνιση του Πίνακα Ελέγχου

Πίνακας ελέγχου

Γρήγορη πρόσβαση σε εργαλεία όπως 'Σκίαση Οθόνης',
'Προβολέας', κλπ.

Προσανατολισμός

Έλεγχος γιά ενημερώσεις...

Ενημέρωση λογισμικού

Άμεση διάσκεψη με Bridgit

Εμφάνιση οθόνης προσανατολισμού SMART Board

Βοήθεια
Έξοδος

Έξοδος από την γραμμή εργασιών του Windows

* Οι επιλογές με Επισήμανση προϋποθέτουν σύνδεση στο Διαδίκτυο

Οδηγός Βοήθειας

SMART Board: Πίνακας ελέγχου
Ο Πίνακας Ελέγχου σας επιτρέπει να αλλάξετε τις παραμέτρους λειτουργίας
υλισμικού και λογισμικού των προϊόντων SMART που χρησιμοποιείτε.

SMART Board: Πρόγραμμα εγγραφής
Με το πρόγραμμα εγγραφής SMART, μπορείτε να καταγράψετε σε βίντεο όλες τις ενέργειες που κάνετε
πάνω στη διαδραστική επιφάνεια του πίνακα. Αν έχετε συνδέσει κάποιο μικρόφωνο στον υπολογιστή σας,
μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε και αφήγηση στο αρχείο βίντεο που θα παραχθεί.
Πατήστε το βέλος δίπλα στο κουμπί εγγραφής και
επιλέξτε αν θέλετε να καταγράψετε ενέργειες σε όλη
την επιφάνεια του πίνακα, σε συγκεκριμένη περιοχή,
ή σε κάποιο παράθυρο εφαρμογής.

Εκκίνηση εγγραφής

Παύση εγγραφής

Τέλος εγγραφής

Στο Μενού, πατήστε 'Επιλογές...'

για να εμφανισθεί ο διάλογος 'Επιλογές'

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα
εγγραφής εικόνας και ήχου, να επιλέξετε
την μορφή του αρχείου βίντεο, να
προσθέσετε υδατογράφημα, κλπ.

SMART Board: Πρόγραμμα αναπαραγωγής
Με το πρόγραμμα αναπαραγωγής SMART μπορείτε να δείχνετε βίντεο στη διαδραστική
επιφάνεια και ταυτόχρονα να γράφετε σημειώσεις με ψηφιακή μελάνη.

Λίστα αναπαραγωγής

Συνεχής αναπαραγωγή

Έναρξη / Παύση αναπαραγωγής

Αύξηση / Μείωση έντασης ήχου

Τέλος αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη

Αποθήκευση καρρέ

Εισαγωγή
σημειώσεων

Αλλαγή
χρώματος
ψηφιακής
μελάνης

Αλλαγή
πάχους
ψηφιακής
μελάνης

Απαλοιφή
σημειώσεων

SMART Board: Εγκατάσταση
προβολέας

SMART Board

A
VG

USB

υπολογιστής

• Χρειάζεστε έναν υπολογιστή, έναν προβολέα και το SMART Board
• Συνδέστε το SMART Board με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB
• Συνδέστε τον υπολογιστή με τον προβολέα μέσω καλωδίου VGA

SMART Board: Καθαρισμός μαρκαδόρου οινοπνεύματος

Για να καθαρίσετε ίχνη γραφής από μαρκαδόρους οινοπνεύματος

ή

Χρησιμοποιείτε:

Ajax

με
Καθαριστικό
Ασπροπίνακα

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία

• Μη ψεκάζετε πάνω στον πίνακα, αλλά στο πανί καθαρισμού

Μαλακό
Πανί

SMART Board: Καθαρισμός ανεξίτηλου μαρκαδόρου

Για να καθαρίσετε ίχνη γραφής από ανεξίτηλους μαρκαδόρους

+

+
Καλύψτε τη γραφή
ανεξίτηλου μαρκαδόρου
με dry erase marker

Περιμένετε
περίπου 30
δευτερόλεπτα

ή

Προσθέστε
καθαριστικό
και σκουπίστε

SMART Notebook

SMART Notebook: Βασικές έννοιες
Με μια πρώτη ματιά, διακρίνουμε 3 βασικές περιοχές στην εφαρμογή:

1) Περιοχή εντολών και εργαλείων (επάνω)

2) Περιοχή οργάνωσης περιεχομένου και
δόμησης του μαθήματος (αριστερά)

3) Περιοχή πλοκής (κέντρο)

SMART Notebook: Εντολές και εργαλεία

Το περιβάλλον Notebook 10 έχει σχεδιαστεί στο σύγχρονο μοντέλο εφαρμογών Windows,
με την κατανομή των εντολών και εργαλείων σε μια γραμμή επιλογών (ΜΕΝΟΥ)

που συνοδεύεται από μια γραμμή εικονιδίων για γρήγορη πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες και
σε εργαλεία που χρησιμοποιούμε συχνά όταν δουλεύουμε με την εφαρμογή.

SMART Notebook: Εντολές και εργαλεία

Τα πρώτα 9 εικονίδια στη γραμμή εργαλείων (από αριστερά) δίνουν πρόσβαση σε
ενέργειες οι οποίες είναι κοινές σε πολλές εφαρμογές Windows

Προηγούμενη σελίδα

Προσθήκη σελίδας

Επόμενη σελίδα

Αποθήκευση αρχείου

Άνοιγμα αρχείου

Επικόλληση

Αναίρεση

Διαγραφή

Επανάληψη ενέργειας

SMART Notebook: Οργάνωση και Δόμηση
Η περιοχή οργάνωσης περιεχομένου και δόμησης του μαθήματος
ελέγχεται από 4 καρτέλες με ξεχωριστές λειτουργίες
Ταξινόμηση σελίδων

Συλλογή

Συνημμένα

Ιδιότητες

Πατώντας εδώ, μπορείτε να μεταφέρετε την περιοχή με τις καρτέλες αριστερά ή δεξιά στην οθόνη

SMART Notebook: Ταξινόμηση σελίδων
Η καρτέλα 'Ταξινόμηση σελίδων' παρουσιάζει όλες τις σελίδες ενός αρχείου σε μικρά εικονίδια τα
οποία ανανεώνονται καθώς αλλάζετε το περιεχόμενο κάθε σελίδας.
Στην καρτέλα ταξινόμησης σελίδων μπορείτε:
•

να αλλάζετε την σειρά παρουσίασης των σελίδων, σύροντας τις σελίδες στη θέση που θέλετε

•

να μετεφέρετε περιεχόμενο (αντικείμενα) μεταξύ των σελίδων του αρχείου

•

να διαγράφετε σελίδες

•

να διαγράφετε το περιεχόμενο σελίδας

•

να δημιουργείτε αντίγραφο σελίδας ή νέα σελίδα

•

να αλλάζετε το όνομα σελίδας

•

να εφαρμόζετε την 'Σκίαση οθόνης' σε σελίδες

•

να εμφανίζετε όλες τις συνδέσεις μιας σελίδας

•

να αποθηκεύετε σελίδες στη 'Συλλογή'

•

να ομαδοποιείτε σελίδες και να επεξεργάζεστε ομάδες

SMART Notebook: Ομάδες επεξεργασίας
Για να ομαδοποιήσετε σελίδες ή να επεξεργαστείτε ομάδες, στην καρτέλα ΄Ταξινόμηση σελίδων' πατήστε 'Ομάδες επεξεργασίας'

Στην περιοχή 'Ομάδες επεξεργασίας' μπορείτε να δημιουργείτε και να
διαγράφετε ομάδες, να μεταφέρετε σελίδες από μια ομάδα σε άλλη, να
αλλάζετε το όνομα κάθε ομάδας και να αλλάζετε τη σειρά των ομάδων.

Έξοδος από την περιοχή
'Ομάδες επεξεργασίας'

Μενού επιλογών ομάδας

Οι 'Ομάδες επεξεργασίας' βοηθούν στην καλύτερη οργάνωση του μαθήματος και διευκολύνουν στην παραμετροποίηση
των σελίδων. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε κάποιο φόντο ή θέμα για όλες τις σελίδες μιας συγκεκριμένης ομάδας.

SMART Notebook: Συλλογή
Με την εγκατάσταση του λογισμικού έχετε πρόσβαση στη 'Συλλογή' με πάνω από 7,000 στοιχεία τα οποία
μπορείτε να μεταφέρετε στις σελίδες των μαθημάτων σας. Μέσα από την καρτέλα 'Συλλογή' έχετε πρόσβαση
και σε δείγματα μαθημάτων και δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο.
καρτέλα Συλλογή

Πεδίο γρήγορης αναζήτησης
Φάκελος για προσθήκη δικού σας περιεχομένου

Βασικά στοιχεία Συλλογής
Πρότυπα διαδραστικών εργαλείων δραστηριοτήτων

Δείγματα
Πρόσβαση σε δείγματα μαθημάτων και δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο

Είδη περιεχομένου Συλλογής:

•
•
•
•
•

εικόνες
φόντα και θέματα
διαδραστικά εργαλεία
πολυμέσα
προετοιμασμένα αρχεία και σελίδες

Τα στοιχεία της Συλλογής είναι χωρισμένα σε κατηγορίες χρήσης και
υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης (εικονίδια) για ευκολία στην επιλογή.
Για να προσθέσετε στοιχεία σε μια σελίδα, σύρετε τα αντίστοιχα
εικονίδια από τη Συλλογή.

SMART Notebook: Συνημμένα
Η καρτέλα 'Συνημμένα' επιτρέπει να επισυνάψετε αντίγραφα αρχείων, συντομεύσεις για αρχεία ή
συνδέσεις με ιστοσελίδες. Αυτό σας παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αρχεία και ιστοσελίδες κατά τη
διάρκεια του μαθήματος

Συνημμένα αρχεία.

Για πιο άμεση πρόσβαση στα Συνημμένα, μπορείτε να δημιουργείτε συνδέσεις με
αντικείμενα στις σελίδες από όπου θέλετε να μεταβείτε στο συνημμένο αρχείο.

Μπορείτε να επισυνάψετε αντίγραφα αρχείων, συντομεύσεις
αρχείων, διαδικτυακές συνδέσεις από το μενού 'Εισαγωγή'.

SMART Notebook: Ιδιότητες
Στην καρτέλα 'Ιδιότητες' μπορείτε να διαμορφώνετε αντικείμενα που έχετε επιλέξει σε μια σελίδα.

Ανάλογα με τα αντικείμενα που έχετε επιλέξει μπορείτε να αλλάξετε:
•
•
•
•

Το χρώμα, πάχος και στυλ γραμμών.
Τη διαφάνεια και τα εφέ πλήρωσης αντικειμένων.
Τον τύπο, μέγεθος και στυλ γραμματοσειράς κειμένου.
Την κίνηση των αντικειμένων.

Η καρτέλα 'Ιδιότητες' εμφανίζει τις αντίστοιχες επιλογές για τα
αντικείμενα που έχετε επιλέξει.

Η καρτέλα 'Ιδιότητες' επίσης περιλαμβάνει την επιλογή 'Καταγραφή Σελίδας'. Με αυτή την επιλογή
μπορείτε να καταγράψετε τις ενέργειες που κάνετε στη σελίδα για αναπαραγωγή.

SMART Notebook: Πλοκή
Ονομάσαμε την κεντρική περιοχή της εφαρμογής 'Περιοχή Πλοκής' γιατί εδώ δημιουργείτε και
παρουσιάζετε το μάθημα. Φανταστείτε την περιοχή αυτή σαν την σκηνή του μαθήματος

Το περιεχόμενο της
επιλεγμένης σελίδας
εμφανίζεται στη σκηνή

Το περιεχόμενο μιας
σελίδας αποτελείται από
αντικείμενα που
δημιουργείτε με τα
εργαλεία της εφαρμογής
και από αντικείμενα που
μεταφέρετε στην εφαρμογή
μέσω του μενού 'Εισαγωγή'.

Ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος και τις δραστηριότητες κάθε σελίδας, μαθητές και δάσκαλοι μπορούν να
προσθέτουν, να διαγράφουν και να διαμορφώνουν το περιεχόμενο κατά την παρουσίαση του μαθήματος

SMART Notebook: Επιλογές σελίδας

Με δεξίκλικ πάνω σε μια σελίδα, εμφανίζεται το μενού επιλογών

Επικόλληση περιεχομένου από το πρόχειρο του Windows
Επιλογή όλων των αντικειμένων πάνω στη σελίδα

Απαλοιφή όλων των αντικειμένων από τη σελίδα
Ορισμός φόντου σελίδας

Εμφάνιση όλων των συνδέσεων πάνω στη σελίδα
Διαγραφή θέματος σελίδας

SMART Notebook: Αντικείμενα
Ήδη μιλήσαμε για τα αντικείμενα που δημιουργούμε σε μια σελίδα.
Στο Notebook 10, ορίζουμε σαν "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ" κάθε ένα από
τα στοιχεία που αποτελούν το περιεχόμενο μιας σελίδας.

Γενικά, διακρίνουμε 2 κατηγορίες αντικειμένων.
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει αντικείμενα που εμείς
δημιουργούμε στο Notebook, χρησιμοποιώντας τα
εργαλεία σχεδίου, γραφής και εισαγωγής πινάκων.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει αντικείμενα που
φέρνουμε στο Notebook από αρχεία που υπάρχουν
στην Συλλογή, από Συνημμένα αρχεία, από άλλη
εφαρμογή στον υπολογιστή μας ή από το Διαδίκτυο.

SMART Notebook: Κατηγορίες αντικειμένων
Γραφή με Πένα
Γραφή με Δημιουργική Πένα
Γραμμή
Σχήμα
Κείμενο
Πίνακας

Αντικείμενα που δημιουργούμε
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του
Notebook

Κείμενο

Εικόνα
Ήχος
Αρχείο Flash
Αρχείο Flash Video

Αντικείμενα που φέρνουμε στο
Notebook από την Συλλογή, τα
Συνημμένα, άλλη εφαρμογή, ή
από το Διαδίκτυο.

SMART Notebook: Επεξεργασία αντικειμένων
Για να επεξεργαστείτε ένα αντικείμενο πρέπει πρώτα να το επιλέξετε. Βεβαιωθείτε ό,τι το εργαλείο
'Επιλογή'
είναι ενεργό και κάνετε κλικ πάνω στο αντικείμενο. Το πλαίσιο υποδηλώνει ό,τι το
αντικείμενο είναι έτοιμο για επεξεργασία. Μπορείτε επίσης να σύρετε αντικείμενα ελεύθερα πάνω
στη σελίδα, ή να τα μεταφέρετε σε άλλη σελίδα.
Περιστροφή

Μενού Επεξεργασίας

Το Μενού παρέχει μεθόδους επεξεργασίας ανάλογα με
τον τύπο του αντικειμένου που έχετε επιλέξει.

Εδώ περιγράφουμε τις βασικές επιλογές οι οποίες είναι κοινές για τα περισσότερα
αντικείμενα.

Αλλαγή μεγέθους

Κλωνοποίηση

Δημιουργία αντιγράφου του αντικειμένου

Αποκοπή

Διαγραφή αντικειμένου με προσωρινή αποθήκευση στο πρόχειρο του Windows

Αντιγραφή

Προσωρινή αποθήκευση αντιγράφου στο πρόχειρο του Windows

Διαγραφή

Διαγραφή αντικειμένου

Κλείδωμα

Επιλογή κλειδώματος αντικειμένου πάνω στη σελίδα

Ομαδοποίηση

Δημιουργία ή κατάργηση ομάδας αντικειμένων

Αναστροφή

Αναστροφή αντικειμένου αριστερά/δεξιά ή πάνω/κάτω

Σειρά

Μεταφορά αντικειμένου εμπρός ή πίσω από άλλα αντικείμενα

Σύνδεση...

Προσθήκη σύνδεσης στο αντικείμενο (Διαδίκτυο, Σελίδα, Αρχείο, κλπ)

Ήχος...

Προσθήκη ή διαγραφή ήχου αντικειμένου (.mp3)

Ιδιότητες...

Εμφάνιση καρτέλας ιδιοτήτων αντικειμένου για πρόσθετες επιλογές επεξεργασίας

SMART Notebook: γραφή και σχέδιο

Για γραφή και σχέδια υπάρχουν πολλές επιλογές. Ίσως ο πιο αυθόρμητος και πιο απλός τρόπος για να
γράψετε και να σχεδιάσετε σε μια σελίδα είναι με τους εικονικούς μαρκαδόρους από το αναλόγιο.

Όταν σηκώσετε έναν από τους εικονικούς μαρκαδόρους το αντίστοιχο φως στη θέση του μαρκαδόρου
ανάβει ενημερώνοντας σας για το ενεργό εργαλείο. Τώρα μπορείτε να γράψετε ή να σχεδιάσετε με το
μαρκαδόρο, το δάχτυλό σας ή με όποιο αντικείμενο θέλετε.

SMART Notebook: γραφή και σχέδιο
Για γραφή και σχέδια μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση των εργαλείων Πένας

και Δημιουργικής Πένας.

Επιλέγοντας ένα από τα εργαλεία μπορείτε να γράψετε και να σχεδιάσετε ελεύθερα πάνω στη σελίδα.

SMART Notebook: Επεξεργασία γραφής και σχεδίου
Η γραφή και τα σχέδια είναι αντικείμενα που μπορείτε να μετακινείτε πάνω στη σελίδα ή να μεταφέρετε σε άλλη σελίδα.
Επίσης, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε αλλάζοντας ιδιότητες ή μέσω των επιλογών του Μενού Επεξεργασίας Αντικειμένου.

Εκτός από τις βασικές επιλογές επεξεργασίας που έχουμε περιγράψει, στην περίπτωση ελεύθερης γραφής
και σχεδίου το Μενού Επεξεργασίας Αντικειμένου παρέχει 2 ξεχωριστές επιλογές:

Αναγνώριση ελεύθερης γραφής και μετατροπή σε κείμενο

hello
Αναγνώριση ελεύθερου σχεδίου και μετατροπή σε σχήμα

SMART Notebook: κείμενο
Για την εισαγωγή κειμένου, κάνετε κλικ στο σημείο της σελίδας όπου θέλετε να γράψετε και
πληκτρολογήστε το κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας ή το
πληκτρολόγιο οθόνης του SMART Board.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο του SMART Board, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί στο Αναλόγιο

Αν θέλετε να κάνετε χρήση μιας προεπιλεγμένης γραμματοσειράς για εισαγωγή κειμένου, επιλέξτε τη
γραμματοσειρά από το εργαλείο κειμένου

και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο σημείο της σελίδας όπου θέλετε να γράψετε.

SMART Board

SMART Notebook: Επεξεργασία κειμένου
Μπορείτε να επεξεργαστείτε κείμενο με διπλό κλικ. Η γραμμή εργαλείων 'Γραμματοσειρές' σας επιτρέπει να ελέγχετε την
ορθογραφία και να διαμορφώνετε το κείμενο αλλάζοντας γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα, στοίχιση, κλπ.

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε κείμενο από το 'μενού επεξεργασίας αντικειμένου'
και από την καρτέλα 'Ιδιότητες'.

SMART Notebook: Γραμμές
Από το εργαλείο 'Γραμμή' επιλέξτε ένα στυλ γραμμής.

Αφού επιλέξετε τη γραμμή πάνω στη σελίδα, πατήστε 'Ιδιότητες...' στο Μενού
Επεξεργασίας Αντικειμένου για να ανοίξετε την καρτέλα 'Ιδιότητες' όπου μπορείτε να
διαμορφώσετε την εμφάνιση της γραμμής.

SMART Notebook: Σχήματα
Από το εικονίδιο 'Εργαλείο Σχήματος', επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα σχήματα

Αφού επιλέξετε ένα σχήμα που έχετε χαράξει στη σελίδα, πατήστε 'Ιδιότητες...' στο Μενού
Επεξεργασίας Αντικειμένου για να ανοίξετε την καρτέλα 'Ιδιότητες' όπου μπορείτε να
διαμορφώσετε την εμφάνιση του σχήματος.

SMART Notebook: Επεξεργασία γραμμών και σχημάτων

Με τις δυνατότητες διαμόρφωσης και ομαδοποίησης αντικειμένων, από την καρτέλα
'Ιδιότητες' και το 'Μενού Επεξεργασίας' αντίστοιχα, μπορείτε να δημιουργήσετε σύνθετα
αντικείμενα από γραμμές και σχήματα.

+

Ιδιότητες
Ομαδοποίηση

=

SMART Notebook: σβήσιμο
Μπορείτε να σβήνετε γραφή και σχέδια που έχουν δημιουργηθεί με τα εργαλεία 'Πένα' και
'Δημιουργική Πένα' σε μια σελίδα με τον εικονικό σπόγγο

είτε επιλέγοντας το εργαλείο 'Γόμα'

Μπορείτε επίσης να σβήσετε γραφή και σχέδια σε μια
περιοχή της σελίδας, αν σύρετε τη Γόμα κυκλικά γύρω
από την περιοχή που θέλετε να σβήσετε και μετά
πατήσετε μέσα στον κύκλο.

Με το σπόγγο και τη Γόμα δεν μπορείτε να σβήνετε
άλλου τύπου αντικείμενα σε μια σελίδα όπως για
παράδειγμα γραμμές, σχήματα, κείμενο, κλπ.
Για να σβήσετε πολλά αντικείμενα διαφόρων τύπων
ταυτόχρονα, πρώτα επιλέξτε τα αντικείμενα και στη
συνέχεια πατήστε το εργαλείο 'Διαγραφή'

SMART Notebook: Εικόνες
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φέρετε εικόνες σε μια σελίδα:

• Από το μενού 'Εισαγωγή'

• Επίσης, μπορείτε να σύρετε μια εικόνα μέσα στη σελίδα από
τη 'Συλλογή', τα 'Συνημμένα', ή από άλλη εφαρμογή

• Από το Διαδίκτυο

• Με το εργαλείο καταγραφής οθόνης

SMART Notebook: Ήχοι
Προσθέστε ήχο σε αντικείμενα με την επιλογή 'Ηχος...' από το 'Μενού επεξεργασίας
αντικειμένου'. Η αναπαραγωγή του ήχου μπορεί να ανατεθεί σε πάτημα πάνω στο
αντικείμενο ή πάνω σε εικονίδιο στην γωνία του αντικειμένου.

SMART Notebook: Διαδραστικά αρχεία Flash
Τα διαδραστικά αρχεία Flash είναι πολύ χρήσιμα για προσομοιώσεις και διαδραστικές δραστηριότητες και
προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών προσφέροντας τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής στην τάξη.

Στα 'Βασικά στοιχεία συλλογής' της καρτέλας 'Συλλογή' θα βρείτε έτοιμα διαδραστικά αρχεία
Flash τα οποία μπορείτε να μεταφέρετε άμεσα σε σελίδες, ενώ στο 'Lesson Activity Toolkit'
υπάρχουν πρότυπα τα οποία μπορείτε εσείς να διαμορφώσετε ανάλογα με τις ανάγκες του
μαθήματος.
Σημείωση: Τα διαδραστικά αρχεία στην 'Συλλογή' διακρίνονται από το σήμα
Παράλληλα με τα διαδραστικά αρχεία που υπάρχουν στη Συλλογή, μπορείτε να φέρετε στην
εφαρμογή τα δικά σας Flash αρχεία επιλέγοντας 'Αρχείο Flash...' από το μενού 'Εισαγωγή'.

SMART Notebook: Αρχεία Flash βίντεο
Η δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο μέσα από τις σελίδες του Notebook διευκολύνει τη ροή του μαθήματος.

Ο φάκελος 'Βασικά στοιχεία συλλογής' στην καρτέλα 'Συλλογή' περιέχει πολλά εκπαιδευτικά βίντεο τα οποία
μπορείτε να σύρετε πάνω σε μια σελίδα. Για να κάνετε εισαγωγή των δικών σας αρχείων, πατήστε την επιλογή
'Αρχείο flash βίντεο...' από το μενού 'Εισαγωγή'.

Γραμμή εργαλείων αναπαραγωγής Flash βίντεο

SMART Notebook: Ευθυγράμμιση αντικειμένων
Όταν μετακινείτε αντικείμενα πάνω στη σελίδα, μπορείτε να τα στοιχίσετε με τους οδηγούς ευθυγράμμισης.
Για να εμφανίσετε τους οδηγούς ευθυγράμμισης αντικειμένων, επιλέξτε 'Ευθυγράμμιση...' απο το μενού Μορφή.

Στην οθόνη 'Οδηγοί ευθυγράμμισης, επιλέξτε τους
οδηγούς που θέλετε να εμφανίζονται και πατήστε ΟΚ.

Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε αυτόματη στοίχιση στούς
οδηγούς και να αλλάξετε το χρώμα των οδηγών

SMART Notebook: Κλωνοποίηση αντικειμένων
Έχουμε ήδη αναφέρει ό,τι μια από τις βασικές επιλογές στο 'Μενού επεξεργασίας αντικειμένου' είναι η
'Κλωνοποίηση' γιατί επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία αντιγράφων από σύνθετα αντικείμενα που έχετε
δημιουργήσει σε μια σελίδα.

Το 'Μενού επεξεργασίας αντικειμένου' παρέχει και την επιλογή 'Απεριόριστη κλωνοποίηση', η οποία
επιτρέπει τη δημιουργία ενός νέου αντιγράφου, κάθε φορά που μετακινείτε το αντικείμενο πάνω στη
σελίδα, και μπορεί να εφαρμοστεί για τη συμμετοχή μαθητών σε δραστηριότητες.

C
Διοξείδιο Άνθρακα  CO2

SMART Notebook: Σύνδεση
Όλα τα αντικείμενα που τοποθετούμε σε μια σελίδα έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με
ιστοσελίδες, άλλες σελίδες του ίδιου αρχείου, συνημμένα αρχεία, ή αρχεία στον υπολογιστή.

Για την εισαγωγή σύνδεσης σε αντικείμενο, επιλέξτε 'Σύνδεση...' από το 'Μενού επεξεργασίας αντικειμένου.
Στον διάλογο 'Εισαγωγή σύνδεσης', επιλέξτε το είδος σύνδεσης που επιθυμείτε και πατήστε ΟΚ.

SMART Notebook: Σκίαση οθόνης

Με την Σκίαση οθόνης
μπορείτε να αποκρύψετε και να εμφανίσετε πληροφορίες σε οποιαδήποτε
περιοχή της σελίδας. Η χρήση της σκίασης οθόνης βοηθά στην επίλυση προβλημάτων, στην τμηματική
παρουσίαση πληροφοριών και στην εστίαση της προσοχής των μαθητών

Κλείσιμο της Σκίασης οθόνης

Απόκρυψη τμήματος σελίδας

Κάθετη παρουσίαση

Οριζόντια παρουσίαση

SMART Notebook: Πλήρης οθόνη
Πατήστε το εικονίδιο
για να μεταβείτε σε προβολή πλήρους οθόνης. Η εφαρμογή κρύβει τις περιοχές
εργαλείων, εντολών και οργάνωσης και γεμίζει τη διαδραστική επιφάνεια με την κεντρική περιοχή πλοκής,
δηλαδή το περιεχόμενο της σελίδας.

Στην προβολή πλήρους οθόνης, υπάρχει μια
γραμμή εργαλείων η οποία επιτρέπει την πλοήγηση
μεταξύ σελίδων και παρέχει ένα πρόσθετο μενού
επιλογών βασικών ενεργειών.

Έξοδος από πλήρη οθόνη

Πλοήγηση (Προηγούμενη / Επόμενη σελίδα)

SMART Notebook: Καταγραφή οθόνης
Πατήστε το εικονίδιο 'Καταγραφής οθόνης'
Εργαλείο καταγραφής οθόνης

Καταγραφή
περιοχής

Αποτύπωση σε νέα ή
τρέχουσα σελίδα

στη γραμμή εργαλείων για να εμφανίσετε το

Καταγραφή περιοχής
ελεύθερου σχεδίου

Καταγραφή όλης της οθόνης

Καταγραφή παραθύρου

Καταγραφή περιοχής

Καταγραφή περιοχής
ελεύθερου σχεδίου

SMART Notebook: Καταγραφή σελίδας
Η Επιλογή 'Καταγραφή σελίδας' παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών πάνω στη σελίδα. Για να
καταγράψετε ενέργειες σε μια σελίδα, ανοίξτε την καρτέλα 'Ιδιότητες'
και πατήστε 'Καταγραφή σελίδας'
και στη συνέχεια 'Εναρξη εγγραφής'.

Το εικονίδιο εγγραφής εμφανίζεται και όλες οι ενέργειες που κάνετε πάνω στη σελίδα καταγράφονται.
Πατήστε 'Διακοπή εγγραφής' για να σταματήσετε την εγγραφή.

Στη σελίδα που έχετε καταγράψει, θα δείτε την γραμμή εργαλείων αναπαραγωγής των ενεργειών που έγιναν
πάνω στη σελίδα κατά την εγγραφή.

Γραμμή εργαλείων Αναπαραγωγής

Διαγραφή καταγραφής

SMART Notebook: Προβολή διπλής σελίδας
Το εργαλείο 'Διπλή σελίδα' που ενεργοποιείται όταν πατήσετε το αντίστοιχο εικονίδιο
στη γραμμή
εργαλείων επιτρέπει την προβολή δυο σελίδων ταυτόχρονα. Μπορείτε να κάνετε τις ενέργειες που θέλετε σε
κάθε μια από τις δυο σελίδες ή να μετακινείτε περιεχόμενο μεταξύ τους.

Για να επιστρέψετε σε προβολή μιας σελίδας, πατήστε το εικονίδιο

στη γραμμή εργαλείων.

SMART Notebook: Αποθήκευση
Για να αποθηκεύσετε ένα μάθημα σε αρχείο
Notebook, επιλέξτε μια από τις μεθόδους
'Αποθήκευσης' στο μενού 'Αρχείο'.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε ένα μάθημα
σαν αρχείο ιστοσελίδων (.htm), αρχείο εικόνων
(.png .jpeg .gif .bmp), αρχείο PDF, ή αρχείο
PowerPoint, επιλέγοντας έναν τύπο 'Εξαγωγής'
στο μενού 'Αρχείο'.

SMART Notebook: Εκτύπωση

Για να εκτυπώσετε ένα μάθημα, επιλέξτε 'Εκτύπωση' από το μενού 'Αρχείο'.
Στην οθόνη 'Εκτύπωση' που εμφανίζεται, βλέπετε τις διάφορες επιλογές ανά
σελίδα εκτύπωσης. Επιλέξτε την μορφή και διάταξη που επιθυμείτε.

SMART Notebook: Μαγική Πένα
Το εργαλείο παρουσίασης 'Μαγική Πένα'

σας δίνει τη δυνατότητα τριών διαφορετικών λειτουργιών

Έχοντας επιλέξει τη 'Μαγική Πένα' μπορείτε να εστιάσετε την προσοχή της τάξης σε κάποιο συγκεκριμένο
σημείο της σελίδας αν χαράξετε ένα κύκλο γύρω από αυτό. Μπορείτε επίσης να μεγεθύνετε μια περιοχή
της σελίδας αν χαράξετε ένα παραλληλόγραμμο.

Προβολέας

Μεγεθυντικός φακός

Αόρατη μελάνη

Η χρήση της 'Αόρατης μελάνης' σας επιτρέπει να δείχνετε ορισμούς αντικειμένων ή εννοιών κλπ. για μερικά
δευτερόλεπτα πριν εξαφανισθεί από τη σελίδα και βοηθά ιδιαίτερα οπτικούς τύπους μάθησης. Γράψτε την
πληροφορία που θέλετε να δείξετε και μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα σβήσει μόνη της.

SMART Notebook: Κίνηση Αντικειμένων
Στο Notebook 10 μπορείτε να προσθέσετε κίνηση στα αντικείμενα μιας σελίδας. Οι επιλογές κίνησης
αντικείμενου εμφανίζονται στην καρτέλα 'Ιδιότητες'.

Ανοίξτε την καρτέλα 'Ιδιότητες' και αναθέστε μια κίνηση σε κάποιο
αντικείμενο που έχετε επιλέξει. Ανάλογα με τον τύπο κίνησης έχετε
την δυνατότητα περισσότερων ρυθμίσεων, όπως:
•
•
•
•

Κατεύθυνση
Ταχύτητα
Πότε συμβαίνει
Αριθμό επαναλήψεων

SMART Notebook: Αυτόματη αναγνώριση σχημάτων

Στην ενότητα 'Επεξεργασία γραφής και σχεδίου' μιλήσαμε για την επιλογή 'Αναγνώριση σχήματος' από το
'Μενού επεξεργασίας αντικειμένου'. Στο Notebook 10 μπορείτε επίσης να σχεδιάζετε τέλεια σχήματα με το
εργαλείο αναγνώρισης σχήματος.

Το εργαλείο αναγνώρισης σχήματος
διορθώνει αυτόματα τα σχέδια που κάνετε στη διαδραστική
επιφάνεια και τα μετατρέπει σε τέλεια σχήματα

SMART Notebook: Θέματα
Η χρήση θεμάτων προσδίδει ιδιαίτερο χαρακτήρα στις σελίδες του μαθήματος. Μπορείτε να κάνετε χρήση
των θεμάτων που υπάρχουν στη 'Συλλογή' ή να δημιουργήσετε δικά σας θέματα.
Στην καρτέλα 'Συλλογή', επιλέξτε 'Βασικά στοιχεία συλλογής'.

Στην περιοχή των Βασικών στοιχείων, επιλέξτε 'Φόντα και θέματα'.

Κάνετε διπλό κλικ πάνω στο θέμα της επιλογής σας ή σύρετε το
θέμα πάνω στη σελίδα.

Στον διάλογο 'Εισαγωγή θέματος' που εμφανίζεται, επιλέξτε το
εύρος εφαρμογής του θέματος και πατήστε ΟΚ.

SMART Notebook: Θέματα
Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας θέματα από σελίδες που έχετε σχεδιάσει ή απ'ευθείας, με τις
επιλογές δημιουργίας θέματος από το μενού 'Μορφή'.
Πληκτρολογήστε τον τίτλο του θέματος

Επιλέξτε τη γραμματοσειρά και στυλ
κειμένου του θέματος με διπλό κλικ

Σχεδιάστε το θέμα με τα αντικείμενα που θέλετε
Ανοίξτε την καρτέλα
'Συλλογή' και επιλέξτε
'Το περιεχόμενό μου'.
Το νέο θέμα εμφανίζεται
στην κατηγορία
'Φόντα και θέματα'

Πατήστε 'Αποθήκευση' για να δημιουργήσετε το θέμα

SMART Notebook: Πίνακες
Μια σημαντική προσθήκη στο SMART Notebook 10 είναι η δυνατότητα δημιουργίας πινάκων. Πατήστε το
εικονίδιο του εργαλείου 'Πίνακας' και επιλέξτε αριθμό γραμμών και στηλών του πίνακα.

Μετακίνηση

Αλλαγή μεγέθους

Πρόσθετες επιλογές διαμόρφωσης Πίνακα

Μενού Επεξεργασίας Πίνακα

SMART Notebook: Πίνακες
Με δεξίκλικ πάνω σε ένα ή περισσότερα κελιά που έχετε επιλέξει μπορείτε να κάνετε πρόσθετες αλλαγές
στην στοίχιση και εμφάνισή τους προσδίδοντας ιδιαίτερο χαρακτήρα στον πίνακα που δημιουργείτε. Το
κάθε κελί στοιχίζει δυναμικά τα αντικείμενα που σύρετε πάνω του και σας παρέχει την δυνατότητα
απόκρυψης πληροφοριών με την επιλογή 'Προσθήκη σκίασης κελιού'.
Επιλογές αλλαγών για 2 επιλεγμένα κελιά στην ίδια γραμμή

Επιλογές αλλαγών για 1 επιλεγμένο κελί

Παραμετροποίηση ιδιοτήτων για κάθε ένα κελί του ίδιου πίνακα

