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ΠΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Θέμα: Διαθέσιμος εξοπλισμός (Document Cameras) για ανάγκες υλοποίησης των 

Προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (εξ αποστάσεως και διά ζώσης) 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με στόχο τη διευκόλυνση και στήριξη των Λειτουργών του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην υλοποίηση των διαφόρων Προγραμμάτων Επιμόρφωσης και 

Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει εξασφαλίσει 

τέσσερις (4) Document Cameras, που είναι διαθέσιμες προς δανεισμό ως ακολούθως:  

o Τρεις (3) Document Cameras HUE HD Pro USB  

o Μία (1) Document Camera IPEVO V4K Ultra High Definition 8MP USB  

Οι Document Cameras συνδέονται με ηλεκτρονικό υπολογιστή (USB port) και κατ’ επέκταση με 

βιντεοπροβολέα και έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:  

 Προβολή του περιβάλλοντος στο οποίο εστιάζουν (π.χ. προβολή μικρού μεγέθους 

αντικειμένων για παρατήρηση ή προβολή μεγάλων χώρων, προβολή πειραματικής 

διαδικασίας ή εικονογράφησης βιβλίου, προβολή εργασιών των μαθητών/μαθητριών για 

παρουσίαση και ανατροφοδότηση σε τάξη ή των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σε 

σεμινάριο κ.ο.κ.) 

 Λήψη φωτογραφιών από το περιβάλλον στο οποίο εστιάζουν με αυτόματη φύλαξη στον 

υπολογιστή 

 Καταγραφή βίντεο από διαδικασία που εξελίσσεται στο περιβάλλον στο οποίο εστιάζουν 

και αυτόματη φύλαξη στον υπολογιστή. 

Οι πιο πάνω δυνατότητες επιτρέπουν την αξιοποίηση των Document Cameras σε «ζωντανό 

χρόνο», κατά τον οποίο γίνεται προβολή σε υπολογιστή ή σε βιντεοπροβολέα (σε διά ζώσης ή 
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εξ αποστάσεως συναντήσεις). Παράλληλα, επιτρέπουν τη δημιουργία υλικού (φωτογραφικού, 

οπτικογραφημένου) για αξιοποίηση σε οποιονδήποτε άλλο χρόνο.  

Η λειτουργία των Document Cameras δεν απαιτεί εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού.  

Ο δανεισμός θα γίνεται για σύντομο χρονικό διάστημα. Υπεύθυνος για τον δανεισμό είναι ο κ. 

Χρίστος Παπανικολάου (τηλ. 22402347). 

Για περισσότερες πληροφορίες και στήριξη μπορείτε να αποτείνεστε στην κ. Χριστίνα Σταύρου, 

Λειτουργό (τηλ. 22402377) ή στον δρα Γιώργο Τσαλακό, Καθηγητή ΠΙ (τηλ. 22402310). 

 

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου 

Διευθύντρια  

       

 

        


