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Παντοτινές σημειώσεις 
ιδεοθύελλας…

Με την εφαρμογή 
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Ο Αρχιτέκτονας … μεταξύ πολλών τεχνών και αυθεντικών ιδεών. 

Είχε συνεχή ανησυχία μεταξύ κατασκευαστικής δομής και της καλλιτεχνικής αισθητικής.

Ιδεοθύελλα  Καλλιτέχνη !

(Μουσείο του Λούβρου)

Για λιγότερη σπατάλη πολύτιμων υλικών όπως χαρτί και καμβά αλλά και για την αντίληψη 
τρισδιάστατης προοπτικής, πολλές φορές ζωγράφιζε ανάμικτα αντικείμενα στον ίδιο 
χώρο.  Στο τέλος έγιναν και αυτά έργα τέχνης και οι σημειώσεις του κατέληξαν 
παγκοσμίως γνωστές στα μουσεία και πολλές πραγματοποιήθηκαν σε λειτουργικές 
κατασκευές.   

Leonardo da Vinci. Study for the background of the ''Adoration of the Magi'‘,1480.

Για ένα σημερινό καλλιτέχνη, σίγουρα θα ήταν χρήσιμο εργαλείο… 
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Ιδεοθύελλα  Συνθέτη!

Μπράβο σε αυτούς που κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν τις χειρόγραφες 
παρτιτούρες συνθετών.  Η συγκεκριμένη είναι η Sonata No.32 in C Minor, Opus 111 του 

L.V. Beethoven.

Για τους 
σημερινούς 
συνθέτες !
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Όλοι ξέρουμε τι είναι τα βινύλια, οι δίσκοι μουσικής …

Όμως, 

CD

USB

F
A
V
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R
I
T
E
S

Τα έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι στη 
Μουσική Εκπαίδευση, μαζί με 
αμέτρητα φυλλάδια σημειώσεων.
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Πληροφορίες στο Διαδίκτυο
Προβληματισμοί !
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ΒΙΝΤΕΟ
Εκπαιδευτικά και 
Μουσικά με 
πολλές διασκευές 

ΑΡΓΟΤΕΡΑ
Δεν υπάρχει 
χρόνος τώρα, 
μετά…

ΦΥΛΑΞΗ
Πού το είδα; Tο 
φύλαξα; Πού;

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υπερβολικές και 
κάποτε άσκοπες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ
Συγχύζουν και 
διακόπτουν 
στοχευμένη 
έρευνα και μελέτη

ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΕΣ
Παντού και 
πάντοτε



Το Evernote είναι μια δωρεάν υπηρεσία που μας επιτρέπει να 
αποθηκεύουμε κείμενα, εικόνες, αρχεία ήχου και (αν γίνουμε κορυφαίοι 
συνδρομητές - premium subscribers) οποιοδήποτε άλλο είδος εγγράφου 

στον ιστό.
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Σημειώσεις Οργάνωση Διαχείριση Εργασιών Αρχειοθέτηση



Paperless living ! 
With Evernote

“Θυμήσου τα πάντα”
Ήταν η αποστολή για όλες τις 
προθέσεις και σκοπούς, αρχικά.

Αργότερα, 
“Μια επέκταση του ανθρώπινου  
εγκεφάλου, ένα μέρος για να
αποθηκευτούν ιδέες και σημειώσεις και στη  
συνέχεια να τις ανακτήσετε στις στιγμές  
που έχουν σημασία.   
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Οι πληροφορίες μπορούν να 
μετατρέπονται 
άμεσα σε δράση. Έτσι, αντί απλά να 
μαζεύονται μόνο, θα είναι πρακτικά 
χρήσιμες”. 



Βασικά χαρακτηριστικά

Απρόσκοπτη μετακίνηση μεταξύ συσκευών

Αυτόματη φύλαξη και συγχρονισμός

Πρόσβαση σημειώσεων χωρίς σύνδεση

Δημιουργία λιστών ελέγχου και καθηκόντων
(Checklists και Tasks)

Tags για εύρεση υλικού σε διάφορες σημειώσεις εντός 
διάφορων σημειωματάριων – Notebooks και Notes με 
ευέλικτες δυνατότητες αναζήτησης

Σύνδεση φωτογραφιών, βίντεο, αρχείων, σκαναρισμένων   
εγγράφων, ιστοσελίδων, άλλων εφαρμογών μεταξύ τους

Η χρήση του στην προσωπική και 
επαγγελματική καθημερινότητα

Υπενθυμίσεις και σύνδεση με Google Calendar (Ημερολόγιο)
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03
Βασικές οδηγίες χρήσης

Εκκίνηση με Google Account
(Υφιστάμενο ή Καινούργιο ειδικά για Εφαρμογές).

Επιλογή διάφορων εργαλείων ανάλογα με το είδος σημειώσεων, όπως 
Γραμματοσειρά, Tables, Highlight, Bullets, Διαχωριστικό σελίδων.

Λήψη εφαρμογής (Download) Evernote και χρήση του συγκεκριμένου 
Google Account.

Create a New Notebook, Δημιουργία Νέου Σημειωματάριου. 
Create Note/s εντός του Notebook, δημιουργία διαφορετικών σημειώσεων.

Bulleted and numbered lists

File attachments

Checkboxes and checklists

Images from your device's saved photos

Images taken with the in-app camera

Audio recordings

Αποθήκευση πολλών τύπων περιεχομένου στις σημειώσεις όπως:



Κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο υπάρχει η δυνατότητα άμεσης φύλαξης, 
μέσω Web Clipper για οποιασδήποτε ιστοσελίδα, αρχεία, ήχο, βίντεο, pdf, 
σκαναρισμένα δεδομένα και σύνδεσης μεταξύ τους με Links και Attachments
(Copy Internal Link ή Hyperlink).

Δημιουργία QR Code για εύκολη πρόσβαση από Android ή iPad συσκευές.

Αποστολή της http διεύθυνσης σε όποιον χρειάζεται να έχει πρόσβαση στο 
σημειωματάριο (μαθητές, συνεργάτες), με επιλογή πρώτα αν είναι για σκοπούς 
ανάγνωσης ή για επεξεργασία ομαδικής εργασίας, συνεργασίας ή διόρθωσης.  

Share (Read-only ή Edit).

Ανάγνωση χειρόγραφων σημειώσεων.  Το Evernote αναγνωρίζει χειρόγραφες 
λέξεις από 11 γλώσσες.  Εύρεση άσπρων πινάκων τάξης, χειρόγραφες 
σημειώσεις (post-it-notes) και λίστες (To-do) από σκαναρισμένα αρχεία.

Δημιουργία Tags και λέξεις-κλειδιά για εύρεση λέξεων/φράσεων στα  
Περιεχόμενα, κείμενα και αρχεία για εύκολη πρόσβαση στις 
απαιτούμενες πληροφορίες.
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https://evernote.com/features/webclipper
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Δημιουργία Tasks (καθήκοντα) και σύνδεση με το Google Calendar 
(Ημερολόγιο) για υπενθυμίσεις και οργάνωση.

Εμφάνιση και ταξινόμηση στο μενού της Αρχικής σελίδας Home με  
συγκεκριμένη διάταξη, για γρήγορη εύρεση δεδομένων.

Για πιο προχωρημένη χρήση της εφαρμογής τα ακόλουθα, 
αλλά και πολλά άλλα.

Σε αυτό το σημείο θα γίνει μια πολύ σύντομη παρουσίαση από ένα 
δικό μου Notebook στο Evernote, για διδασκαλία ενός μεγάλου
Κεφαλαίου στο μάθημα μουσικής σε μαθητές προχωρημένου επιπέδου.
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