
Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, 

Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-

2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής 

Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) 

και το Ελληνικό Δημόσιο. 
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Imagine Logo 

Τα μαθησιακά αντικείμενα που φιλοξενούνται στο Φωτόδεντρο Μαθησιακά 

Αντικείμενα και προέρχονται από το λογισμικό «Γεωλογία-Γεωγραφία Α' - Β' 

Γυμνασίου» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μπορούν να ανοίξουν πλέον μόνο μέσα 

από τον φυλλομετρητή Internet Explorer, αφού γίνει εγκατάσταση του πρόσθετου 

λογισμικού Imagine Logo. Το αρχείο εγκατάστασης του Imagine Logo μπορείτε να το 

βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:  

http://photodentro.edu.gr/files/faq/psetup.exe  

 

  
 

Αν δεν έχετε εγκατεστημένο τον Internet Explorer στον υπολογιστή σας, μπορείτε να 

τον βρείτε εδώ:  

 (32-bit) https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40907  

 (64-bit) https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41628  

Αφού εγκαταστήσετε το πρόσθετο λογισμικό, όταν ανοίξετε μέσα από τον Internet 

Explorer ένα μαθησιακό αντικείμενο τεχνολογίας Imagine Logo (π.χ. το μαθησιακό 

αντικείμενο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7272?locale=el), θα σας 

εμφανιστεί την πρώτη φορά το ακόλουθο παράθυρο: 

 

Μπορείτε να επιλέξετε να επιτρέπεται εφεξής η εκτέλεση του πρόσθετου λογισμικού 

Imagine Logo, αν δεν θέλετε να εμφανίζεται κάθε φορά το παράθυρο διαλόγου. 

Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η σελίδα του μαθησιακού αντικειμένου.  

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/265?locale=el
http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/265?locale=el
http://photodentro.edu.gr/files/faq/psetup.exe
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40907
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41628
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7272?locale=el
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Σημείωση: Στα αριστερά του μαθησιακού αντικειμένου υπάρχει ένα τμήμα 

τεχνολογίας flash που δεν εμφανίζεται, καθώς δεν υποστηρίζεται πλέον το πρόσθετο 

Adobe Flash Player από τον Internet Explorer, το οποίο όμως δεν επηρεάζει τη 

λειτουργία του μαθησιακού αντικειμένου. 

 

 


