
Πινακοθήκη 
Η  Π Ε Ρ I Π ΤΩ ΣΗ  AR TS TE P S  



Art Steps 
• To ArtSteps αποτελεί μια κοινότητα η οποία δημιουργεί εικονικές εκθέσεις είτε για την 

προβολή στον ίδιο ιστότοπο είτε για την ένθεσή τους σε κάποιο άλλο ιστότοπο που 
διαθέτει ο χρήστης. 

• Ο καθένας που εγγράφεται, μπορεί να επισκεφθεί εικονικές εκθέσεις, να 
δημιουργήσει τη δική του και στη συνέχεια να τη δημοσιοποιήσει στη σελίδα του 
artsteps αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο διαδικτυακό χώρο, καθώς και σε κοινωνικά 
δίκτυα. 

 

 

 

 

 

•  Μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά, καθώς οι μαθητές, στα πλαίσια ενός σχεδίου 
εργασίας, μπορούν να αναζητήσουν εικόνες οι οποίες έχουν σχέση με το προς 
διερεύνηση θέμα.  

• Αυτές οι εικόνες θα αποτελέσουν τα εκθέματα της πινακοθήκης τους, την οποία 
σχεδιάζουν οι ίδιοι.  

• Τέλος, μπορούν να τις εμπλουτίσουν με κείμενο που έχουν παραγάγει οι ίδιοι, αλλά να 
προσθέσουν και βίντεο από το vimeo. 

 

λογισμικό δημιουργίας εικονικής πινακοθήκης 



 

Αφού μπείτε στη σελίδα artsterps.com, κάντε κλικ στο «Register» 



Διαδικασία Εγγραφής Χρήστη 



Διαδικασία Εγγραφής Χρήστη 

Σύντομα θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. 

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τον υπερδεσμό. 

 

 

 

   Τώρα μπορείτε να κάνετε Login. 



Τα στάδια, για μια έκθεση είναι τα εξής: 

1. Να ανεβούν οι εικόνες, που θα αποτελέσουν τα εκθέματα της έκθεσης. 

2. Να δημιουργηθεί ο χώρος που θα εκτεθούν. 

3. Να δημιουργηθεί ο κώδικας, για να μπει σε κάποιο ιστολόγιο, ιστοχώρο, wiki κλπ. 

Δημιουργία Έκθεσης 

Ο χρόνος διάρκειας κάθε έκθεσης εξαρτάται από το «ποσό» που θα διαθέσετε.  
Με την εγγραφή σας έχετε 30.000 πόντους και για κάθε μήνα έκθεσης δαπανάτε 2.500 πόντους.  
Επομένως, το μέγιστο διάστημα για μια έκθεση είναι 12 μήνες. Μετά τη λήξη κάθε έκθεση παραμένει ανενεργή, 
μέχρι να την ενεργοποιήσετε εκ νέου. 
Για περισσότερο διάστημα απαιτείται χρηματικό ποσό. 
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Βήμα 1. Ανέβασμα εικόνων ή βίντεο 
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Και πάλι… 
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Βήμα 1. Ανέβασμα εικόνων ή βίντεο 



Επιλέγοντας να ανεβάσετε εικόνες, έχετε τις 
επιλογές, που βλέπετε δίπλα. 

Για κάθε εικόνα που θέλετε να ανεβάσετε 
ακολουθείτε τα ίδια βήματα.  

Μπορείτε να ανεβάσετε μέχρι 30 εικόνες ή βίντεο 



Βήμα 2. Δημιουργία Έκθεσης-Διαμόρφωση χώρου 

Για να ανεβάσετε video, 
πρέπει πρώτα να το 
εντοπίσετε στο vimeo και να 
αντιγράψετε το url ή το id. 



Για τη δημιουργία έκθεσης μεταβείτε στην αρχική σελίδα κι επιλέξτε «Create exhibitions» 

Βήμα 2. Δημιουργία Έκθεσης-Διαμόρφωση χώρου 



Βήμα 2. Δημιουργία Έκθεσης-Διαμόρφωση χώρου 



Βήμα 2. Δημιουργία Έκθεσης-Διαμόρφωση χώρου 

Ακολουθεί η προσθήκη των  χώρων και η ανάρτηση των εκθεμάτων 



Βήμα 2. Δημιουργία Έκθεσης-Διαμόρφωση χώρου 



Οδηγίες για τη διαμόρφωση του χώρου και την προσθήκη των εκθεμάτων 

Χρησιμοποιήστε τα βέλη του 
πληκτρολογίου, για να πλοηγηθείτε 

Επιλέξτε να εναποθέσετε εικόνα, video 
ή κείμενο 

Επιλέξτε εικόνα από αυτές που έχετε 
ανεβάσει 

Ακολουθήστε τις οδηγίες 

Αλλάξτε τις διαστάσεις και 
τοποθετήστε την εικόνα 

Κάντε κλικ σε ένα σημείο του 
τοίχου, για να την εναποθέσετε 

Κάντε κλικ σε ένα έκθεμα, για να το 
μετακινήσετε, να το αφαιρέσετε ή να 
αλλάξετε τις ιδιότητες της κορνίζας 

Αποθηκεύστε τις αλλαγές και 
πηγαίνετε στο επόμενο εκθεσιακό 
χώρο, για να συνεχίσετε 

Βήμα 2. Δημιουργία Έκθεσης-Διαμόρφωση χώρου 



Βήμα 2. Δημιουργία Έκθεσης-Διαμόρφωση χώρου 



Δημιουργία Έκθεσης - Διαμόρφωση χώρου Βήμα 2. Δημιουργία Έκθεσης-Διαμόρφωση χώρου 



Εκ των υστέρων μπορείτε να επεμβείτε σε ήδη αναρτημένη εικόνα 

Μετακίνηση 

Διαγραφή 

Ιδιότητες πλαισίου 

+Αύξηση μεγέθους 

-Μείωση μεγέθους 

Βήμα 2. Δημιουργία Έκθεσης-Διαμόρφωση χώρου 



Βήμα 2. Δημιουργία Έκθεσης-Διαμόρφωση χώρου 



Βήμα 2. Δημιουργία Έκθεσης-Διαμόρφωση χώρου 



Όταν ολοκληρώσετε την ανάρτηση εικόνων και βίντεο της έκθεσής σας είστε έτοιμοι να τη 
δημοσιεύσετε, ώστε να είναι προσβάσιμη από το κοινό του aresteps.com είτε του 
διαδικτυακού μέσου που διαθέτετε για την προβολή της (blog, site, wiki) 

Ο χρόνος διάρκειας κάθε έκθεσης εξαρτάται από το «ποσό» που θα διαθέσετε.  
Με την εγγραφή σας έχετε 30.000 πόντους και για κάθε μήνα έκθεσης δαπανάτε 2.500 πόντους.  
Επομένως, το μέγιστο διάστημα για μια έκθεση είναι 12 μήνες. Μετά τη λήξη κάθε έκθεση παραμένει ανενεργή, μέχρι να την ενεργοποιήσετε εκ νέου. 
Για περισσότερο διάστημα απαιτείται χρηματικό ποσό. 

Βήμα 3 – Δημοσίευση της έκθεσης 



Βήμα 3 – Δημοσίευση της έκθεσης 



Πλοήγηση στην έκθεση 
Μπορείτε, πλέον, να πλοηγηθείτε στην έκθεση είτε με τα βελάκια είτε με το 
ποντίκι 



Πλοήγηση στην έκθεση 

Πλησιάζοντας ένα έκθεμα, αν κάνετ κλικ πάνω του εμφανίζονται οι 
πληροφορίες που είχατε βάλει κατά τη διαδικασία του ανεβάσματος της 
εικόνας 



Πλοήγηση στην έκθεση 

Στο προφίλ σας, πλέον, θα εμφανίζεται η έκθεση που δημιουργήσατε, θα 
μπορείτε να βλέπετε το εικονικό ποσό που σας απομένει και θα μπορείτε να 
δημιουργήσετε μια άλλη έκθεση  


