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Ιντεραχτιϖε Στυδεντ Νοτεβοοκ Ωεεβλψ
Ωηεν πεοπλε σηουλδ γο το τηε βοοκσ στορεσ, σεαρχη
ινστιγατιον βψ σηοπ, σηελφ βψ σηελφ, ιτ ισ ρεαλλψ
προβλεµατιχ. Τηισ ισ ωηψ ωε πρεσεντ τηε βοοκ
χοµπιλατιονσ ιν τηισ ωεβσιτε. Ιτ ωιλλ εντιρελψ εασε ψου το
σεε γυιδε ιντεραχτιϖε στυδεντ νοτεβοοκ ωεεβλψ ασ ψου
συχη ασ.
Βψ σεαρχηινγ τηε τιτλε, πυβλισηερ, ορ αυτηορσ οφ γυιδε ψου
εσσεντιαλλψ ωαντ, ψου χαν δισχοϖερ τηεµ ραπιδλψ. Ιν τηε
ηουσε, ωορκπλαχε, ορ περηαπσ ιν ψουρ µετηοδ χαν βε
εϖερψ βεστ πλαχε ωιτηιν νετ χοννεχτιονσ. Ιφ ψου
ασπιρατιον το δοωνλοαδ ανδ ινσταλλ τηε ιντεραχτιϖε
στυδεντ νοτεβοοκ ωεεβλψ, ιτ ισ τοταλλψ εασψ τηεν, ιν τηε
παστ χυρρεντλψ ωε εξτενδ τηε µεµβερ το βυψ ανδ µακε
βαργαινσ το δοωνλοαδ ανδ ινσταλλ ιντεραχτιϖε στυδεντ
νοτεβοοκ ωεεβλψ τηερεφορε σιµπλε!
Ηοω Ι Σετ Υπ Μψ Ιντεραχτιϖε Στυδεντ Νοτεβοοκ | Σετυπ,
Σαµπλεσ, ∴υ0026 Τιπσ
Ηοω Ι Σετ Υπ Μψ Ιντεραχτιϖε Στυδεντ Νοτεβοοκ | Σετυπ,
Σαµπλεσ, ∴υ0026 Τιπσ βψ Τηε Τεαχηερ∋σ Τρεκ 3 ψεαρσ αγο
24 µινυτεσ 9,301 ϖιεωσ Ι φιναλλψ ηαϖε χρεατεδ αν ,
Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκ , Σετ−Υπ ςιδεο φορ ψου γυψσ! Ιφ ψου
ωαντ σοµε ιδεασ ον ηοω το ιµπλεµεντ τηεσε
∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε Στυδεντ Νοτεβοοκ
∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε Στυδεντ Νοτεβοοκ βψ Σαλλψ ∆αλε 10
µοντησ αγο 13 µινυτεσ 4,278 ϖιεωσ Ηοω το γετ σταρτεδ ωιτη
ψουρ διγιταλ , στυδεντ νοτεβοοκσ , . Τηισ ιτεµ ισ αϖαιλαβλε
φορ ∃2 ον Τεαχηερσ Παψ Τεαχηερσ.
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∆ΙΓΙΤΑΛ Ιντεραχτιϖε Στυδεντ Νοτεβοοκ
∆ΙΓΙΤΑΛ Ιντεραχτιϖε Στυδεντ Νοτεβοοκ βψ ϑαχθυελινε
Ριχηαρδσον 9 µοντησ αγο 16 µινυτεσ 4,783 ϖιεωσ Ι αµ α ηυγε
χοµποσιτιον , νοτεβοοκ , , σχισσορσ, Αστροβριγητ παπερ,
ανδ γλυε φαν. , Ιντεραχτιϖε Στυδεντ Νοτεβοοκσ , αρε µψ
ϑΑΜ! Βυτ ιτ ισ
Ρεναµινγ ονλψ τηε φιρστ φεω σλιδεσ ∆ΙΓΙΤΑΛ ΝΟΤΕΒΟΟΚ
Ρεναµινγ ονλψ τηε φιρστ φεω σλιδεσ ∆ΙΓΙΤΑΛ ΝΟΤΕΒΟΟΚ
βψ Ηερε4ΙτΑλλ 9 µοντησ αγο 3 µινυτεσ, 16 σεχονδσ 107
ϖιεωσ Υσε τηεσε διρεχτιονσ το ρεναµε τηε φιρστ φεω σλιδεσ,
λεαϖινγ τηε λαστ σλιδεσ βλανκ Γοογλε Χλασσροοµ ∆ιγιταλ ,
Νοτεβοοκ , ςισιτ
∆ιγιταλ Νοτεβοοκ Τυτοριαλ−Ωεεβλψ
∆ιγιταλ Νοτεβοοκ Τυτοριαλ−Ωεεβλψ βψ Αινσλεψ
Ρινδφλεισχη 4 ψεαρσ αγο 14 µινυτεσ, 17 σεχονδσ 58 ϖιεωσ
Υσινγ , Ωεεβλψ , , Ι∋λλ σηοω ψου ηοω το χρεατε α ∆ιγιταλ ,
Νοτεβοοκ , το ρεπλαχε τηε φριγητενινγ οϖερφλοωινγ ,
νοτεβοοκσ , οφ , στυδεντ ,
Υσινγ Ωεεβλψ Εδυχατιον σιτε
Υσινγ Ωεεβλψ Εδυχατιον σιτε βψ ΚΒΑ 8 µοντησ αγο 10
µινυτεσ, 55 σεχονδσ 301 ϖιεωσ Τηισ ϖιδεο σηοωσ ψου ηοω
το αχχεσσ, βυιλδ ανδ σηαρε λινκ ον Γοογλε ∆οχ υσινγ τηε ,
Ωεεβλψ , Εδυχατιον σιτε.
Υπδατινγ ∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε Στυδεντ Νοτεβοοκσ
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Υπδατινγ ∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε Στυδεντ Νοτεβοοκσ βψ Λισα
Μαριε Μαζαριεγο 8 µοντησ αγο 15 µινυτεσ 8,633 ϖιεωσ Τηισ
ϖιδεο ωιλλ δεµονστρατε ηοω το λινκ ψουρ µαστερ χοπψ ανδ
τηε , στυδεντ , χοπψ οφ α διγιταλ , νοτεβοοκ , σο τηατ τηεψ
ωιλλ ηαϖε αχχεσσ
Εασψ τεχηνιθυε φορ µονιτορινγ διγιταλ ιντεραχτιϖε
νοτεβοοκ
Εασψ τεχηνιθυε φορ µονιτορινγ διγιταλ ιντεραχτιϖε
νοτεβοοκ βψ ΜρσΠΤαρλετον 9 µοντησ αγο 5 µινυτεσ, 7
σεχονδσ 3,750 ϖιεωσ Τοδαψ Ι ωιλλ σηοω ψου ηοω µονιτορινγ
διγιταλ , ιντεραχτιϖε νοτεβοοκ , χαν βε δονε εασιλψ υσινγ
Γοογλε Χλασσροοµ. Ψου ωιλλ βε αβλε το
Ρεαδινγ ιντεραχτιϖε νοτεβοοκ
Ρεαδινγ ιντεραχτιϖε νοτεβοοκ βψ Σιζζλε ανδ Σπαρκλε 6
ψεαρσ αγο 8 µινυτεσ, 9 σεχονδσ 29,159 ϖιεωσ Τηισ ισ ωηατ
µψ τεαχηερ ρεαδινγ , ιντεραχτιϖε νοτεβοοκ , λοοκσ λικε. Ι
τεαχη 3ρδ, 4τη, ανδ 5τη γραδε ρεαδινγ.
Ηοω το Γετ τηε ∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκ το Ψουρ
Στυδεντσ
Ηοω το Γετ τηε ∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκ το Ψουρ
Στυδεντσ βψ βοοκεδ4τηεωεεκ 9 µοντησ αγο 6 µινυτεσ, 5
σεχονδσ 6,796 ϖιεωσ Λετ∋σ ταλκ αβουτ ηοω το γετ τηε
∆ιγιταλ , Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκ , το ψουρ , στυδεντσ , φορ τηε
φιρστ τιµε. Ιτ∋σ νοτ ϕυστ ασ σιµπλε ασ σηαρινγ α λινκ
Ηοω το Υσε Γοογλε ϑαµβοαρδ φορ ∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε
Νοτεβοοκσ
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Ηοω το Υσε Γοογλε ϑαµβοαρδ φορ ∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε
Νοτεβοοκσ βψ Νεω ΕδΤεχη Χλασσροοµ 2 µοντησ αγο 14
µινυτεσ, 37 σεχονδσ 11,011 ϖιεωσ Λεαρν ηοω το υσε Γοογλε
ϑαµβοαρδ φορ διγιταλ , ιντεραχτιϖε νοτεβοοκσ , ιν τηισ
ωεεκ∋σ εδτεχη τυτοριαλ. Ιν τηισ ϖιδεο, ψου∋λλ λεαρν ωηψ
Ηοω το Μακε α ∆ιγιταλ Νοτεβοοκ ιν Γοογλε Σλιδεσ ωιτη
Ταβσ | Εδτεχη Μαδε Εασψ
Ηοω το Μακε α ∆ιγιταλ Νοτεβοοκ ιν Γοογλε Σλιδεσ ωιτη
Ταβσ | Εδτεχη Μαδε Εασψ βψ ςεσταλ∋σ 21στ Χεντυρψ
Χλασσροοµ 4 µοντησ αγο 22 µινυτεσ 6,027 ϖιεωσ Ωαντ το
λεαρν ηοω το µακε α διγιταλ , νοτεβοοκ , ιν Γοογλε Σλιδεσ
ωιτη ταβσ? Ιν τηισ εδ τεχη τυτοριαλ, Ι∋λλ σηοω ψου τηε
φαστεστ ανδ
ΗΟΩ Ι ΧΡΕΑΤΕ ΜΨ ΣΛΙ∆ΕΣ ΦΟΡ ςΙΡΤΥΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ
ΗΟΩ Ι ΧΡΕΑΤΕ ΜΨ ΣΛΙ∆ΕΣ ΦΟΡ ςΙΡΤΥΑΛ ΤΕΑΧΗΙΝΓ βψ
Ποχκετφυλ οφ Πριµαρψ 6 µοντησ αγο 15 µινυτεσ 210,141
ϖιεωσ ∆ον∋τ φοργετ το λικε, χοµµεντ, ανδ συβσχριβε σο ψου
δον∋τ µισσ φυτυρε ϖιδεοσ! ΜΨ ΤΕΑΧΗΕΡΣΠΑΨΤΕΑΧΗΕΡΣ
ΣΤΟΡΕ:
Αυτοστιµα Βοοκ ∆εσιγν
Αυτοστιµα Βοοκ ∆εσιγν βψ δϖδδεσιγν83 10 ψεαρσ αγο 2
µινυτεσ, 1 σεχονδ 1,037,663 ϖιεωσ ςιδεο εσερχιταζιονε σενζα
σχοπο δι λυχρο. Ποπ υπ ιντεραττιϖι περ σενσιβιλιζζαρε ιλ
πυββλιχο α µιγλιοραρε λα στιµα δι σ.
Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκ Ηαχκσ
Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκ Ηαχκσ βψ Βριαννε Βεεβε 3 ψεαρσ αγο
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8 µινυτεσ, 2 σεχονδσ 28,956 ϖιεωσ Λεαρν µορε ον µψ βλογ −
βυσψµισσβεεβε.χοµ Χηεχκ ουτ µψ ΤπΤ Στορε
Τοπ 5 Νοτε Τακινγ ε−Ρεαδερσ 2020: Ρανκεδ
Τοπ 5 Νοτε Τακινγ ε−Ρεαδερσ 2020: Ρανκεδ βψ Γοοδερεαδερ 1
ψεαρ αγο 6 µινυτεσ, 57 σεχονδσ 325,872 ϖιεωσ Ασ α
φολλοωυπ το τηε 2019 ϖιδεο, ωε δεχιδεδ το µακε ανοτηερ τοπ
5 λιστ. Ιφ ψου αρε λοοκινγ φορ α διγιταλ νοτε τακινγ δεϖιχε,
χηεχκ ουτ
Τοδδλερ Λεαρνινγ Βινδερ | Φυν ∴υ0026 Εδυχατιοναλ
Αχτιϖιτιεσ
Τοδδλερ Λεαρνινγ Βινδερ | Φυν ∴υ0026 Εδυχατιοναλ
Αχτιϖιτιεσ βψ Α Μοµ∋σ Ωορλδ 3 ψεαρσ αγο 20 µινυτεσ
617,973 ϖιεωσ Ηεψ Γυψσ! Τηισ ϖιδεο ωασ ινσπιρεδ φροµ
ανοτηερ ΨουΤυβερ ∴∀Λεαρνινγ ωιτη ϑαδψ∴∀ ον
αχτιϖιτιεσ ψου χαν πυτ τογετηερ ιν α βινδερ το
Ηοω το χρεατε α διγιταλ ∋νοτεβοοκ∋ υσινγ Γοογλε Σλιδεσ
Ηοω το χρεατε α διγιταλ ∋νοτεβοοκ∋ υσινγ Γοογλε Σλιδεσ βψ
Τονι Ανν Ροβερτσ 6 µοντησ αγο 7 µινυτεσ, 57 σεχονδσ 3,465
ϖιεωσ 1. Ηοω το ρεσιζε τηε σλιδε το Α4 2. Ηοω το υσε µαστερ
σλιδεσ 3. Ηοω το σεαρχη φορ α χοπψριγητ φρεε ιµαγε ανδ
ενηανχε ιτσ λοοκ.
Γεττινγ Σταρτεδ ωιτη Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ
Γεττινγ Σταρτεδ ωιτη Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ βψ Βριαννε
Βεεβε 3 ψεαρσ αγο 16 µινυτεσ 10,327 ϖιεωσ Ιντεραχτιϖε
Νοτεβοοκσ , χαν βε α φανταστιχ τεαχηινγ τοολ. Τηερε ισ σο
µυχη το χονσιδερ ωηεν ψου αρε φιρστ γεττινγ σταρτεδ. Τηισ
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ϖιδεο
Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ
Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ βψ Καψσε Μορρισ 5 ψεαρσ αγο 15
µινυτεσ 97,562 ϖιεωσ Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ , : ,
Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ , : , Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκ ,
ΒοοτΧαµπ Τηισ ϖιδεο ισ αλλ αβουτ , ιντεραχτιϖε νοτεβοοκσ
,.
Μψ ∆ιστανχε Λεαρνινγ Σολυτιον φορ Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ
Μψ ∆ιστανχε Λεαρνινγ Σολυτιον φορ Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ
βψ Βριαννε Βεεβε 9 µοντησ αγο 9 µινυτεσ, 26 σεχονδσ 1,731
ϖιεωσ ∆ιγιταλ , Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκ , Τεµπλατεσ αρε Νοω
Αϖαιλαβλε!
? Τηε Βεστ οφ Τεαχηερσ Παψ Τεαχηερσ | Τινα Βιετλερ
? Τηε Βεστ οφ Τεαχηερσ Παψ Τεαχηερσ | Τινα Βιετλερ βψ Α
Ηαππιλψ Εϖερ Αφτερ Βλογ 5 ψεαρσ αγο 22 µινυτεσ 26,659
ϖιεωσ Τεαχηερσ Παψ Τεαχηερσ ισ α γρεατ ωεβσιτε το ηελπ
ψου φιλλ τηε γαπσ ιν ψουρ χυρριχυλυµ σο ψου αλωαψσ
χοϖερ αλλ οφ τηε στανδαρδσ ιν
Γεττινγ Σταρτεδ ωιτη ∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ
Γεττινγ Σταρτεδ ωιτη ∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ βψ
ϑεσσιχα Ωιλδινγ 10 µοντησ αγο 32 µινυτεσ 170,408 ϖιεωσ Ιν
τηισ ϖιδεο Ι σηοω ψου ηοω το σετ υπ αν , ιντεραχτιϖε ,
διγιταλ , νοτεβοοκ , φροµ σχρατχη. Φρεε ∆ιγιταλ , Νοτεβοοκ ,
Τεµπλατε:
Σχιενχε Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ φορ Ινδεπενδεντ Λεαρνινγ
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Σχιενχε Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ φορ Ινδεπενδεντ Λεαρνινγ βψ
Νιττψ Γριττψ Σχιενχε 1 ψεαρ αγο 7 µινυτεσ, 8 σεχονδσ 2,112
ϖιεωσ Α θυιχκ οϖερϖιεω οφ Σχιενχε , Ιντεραχτιϖε
Νοτεβοοκσ , , ωηατ το λοοκ φορ ωηεν χηοοσινγ φορ ψουρ ,
στυδεντσ , , ανδ ωηψ τηεψ αρε µψ φαϖοριτε
Ηοω το Μακε α ∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκ (Γοογλε
Χλασσροοµ)
Ηοω το Μακε α ∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκ (Γοογλε
Χλασσροοµ) βψ Χηαλκβοαρδ Χρεατιονσ 3 ψεαρσ αγο 12
µινυτεσ, 3 σεχονδσ 122,209 ϖιεωσ Τηισ ϖιδεο γιϖεσ στεπ βψ
στεπ ινστρυχτιονσ ον ηοω το χρεατε ∆ιγιταλ , Ιντεραχτιϖε
Νοτεβοοκσ , φορ υσε ιν Γοογλε Χλασσροοµ ανδ Γοογλε
Ινστρυχτιονσ φορ Χρεατινγ α ∆ιγιταλ Νοτεβοοκ ωιτη Γοογλε
Σλιδεσ
Ινστρυχτιονσ φορ Χρεατινγ α ∆ιγιταλ Νοτεβοοκ ωιτη Γοογλε
Σλιδεσ βψ Συβυρβαν Σχιενχε 8 µοντησ αγο 9 µινυτεσ, 49
σεχονδσ 2,552 ϖιεωσ Τηισ ϖιδεο ινχλυδεσ βασιχ
ινστρυχτιονσ φορ χρεατινγ α διγιταλ Βιολογψ , ιντεραχτιϖε
νοτεβοοκ , . Τηε τεµπλατεσ υσεδ ιν τηισ ϖιδεο αρε
Σεττινγ υπ ψουρ Ιντεραχτιϖε Σχιενχε Νοτεβοοκ
Σεττινγ υπ ψουρ Ιντεραχτιϖε Σχιενχε Νοτεβοοκ βψ Τηε
Τρυστεδ Τεαχηερ 7 µοντησ αγο 4 µινυτεσ, 2 σεχονδσ 144
ϖιεωσ
Γρεατ λεσσονσ υσινγ σµαρτ νοτεβοοκ − Παρτ 1 Φινδινγ ανδ
ινσταλλινγ Σµαρτ Νοτεβοοκ.
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Γρεατ λεσσονσ υσινγ σµαρτ νοτεβοοκ − Παρτ 1 Φινδινγ ανδ
ινσταλλινγ Σµαρτ Νοτεβοοκ. βψ Τεφλ−∆υδε 2 ψεαρσ αγο 11
µινυτεσ, 14 σεχονδσ 929 ϖιεωσ Ηοω το υσε σµαρτ , νοτεβοοκ
, ιν χονϕυνχτιον ωιτη ψουρ σχηοολ ορ βυσινεσσ , τεξτβοοκ ,
, το µακε εξχελλεντ , ιντεραχτιϖε , λεσσονσ φορ βοτη
∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ − Α ηοω−το Γυιδε!
∆ιγιταλ Ιντεραχτιϖε Νοτεβοοκσ − Α ηοω−το Γυιδε! βψ Μρσ.
Ωατσον Εδυχατιον 9 µοντησ αγο 22 µινυτεσ 8,029 ϖιεωσ
Τηισ ισ α τυτοριαλ ον ηοω το χρεατε α διγιταλ , ιντεραχτιϖε
νοτεβοοκ , ορ ΙΝΒ φορ ψουρ , στυδεντσ , . Ψου µαψ ωαντ το
ωατχη τηε πρεχεδινγ
Εδπυζζλε τυτοριαλ − στυδεντ διφφερεντιατιον ∴υ0026
στυδεντ αχχουνταβιλιτψ
Εδπυζζλε τυτοριαλ − στυδεντ διφφερεντιατιον ∴υ0026
στυδεντ αχχουνταβιλιτψ βψ ∆εαρ ∆ΙΣεσ 6 µοντησ αγο 6
µινυτεσ, 58 σεχονδσ 381 ϖιεωσ Παρτιχιπαντσ ωιλλ λεαρν
ηοω το υσε Εδπυζζλε το διφφερεντιατε χοντεντ, ινχρεασε ,
στυδεντ , αχχουνταβιλιτψ, ανδ προϖιδε τιµελψ ανδ
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