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Αλληλεπίδραση

Προσβάσιμο παντού

Τα ηλεκτρονικά βιβλία διασφαλίζουν
ότι οι μαθητές αλληλεπιδρούν
προληπτικά με το εκπαιδευτικό υλικό
μέσω βίντεο, κινούμενων εικόνων,
επαυξημένης πραγματικότητας,
αλλαγής οθόνης, λήψης σημειώσεων
κ.λπ. Τα ψηφιακά βιβλία παρέχουν
στους μαθητές μια πλήρως
εμπλουτισμένη μαθησιακή εμπειρία
και τους βοηθούν να βελτιώσουν τις
ακαδημαϊκές τους επιδόσεις.

Τα ebooks μπορούν να ληφθούν
και να αποθηκευτούν για μελλοντική
χρήση. Κάποιος μπορεί να μεταφέρει
το eBook και να το διαβάσει όποτε
θέλει. Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι
μπορούν να μελετήσουν και να
ενημερωθούν από το εκπαιδευτικό
υλικό των ebooks όσο βρίσκονται
στο σπίτι ή ακόμη και ενώ
ταξιδεύουν. Είναι τρομερά βολικό
για άτομα που βρίσκονται διαρκώς
σε κίνηση ακόμη και στα μέσα
μαζικής μεταφοράς. Πολύ
ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός
ότι ορισμένα eReaders διαθέτουν
την επιλογή προσβασιμότητας εκτός
σύνδεσης, επιτρέποντας στους
χρήστες να το χρησιμοποιούν ακόμη
και αν δεν υπάρχει σύνδεση στο
Διαδίκτυο.
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Άρα, oι αναγνώστες μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε
eBook οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Μία συσκευή, πολλά βιβλία
Τα eBooks είναι φορητά και ελαφριά, γεγονός που καθιστά εύκολη τη
μεταφορά τους. Αντί να μεταφέρει κάποιος πολλά ογκώδη βιβλία, ένας
αναγνώστης eBook μπορεί να χωρέσει χιλιάδες eBook. Εξοικονομεί πολύ
χώρο - στο σπίτι και στην τσάντα σας. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το όριο
αποθήκευσης.
Μια μόνο συσκευή είναι αρκετή για να διαβάσετε όποιο αριθμό βιβλίων
θέλετε. Οι μαθητές επωφελούνται τα μέγιστα από αυτό καθώς δεν
χρειάζεται να κουβαλούν καθημερινά μια τσάντα γεμάτη βιβλία.
Επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύσει πολλά βιβλία στη συσκευή, πολύ
περισσότερα από όσα μπορεί να διαβάσει ο καθένας στη διάρκεια της
ζωής του.
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Εύκολες ενημερώσεις

Εμπειρία επαυξημένης
πραγματικότητας

Τα περιεχόμενα των eBooks
βασίζονται κυρίως σε cloud, που
σημαίνει ότι μπορούν να
ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή. Οι
συγγραφείς και οι εκδότες μπορούν
πάντα να προσθέτουν τις
ενημερωμένες πληροφορίες,
παρέχοντας στους χρήστες το πιο
πρόσφατο ψηφιακό περιεχόμενο.
Αυτό εξοικονομεί κόστος
επανεκτύπωσης και χρόνο που
απαιτείται για τη διαδικασία.

Η επαυξημένη πραγματικότητα
ανέβασε την εμπειρία του eBook
σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Τα
κείμενα και οι εικόνες μπορούν τώρα
να ενσωματωθούν με μια
επαυξημένη τρισδιάστατη απεικόνιση
που εμφανίζεται στην οθόνη του
χρήστη. Οι αναγνώστες μπορούν να
δουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο της
εικόνας που δημιουργείται από
υπολογιστή, το οποίο κάνει την
ανάγνωση και τη μάθηση μια πολύ
πιο καθηλωτική εμπειρία.
Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα και
οργανισμοί υιοθετούν αυτήν την
τεχνολογία στα eBook τους για να
βελτιώσουν την εμπειρία των
χρηστών.
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Εύκολα στα μάτια
Τα eReaders αυτές τις μέρες διαθέτουν λειτουργίες όπου μπορείτε να
προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ανάλογα με την ώρα της ημέρας και
ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Πολλοί eReaders έχουν διαβάσει ακόμη και τη λειτουργία στο σκοτάδι, με
φώτα που δεν θα καταπονούν τα μάτια σας και ούτε θα ενοχλούν τους άλλους
γύρω σας. Οι χρήστες μπορούν ακόμη και να αλλάξουν τις γραμματοσειρές του
κειμένου. Μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν το μέγεθος της γραμματοσειράς.
Βασικά, τα ηλεκτρονικά βιβλία διασφαλίζουν τη φροντίδα των ματιών σας.
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Λειτουργία
ανάγνωσης δυνατά
Τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν
σχεδιαστεί με λειτουργίες κειμένου σε
ομιλία ή φωναχτά ανάγνωση. Αυτό
επιτρέπει στους χρήστες να ακούν τα
eBook αν είναι πολύ απασχολημένοι
για να τα διαβάσουν, για παράδειγμα,
ενώ οδηγείτε ή ενώ κάνουν κάποιες
μικροδουλειές.
Αυτή η λειτουργία είναι επίσης
χρήσιμη για παιδιά και ενήλικες με
μαθησιακές δυσκολίες ή με
προβλήματα όρασης. Είναι επίσης
χρήσιμο να βοηθήσετε τον χρήστη να
καταλάβει πώς προφέρεται μια
συγκεκριμένη λέξη.
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Διαδραστικά στοιχεία
Η συμπερίληψη διαδραστικών
λειτουργιών σε ένα eBook
κάνει την εμπειρία ανάγνωσης
πιο ελκυστική. Τα ηλεκτρονικά
βιβλία μπορούν να
ενσωματωθούν με ήχο και
βίντεο. Μπορούν να
συμπεριληφθούν εξωτερικοί
σύνδεσμοι για να προσφέρουν
πρόσθετες πληροφορίες.

Ο χρήστης μπορεί ακόμη και να
προσθέσει σελιδοδείκτη σε μια
συγκεκριμένη σελίδα ή να βρει
μια λέξη με γρήγορο και αβίαστο
τρόπο. Επιτρέπει επίσης στους
χρήστες να κάνουν σχολιασμούς.
Υπάρχουν πολλές τέτοιες
διαδραστικές λειτουργίες που
μπορούν να συμπεριληφθούν για
να βελτιώσουν τη συνολική
εμπειρία ανάγνωσης.
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Επιλογή φιλική προς το περιβάλλον
Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι
φιλικά προς το περιβάλλον.
Καταργεί εντελώς τη
διαδικασία εκτύπωσης
χαρτιού, εξοικονομώντας
κόστος εκτύπωσης για τους
εκδότες. Περίπου 2,2
εκατομμύρια βιβλία εκδίδονται
κάθε χρόνο, χρησιμοποιώντας
περίπου 3 εκατομμύρια
δέντρα.

Εάν αυτά τα έντυπα βιβλία
έπρεπε να αντικατασταθούν με
ένα ψηφιακό eBook, θα
μπορούσε να σώσει όλα αυτά τα
δέντρα από τον τεμαχισμό. Εκτός
από την κοπή δέντρων,
προσθέτει επίσης το αποτύπωμα
άνθρακα με τη μεταφορά των
πρώτων υλών, τη διαδικασία
παραγωγής στο μύλο και την
τελική αποστολή.
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Μακροπρόθεσμα προσιτό
Μερικοί άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι δεδομένου ότι πρόκειται για νέα
τεχνολογία και νέα συσκευή, το κόστος θα ήταν προφανώς υψηλότερο από αυτό
των έντυπων βιβλίων. Όμως, είναι ακριβώς το αντίθετο. Τα ηλεκτρονικά βιβλία
κοστίζουν πολύ λιγότερο από τα έντυπα βιβλία.
Τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν μάλλον πολλά περισσότερα να προσφέρουν από τα
έντυπα αντίστοιχά τους. Σε αντίθεση με τα έντυπα βιβλία, τα eBooks
επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο. Σε ένα έντυπο
βιβλίο, το καλύτερο που μπορεί να κάνει ένας χρήστης είναι να επισημαίνει
σελίδες ή να επισημαίνει κείμενα.
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Σκεφτείτε επίσης ότι με τα ηλεκτρονικά βιβλία, μπορεί κανείς να κάνει πολλά
περισσότερα, μπορεί να τα προσαρμόσει σύμφωνα με την ευκολία του, να
αναζητήσει λέξεις που δεν καταλαβαίνει, να ακούσει το ηχητικό βιβλίο, να
παρακολουθήσει βίντεο και πολλά άλλα.
Με την επαυξημένη πραγματικότητα και τις αλληλεπιδράσεις, τα eBooks έχουν
ήδη το πάνω χέρι όσον αφορά την αφοσίωση των χρηστών. Τα ηλεκτρονικά
βιβλία είναι επίσης οικονομικότερα, όχι μόνο για τον εκδότη αλλά και για τον
χρήστη. Τα έντυπα βιβλία έχουν σίγουρα μια παραδοσιακή αξία, αλλά τα
ηλεκτρονικά βιβλία είναι κάτι που θα μεταμορφώσει πλήρως την εμπειρία
ανάγνωσης και μάθησης στο εγγύς μέλλον.
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Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μελέτης
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