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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 
Υπενθύμιση: Αυτοί οι χάρτες πορείας θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση της ροής 
εργασίας της παραγωγής ψηφιακού διαδραστικού περιεχομένου μέσω πρακτικών συστάσεων 
και μαρτυριών επαγγελματιών. 
Με αυτόν τον τρόπο, σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε τους μαθητές και τους δασκάλους στις 
μάθειές τους, αλλά και μετά την εκπαίδευση, στην πρακτική εργασιακή τους ζωή. 
 

1. Σχετικά με την τεχνολογία 
 

Η τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται 

Το ePub 

Τελικός στόχος και 
αποτέλεσμα 

Δημιουργία ψηφιακού βιβλίου σε μορφή ePub3 που θα είναι 
διαθέσιμο σε υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο χάρη σε μια εφαρμογή 
ανάγνωσης. 

Περιγραφή του 
εργαλείου 
 

Το ePub είναι μια μορφή που επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών 
βιβλίων, που ονομάζονται επίσης ηλεκτρονικά βιβλία. Το ePub3 
(τρέχουσα έκδοση) επιτρέπει την ενσωμάτωση ήχου, βίντεο και 
διαδραστικότητας. Αυτός ο τύπος ψηφιακού βιβλίου είναι 
προσβάσιμος σε άτομα με προβλήματα όρασης. 

Μέσο που 
χρησιμοποιείται 
(υπολογιστής, tablet, 
τηλέφωνο) 

Αυτό το ψηφιακό βιβλίο είναι αναγνώσιμο σε υπολογιστή, tablet και 
κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ανάγνωσης. 

Πού θα είναι 
προσβάσιμο 
(εφαρμογή, 
πλατφόρμα, 
ιστότοπος…) 

Χάρη στη χρήση μιας εφαρμογής ανάγνωσης, το ePub είναι 
αναγνώσιμο χωρίς Διαδίκτυο. Οι ακόλουθες εφαρμογές επιτρέπουν 
την ανάγνωση του ePub. Βιβλία Apple (για συσκευές Apple), Readium 
(για υπολογιστές) και Lis-a (για συσκευές Android). 

Πόσος χρόνος 
χρειάστηκε για την 
ανάπτυξη αυτού του 
εργαλείου; 

Ο χρόνος ανάπτυξης ενός ePub εξαρτάται από την ποσότητα του 
περιεχομένου που θέλετε να προσθέσετε σε αυτό. Αυτή η άσκηση θα 
σας πάρει 40 λεπτά για να ολοκληρώσετε το ePub. 
Λήψη του λογισμικού: 5 λεπτά 
Εύρεση των στοιχείων: 10 λεπτά 
Σχεδιασμός: 25 λεπτά 
Εξαγωγή: 1 λεπτό 
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2. Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 
 

Όνομα του 
λογισμικού 

Book Creator 

Ονομα της εταιρείας Αναπτύχθηκε από τον Dan Amos  

Κατάσταση 
πνευματικών 
δικαιωμάτων 
(cc, ιδιόκτητο 
σύστημα, κ.λπ.) 

Αυτό το λογισμικό ανήκει σε εταιρεία. 

 
Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει επιπλέον πόρους για το περιεχόμενο του εργαλείου 
σας, περιγράψτε τους παρακάτω: 

 
 
 

 
3. Κόστος 

 

Κόστος δημιουργίας 
αυτού του εργαλείου 

0 € 
 

Γενικό πρόγραμμα 
τιμολόγησης 

Δεν υπάρχει 

 
Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει επιπλέον πόρους για το περιεχόμενο του εργαλείου 
σας, αναφέρετε λεπτομερώς το κόστος τους παρακάτω: 

 
 
 

 
  



 

The #DIMPAproject has been funded with support from the European Commission. Its content and material reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project code: 2018-1-FR01-KA202-048220 

4. Βήματα παραγωγής 
 

Περιγράψτε κάθε βήμα της παραγωγής του εργαλείου 
Φάση σχεδιασμού 

Γιατί δημιουργήσατε αυτό το 
εργαλείο; 

Δεδομένου ότι το eBook είναι ένα ηλεκτρονικό μέσο, έχει 
επιπρόσθετες λειτουργίες που δεν διαθέτει ένα βιβλίο σε 
χαρτί, όπως ήχους ή κινούμενες εικόνες. Τα eBooks είναι 
επίσης διαδραστικά, καθώς είναι δυνατό να υπάρχουν 
σύνδεσμοι προς διάφορες πηγές δεδομένων: πρόσθετα 
βίντεο, υπερσύνδεσμοι κ.λπ. Αυτές οι επιλογές το 
καθιστούν διασκεδαστικό και διασκεδαστικό για τον 
χρήστη. Τα ψηφιακά βιβλία παρέχουν επίσης ένα 
κοινωνικό άνοιγμα στον κόσμο για άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Ορισμένες δυνατότητες, όπως η δυνατότητα 
αύξησης του μεγέθους της γραμματοσειράς, διευκολύνουν 
την ανάγνωση των ατόμων με προβλήματα όρασης. 
Επιπλέον, η χρήση του ήχου ως υποστήριξη κειμένου ή η 
προσθήκη διαφόρων βίντεο είναι επίσης πολύ χρήσιμη και 
θα καθιστούσε δυνατή τη σχεδίαση βιβλίων 
προσαρμοσμένων σε άτομα με αναπηρία. 

Τι λειτουργίες έχει; Το ePub διαθέτει κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχο και 
υπερσυνδέσμους. 

Ποιος θα είναι ο σκοπός του; 
(παιδαγωγική, επικοινωνία, 
παιχνίδια κ.λπ.) 

Ο στόχος της δημιουργίας ενός ePub είναι παιδαγωγικός. 
Ο μαθητής πρέπει να αναρωτηθεί πώς να μεταδώσει ένα 
συγκεκριμένο ποσό πληροφοριών και πώς πρέπει να 
μορφοποιήσει το περιεχόμενό του σε ένα βιβλίο. 

 
5. Φάση δημιουργίας 

 
Παρακαλώ ονομάστε και περιγράψτε παρακάτω τα διάφορα βήματα της δημιουργίας του 
εργαλείου (ελάχιστο 5) 

Προετοιμασία Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό, σας συνιστούμε να έχετε ήδη 
προετοιμάσει το περιεχόμενο (κείμενο, εικόνα, ήχος) σε ένα φάκελο. 
Κάθε περιεχόμενο πρέπει να μετονομαστεί σωστά (image1, image2 κ.λπ.). 
Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε εικόνες και ήχους χωρίς δικαιώματα, 
μπορείτε να βρείτε πολλά περιεχόμενα σε τράπεζες εικόνων και ήχου στο 
Διαδίκτυο. 

Δημιουργία νέου 
βιβλίου και 
διαχείριση 

Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο βιβλίο. Διατίθενται τρεις 
μορφές βιβλίων: πορτρέτο, τετράγωνο ή οριζόντιο για ένα 
εικονογραφημένο κείμενο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τρεις μορφές 
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σελίδων κόμικς: πορτραίτο, τετράγωνο ή οριζόντιο. 
 

  
 
Η πρώτη σελίδα που εμφανίζεται είναι το εξώφυλλο του βιβλίου σας. 
Μπορείτε να προσθέσετε νέες σελίδες πατώντας το + στη δεξιά πλευρά 
της οθόνης, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
  
 
Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των σελίδων ενός βιβλίου, να τις 
διαγράψετε, να τις αντιγράψετε ή να εισαγάγετε μια κενή σελίδα 
πατώντας Σελίδες. Εμφανίζονται όλες οι σελίδες του βιβλίου. Πατώντας 
παρατεταμένα μια σελίδα με το ποντίκι σας, μπορείτε να την σύρετε σε 
άλλη θέση του βιβλίου και, στη συνέχεια, να επιβεβαιώσετε την αλλαγή 
πατώντας OK. 
  
Εάν πατήσετε γρήγορα μια σελίδα, εμφανίζεται ένα μενού και μπορείτε 
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να επιλέξετε να αντιγράψετε, να εισαγάγετε μια κενή σελίδα ή να 
διαγράψετε μια σελίδα. Όταν αντιγράφετε ή εισάγετε μια σελίδα, θα 
εισαχθεί αυτόματα μετά τη σελίδα που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να 
επικυρώσετε τις αλλαγές σας πατώντας OK. 

 
Προσθήκη 
κειμένου και 
τροποποίηση 
των 
χαρακτηριστικών 
του 

Για να εισαγάγετε κείμενο, πατήστε + και μετά Κείμενο. Πληκτρολογήστε 
το κείμενό σας και επικυρώστε το πατώντας OK. Για να το μετακινήσετε, 
απλώς κάντε κλικ πάνω του και τοποθετήστε το στην επιθυμητή θέση. 
Μπορείτε να το τροποποιήσετε κατά βούληση κάνοντας κλικ πάνω του. 
 

  
 
Όταν βρίσκεστε στο κείμενό σας, πατώντας το i, μπορείτε να 
τροποποιήσετε: το μέγεθος, το στυλ (έντονη, πλάγια, υπογραμμισμένη), 
τη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται, το χρώμα κειμένου, το χρώμα 
του πλαισίου κειμένου, τη σκιά πτώσης, την ευθυγράμμιση μέσα στο 
κείμενο πλαίσιο και τη θέση πάνω ή πάνω από ένα άλλο στοιχείο που 
εμφανίζεται στη σελίδα σας. Τέλος, μπορείτε να διαγράψετε το πλαίσιο 
κειμένου. 
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Προσθέστε 
κείμενο ή ένα 
χειροποίητο 
σχέδιο 

Είναι δυνατή η προσθήκη κειμένου ή ενός σχεδίου με το ποντίκι. Για να 
το κάνετε αυτό, πατήστε + και μετά Πένα. Η γραμμή εργαλείων στην 
κορυφή σάς επιτρέπει να επιλέξετε το χρώμα γραμμής, το πάχος και τον 
τύπο του μολυβιού, να διαγράψετε, να βάψετε ένα μέρος της σελίδας 
αλλά και να προσθέσετε emoticon. Το σχήμα είναι ένα κινητό στρώμα. 
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Εισαγάγετε μια 
εικόνα και 
τροποποιήστε τα 
χαρακτηριστικά 
της 

Για να προσθέσετε μια εικόνα, κάντε κλικ στο Εισαγωγή στο μενού + και 
επιλέξτε την επιλογή Files για μετάβαση και λήψη της στον υπολογιστή 
σας. Επιλέξτε το προτού το τοποθετήσετε στη σελίδα. 
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Για να αλλάξετε το μέγεθος του αρχείου σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
τις μπλε κουκκίδες στις γωνίες του αντικειμένου. Μπορείτε να 
μετακινήσετε το αντικείμενο με το ποντίκι. Μπορείτε επίσης να 
περιστρέψετε την εικόνα με το ποντίκι σας. 
 

  
 
Για να προσθέσετε έναν σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα ή μια άλλη σελίδα 
του βιβλίου, μπορείτε να πατήσετε το i και να γράψετε τη διεύθυνση του 
συνδέσμου. Αυτός ο σύνδεσμος θα είναι ενεργός μόνο όταν διαβάζεται 
το βιβλίο. 

Εισαγάγετε μια 
ζωντανή 
φωτογραφία ή 

Μπορείτε να προσθέσετε μια ζωντανή φωτογραφία ή βίντεο. Απλώς 
πατήστε + και στη συνέχεια Κάμερα. Η κάμερα θα ανοίξει, θα επιλέξει 
φωτογραφία ή βίντεο και θα τραβήξει τη φωτογραφία πριν πατήσετε 
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βίντεο επικύρωση 

 
Προσθέστε ήχο Πατώντας το + και στη συνέχεια Εγγραφή, μπορείτε να προσθέσετε έναν 

ζωντανό ηχογραφημένο ήχο. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πρέπει να 
πατήσετε το κόκκινο κουμπί και να μιλήσετε. Για να το σταματήσετε, 
πρέπει να πατήσετε ξανά το κόκκινο κουμπί. Μόλις ολοκληρωθεί η 
εγγραφή, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα την ενσωματώσετε ή όχι στη 
σύνθεσή σας. 
 

  
 
Το εικονίδιο που προκύπτει σάς επιτρέπει να αναπαράγετε τον ήχο που 
είχε ήδη εγγραφεί. Αυτό το εικονίδιο μπορεί να μετακινηθεί. Μπορείτε 
επίσης να αποφασίσετε να μεγεθύνετε ή να μειώσετε το μέγεθός του 
χρησιμοποιώντας τους μπλε κύκλους στις γωνίες. 
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Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα αρχείο ήχου από την προσωπική 
σας βιβλιοθήκη. Αυτός είναι ο ίδιος χειρισμός με την προσθήκη μιας 
εικόνας. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στο μενού + και, στη 
συνέχεια, στο Files επιλέξτε το αρχείο ήχου. 

Προσθέστε ένα 
βίντεο από το 
Youtube 

Για να προσθέσετε ένα βίντεο (εδώ από την πλατφόρμα διανομής 
YouTube) στη σελίδα σας, πρέπει να αντιγράψετε τον σύνδεσμό του 
<iframe> </iframe>. Για να το κάνετε αυτό, όταν βρίσκεστε στη σελίδα 
YouTube του βίντεο, κάντε κλικ στο Κοινή χρήση → Ενσωμάτωση και, στη 
συνέχεια, αντιγράψτε τον σύνδεσμο ξεκινώντας από <iframe ...>. Στη 
συνέχεια επικολλήστε αυτόν τον σύνδεσμο στο BookCreator, στο 
Εισαγωγή → + → Ενσωμάτωση. 
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Προσθήκη 
έγχρωμου 
φόντου 

Για να προσθέσετε έγχρωμο φόντο, κάντε κλικ στο i στην επάνω δεξιά 
γωνία. Κάντε κλικ στο + για να δημιουργήσετε το δικό σας χρώμα (εδώ 
midnight blue). 
 

 
Μετονομάστε το 
ePub 

Μετονομάστε το ePubΣας συμβουλεύουμε να εξατομικεύσετε το βιβλίο 
σας επιλέγοντας έναν τίτλο και έναν συγγραφέα. Για να το κάνετε αυτό, 
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πρέπει να είστε στην αρχική σελίδα του Δημιουργού βιβλίων για το 
Chrome. Και κάντε κλικ στον τρέχοντα τίτλο και τον συγγραφέα για να 
τους αλλάξετε. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το βιβλίο σας εκεί. 

 
Εξαγωγή ePub Το βιβλίο σας αποθηκεύεται αυτόματα στο Creator Book για Chrome. 

Πατήστε το εικονίδιο που αντιπροσωπεύει τρεις συνδεδεμένες κουκκίδες. 
Στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξετε τη μορφή εξαγωγής. 
• EPUB για αναγνωσιμότητα απευθείας σε tablet ή υπολογιστή. 
• PDF για ανάγνωση σε οποιοδήποτε μέσο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, κατά την 
εξαγωγή μέσω PDF, χάνετε τον ήχο και το βίντεο. 
• Δημοσιεύστε στο διαδίκτυο για να το βάλετε στο BoookCreator για 
διακομιστές Chrome. Έτσι, αυτό το βιβλίο θα είναι αναγνώσιμο από 
οποιονδήποτε διαθέτει υπολογιστή και λογαριασμό στο BoookCreator για 
Chrome. 
• Ή εκτυπώστε το. 
 

 
Διαβάζοντας το 
eBook 

Τώρα μπορείτε να ανοίξετε το ePub σας με μια εφαρμογή ανάγνωσης 
(eBook Reader, Apple Books για παράδειγμα) ή να αλλάξετε κάποια 
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πράγματα εάν η διάταξη δεν σας ταιριάζει. Μπορείτε να επιστρέψετε στο 
αρχείο ePub όσο θέλετε να το τροποποιήσετε! 
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6. Φάση δοκιμής 
 
Έχει δοκιμαστεί το εργαλείο από κάποιον άλλο από εσάς; 
- Εάν ναι, συμπληρώστε τις ακόλουθες ερωτήσεις 
- Εάν όχι, πηγαίνετε στην ερώτηση 7 
 

Αριθμός χρηστών 15 εκπαιδευόμενοι 

Κατηγορία χρηστών 
(εκπαιδευτικοί, νέοι, 
επαγγελματίες κ.λπ.) 

Φοιτητές στο Master 1 ΠοMultimedia Editorial Creation 

Σωρευμένος χρόνος 
δοκιμής από τους 
χρήστες 

 
  
2h30 
 

 
Περιγράψτε τη δοκιμή των εργαλείων 

• Παρουσίαση διαφόρων εμπλουτισμένων ψηφιακών δημοσιεύσεων. 
• Από κοινού προσδιορισμός των καινοτόμων παραγόντων (σχεδιασμός, παραγωγή, διανομή) 
σε αυτόν τον τομέα. 
• Ανταλλαγή νέων τρόπων αφήγησης 
• Συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της εμπλουτισμένης μορφής 
epub3. Επισκόπηση μέσων ανάγνωσης και λογισμικού (διαφορές και συμβατότητα) 
• Αναδημιουργία του μοντέλου με τους συμμετέχοντες σε μορφή epub3 
• Τρόποι διάχυσης και διανομής 

 
Τι μάθατε από αυτό; 

 
• Προσδιορίστε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της μορφής epub3 
• Σχεδιασμός εμπλουτισμένης έκδοσης και παραγωγή των σχετικών εργασιών 
• Δημιουργία εμπλουτισμένης έκδοσης χρησιμοποιώντας το Book Creator 
• Διάδοση αυτής της εμπλουτισμένης έκδοσης 
 
 

 
Αλλάξατε κάτι στο περιεχόμενο μετά τη δοκιμή; 

 
Όχι 
 

Εάν ναι, εξηγήστε τα διάφορα βήματα: 
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- 
 
 
 

 
Κυκλοφορία 

Πού δημοσιεύσατε το 
εργαλείο; 

Το ψηφιακό βιβλίο έχει δημοσιευτεί στα Βιβλία Google 
(Google Play). 

Γιατί; 
 

Επιλέξαμε αυτό το κατάστημα για να κάνουμε το βιβλίο 
προσβάσιμο σε όλους. 

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες σε 
αυτό το βήμα; 

Η μόνη δυσκολία που αντιμετώπισε ήταν ο χρόνος παροχής 
ενός ISBN 

Εάν ναι, εξηγήστε 
 
 
 

Για να δημοσιεύσετε το βιβλίο στο Google Play, πρέπει να 
παρέχετε μόνοι σας ένα ISBN. Έπρεπε να ζητήσουμε ένα 
ISBN από το AFNIL (Γαλλία). 

 
 

7. Συμπεριληπτική προσέγγιση 
 

Ποια ενέργεια εφαρμόσατε για να καταστήσετε αυτό το εργαλείο χωρίς αποκλεισμούς σε όσο 
το δυνατόν περισσότερους χρήστες; 

 
Οι δυνατότητες ψηφιακού βιβλίου όπως το αυξημένο μέγεθος γραμματοσειράς, ο ήχος και το 
βίντεο είναι χρήσιμες, επειδή διευκολύνουν την ανάγνωση για άτομα με προβλήματα 
όρασης. 
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8. Καλές/κακές πρακτικές 
 

Θα συνιστούσατε αυτό το 
λογισμικό στους χρήστες; 

Ναι 

Παρακαλώ εξηγήστε Το Book Creator είναι ένα ψηφιακό εργαλείο, σχεδιασμένο για 
εκπαίδευση και επιτρέπει τη δημιουργία εξαγόμενων βιβλίων σε 
διαφορετικές γλώσσες. 
μορφές: EPUB, PDF και βίντεο. Είναι δυνατή η λήψη του ως 
εφαρμογή tablet iPad και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 
διαδίκτυο με το πρόγραμμα περιήγησης Chrome. Διάφοροι 
τύποι μέσων μπορούν να ενσωματωθούν σε μια σελίδα, κείμενο, 
υπερσυνδέσμους, εικόνες, ήχο και βίντεο. Είναι επίσης δυνατό 
να υπαγορεύσετε κείμενο (αναγνώριση φωνής). Το Book Creator 
είναι πολύ εύκολο στη χρήση λογισμικό. 

 
Ποια πρόταση θα δώσατε σε άτομα που δημιουργούν ένα τέτοιο εργαλείο ή δημιουργούν 
περιεχόμενο σε αυτήν την τεχνολογία; 

Η δημιουργία λογαριασμού θα δημιουργήσει αυτόματα μια προσωπική βιβλιοθήκη και θα 
σας δώσει πρόσβαση σε διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας και δημοσίευσης. Σε αντίθεση με 
την εφαρμογή iPad, η οποία δεν απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο, πρέπει να είστε 
συνδεδεμένοι για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο στο Chrome. Η βασική έκδοση είναι 
δωρεάν, η πληρωμένη έκδοση προσφέρει περισσότερο χώρο αποθήκευσης για βιβλία και τη 
δυνατότητα ταυτόχρονης εργασίας στο ίδιο βιβλίο. 
 
Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Συνδυάστε βιβλία"! Εάν πολλοί από εσάς 
εργάζεστε στο ίδιο θέμα του βιβλίου και, για παράδειγμα, έχετε φανταστεί έναν καμβά 
(μέγεθος κειμένου και προκαθορισμένο), μπορείτε να συγκεντρώσετε τα βιβλία σας για να 
έχετε ένα ομοιόμορφο τελικό προϊόν! Σε αυτό το στάδιο είναι σημαντικό κάθε άλμπουμ να 
έχει τίτλο, ώστε να μπορείτε να συνδυάσετε σωστά τα άλμπουμ. Για να συνδυάσετε το βιβλίο 
σας με άλλες δημιουργίες του Book Creator για Chrome, κάντε κλικ στο εικονίδιο πολλαπλών 
βιβλίων στα αριστερά. Θα έχετε πρόσβαση σε πολλές επιλογές, όπως "Συνδυάστε βιβλία". 

 
 


