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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
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 προσβάσιμη  
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. Είναι δυνατό να 
αναπτυχθεί ένα ePub σε μία ώρα. 
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2. Χρησιμοποιημένο λογισμικό 
 

Όνομα του 
λογισμικού 

Sigil 

Ονομα της εταιρείας Developed by Strahinja Markovic 

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

Η Sigil είναι εκδότης ψηφιακών βιβλίων ανοιχτού κώδικα, δηλ. Η 
άδεια αυτού του λογισμικού σέβεται τα κριτήρια που καθορίζονται 
με ακρίβεια από την Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα: τις 
δυνατότητες δωρεάν αναδιανομής, πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα 
και δημιουργία παράγωγων έργων. 

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

 
 

 
3. Cost 

 

Κόστος δημιουργίας 
αυτού του εργαλείου 

Χωρίς έξοδα. 

Γενικό πρόγραμμα 
τιμολόγησης 

Χωρίς πρόγραμμα τιμολόγησης. 

 
Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει επιπλέον πόρους για το περιεχόμενο του εργαλείου 
σας, αναφέρετε λεπτομερώς το κόστος τους παρακάτω: 
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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 ήχο ή κινούμενες εικόνες. Τα ηλεκτρονικά 
βιβλία 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 πιθανότητα 
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 ειδικές ανάγκες. 

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) 

Μεταδεδομένα Πριν ξεκινήσετε να δημιουργείτε ένα ePub, πρέπει να αποθηκεύσετε 
αυτό το νέο έγγραφο. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στο Αρχείο → 
Αποθήκευση, δώστε του ένα όνομα (παράδειγμα: the_planets) και, στη 
συνέχεια, αποθηκεύστε το όπου θέλετε. 
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Είναι λοιπόν απαραίτητο να δώσετε έναν τίτλο στο ePub, είναι ο τίτλος 
του βιβλίου. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ μόνο στο ροζ "M" στη 
γραμμή εργαλείων και συμπληρώστε τη γραμμή [Κύριος τίτλος εδώ]. Σε 
αυτήν την άσκηση, ονομάστε το The Planets. 

 
 

Προσθέστε ένα 
εξώφυλλο 
 

Για να προσθέσετε ένα εξώφυλλο στο EPUB σας, μεταβείτε στα 
Εργαλεία → Προσθήκη εξωφύλλου. Μια νέα σελίδα cover.xhtml 
δημιουργείται αυτόματα στο μενού Browser του βιβλίου. 
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Προσθήκη 
κειμένου και 
τροποποίηση 
των 
χαρακτηριστικώ
ν του CSS 

Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο στο βιβλίο σας και είναι επίσης δυνατό 
να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά αυτού του κειμένου: πλάγιους 
χαρακτήρες, έντονα γράμματα κ.λπ. 
Κάντε διπλό κλικ στο Section0001.xhtml, θα φτάσετε σε μια νέα κενή 
σελίδα. Για να προσθέσετε κείμενο, απλώς αντιγράψτε και επικολλήστε 
το από άλλο έγγραφο ή γράψτε το απευθείας στη σελίδα. 
Για πλάγια γραφή κειμένου, απλώς τοποθετήστε το ανάμεσα στις 
ετικέτες <i> </i>. 
Για να βάλετε κείμενο με έντονη γραφή, χρησιμοποιήστε τις ετικέτες <b> 
</b>. 
Για να μορφοποιήσετε το κείμενο, δημιουργήστε ένα φύλλο στυλ CSS στο 
φάκελο Styles και συνδέστε το με τις σελίδες στο Text. 
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Προσθήκη ήχου Είναι δυνατή η προσθήκη κομματιών ήχου, μπορεί να είναι ένας 
αφηγητής που διαβάζει το κείμενο ή μια μουσική, μια ηχητική 
ατμόσφαιρα. Για να προσθέσετε ήχο, κάντε κλικ στο πορτοκαλί εικονίδιο 
εικόνας στη γραμμή εργαλείων. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο 
Περισσότερα αρχεία ... και επιλέξτε το αρχείο. 

 
 

Προσθέστε μια 
εικόνα και 
αλλάξτε τα 
χαρακτηριστικά 
της 

Μπορείτε να αποφασίσετε να απεικονίσετε το βιβλίο σας με 
φωτογραφίες, εικόνες, κινούμενες εικόνες. Για να εισαγάγετε μια εικόνα, 
κάντε τον ίδιο χειρισμό με την εισαγωγή ήχου. Κάντε κλικ στο πορτοκαλί 
εικονίδιο της γραμμής εργαλείων και εισαγάγετε την εικόνα. 



 

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 

 
 
Είναι επίσης δυνατό να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά μιας εικόνας: 
μεγέθυνση ή μείωση του μεγέθους της κ.λπ. Για να αλλάξετε τα 
χαρακτηριστικά μιας εικόνας, αυτό γίνεται στο φύλλο στυλ CSS. Για αυτές 
τις δύο εικόνες, προσθέστε class = "small" στην ετικέτα <img>. Στη 
συνέχεια, στο φύλλο στυλ CSS, συμπληρώστε τα χαρακτηριστικά που 
θέλετε. 

 
 

 
 

Προσθέστε έναν 
σύνδεσμο στο 
Διαδίκτυο 

Μπορείτε να εμπλουτίσετε το βιβλίο σας με επιπλέον περιεχόμενο, όπως 
υπερσυνδέσμους. Αυτοί οι σύνδεσμοι Διαδικτύου μπορούν να 
οδηγήσουν σε βίντεο, άρθρα κ.λπ. Το κείμενο μεταβαίνει αυτόματα στις 
ετικέτες <a> </a>. 
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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 20 μαθητές 

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

Φοιτητές στο Master 2 Δημιουργία σύνταξης πολυμέσων 

Σωρευμένος χρόνος 
δοκιμής από τους 
χρήστες 

2 ώρες 30 λεπτά 

 
Περιγράψτε τη δοκιμή των εργαλείων 

Εκτιμήστε τις εμπλουτισμένες ψηφιακές εκδόσεις. 
• Προσδιορίστε τους καινοτόμους παράγοντες (σχεδιασμός, παραγωγή, διανομή) σε αυτόν 
τον τομέα. 
• Δυνατότητες και περιορισμοί της εμπλουτισμένης μορφής epub3 
• Το Making in ½ ταξινομεί μια εμπλουτισμένη δημοσίευση σε μορφή epub3 FXL 

 
Τι μάθατε από αυτό; 

Προσδιορίστε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της μορφής epub3 (Reflowable & FXL) 
• Σχεδιασμός εμπλουτισμένης έκδοσης και παραγωγή των σχετικών εργασιών 
• Δημιουργία εμπλουτισμένης έκδοσης χρησιμοποιώντας το Sigil 

 
Αλλάξατε κάτι στο περιεχόμενο μετά τη δοκιμή; 

Μετά από αυτήν την πρώτη δοκιμή, πρόσθεσα μια συνεδρία για να εισαγάγω το θέμα  
πληρέστερα. 

Εάν ναι, εξηγήστε τα διάφορα βήματα: 

• Για να εισαγάγω αυτό το έργο, πρόσθεσα μια συνεδρία επίδειξης υπάρχοντος 
περιεχομένου με ανάλυση από κάθε μαθητή καινοτόμων εννοιών. 
• Νέοι τρόποι αφήγησης 
• Επισκόπηση των εργαλείων δημιουργίας / υλοποίησης 
• Μέσα ανάγνωσης, υλικό και λογισμικό (διαφορές και συμβατότητα) 
• Τρόποι διάχυσης και διανομής 

 
Δημοσίευση 

Πού δημοσιεύσατε το 
εργαλείο; 

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

Επιλέξαμε αυτό το τρόπο 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 Sigil είναι ένα δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα που σας 
επιτρέπει να δημιουργείτε αρχεία σε μορφή ePub. Διευκολύνει 
επίσης τη συμπερίληψη μεταδεδομένων στο ePub. Είναι 
διαθέσιμο σε MAC, Linux και Windows. Το Sigil είναι πολύ 
εύκολο στη χρήση λογισμικό. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Προσοχή, επιτρέπει μόνο τη δημιουργία reflowable ePub. Το ePub reflowable έχει διάταξη 
"υγρού", προσαρμόσιμο σε οποιοδήποτε μέσο. Ο αναγνώστης επιλέγει τις επιλογές 
εμφάνισης: γραμματοσειρά, χρώμα φόντου, περιθώρια. Το κείμενο προσαρμόζεται 
αυτόματα. Σε αντίθεση με το ePub σταθερή διάταξη, η οποία σέβεται πλήρως τη διάταξη 
ενός εγγράφου. Είναι αδύνατο για τον αναγνώστη να αλλάξει τη διάταξη του βιβλίου. Στην 
περίπτωση ενός ePub στο Sigil, ο αναγνώστης θα μπορεί να αλλάξει τη διάταξη μέσω των 
επιλογών εμφάνισης. Εάν αυτό μπορεί να είναι άβολο για τον εκδότη του βιβλίου επειδή 
έχει φανταστεί μια συγκεκριμένη διάταξη, αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τον αναγνώστη 
επειδή θα είναι σε θέση να προσαρμόσει το βιβλίο σύμφωνα με τη δική του ανάγνωση. 
 
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.). Μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε εικόνες 
και ήχο χωρίς δικαιώματα, μπορείτε να βρείτε πολύ περιεχόμενο στις τράπεζες εικόνων και 
ήχου στο Διαδίκτυο. 
 

 
 


