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Ηλεκτρονικά Βιβλία (e-books) 
 

Τι είναι; 

Είναι βιβλία τα οποία μπορούμε να τα «διαβάσουμε» στον υπολογιστή μας. Πολλές φορές 
είναι διαθέσιμα επίσης  και σε έντυπη μορφή. Παρ όλα αυτά, τα περισσότερα από αυτά είναι 
διαθέσιμα μόνο on-line ή σε CD. 

Τι περιέχει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο; 

Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο περιέχει ότι περιέχει και ένα απλό συνηθισμένο βιβλίο, δηλαδή 
κείμενα και εικόνες, αλλά έχει επιπλέον: 

 Κίνηση 
 Ήχο 
 Υπερσυνδέσεις 

Σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο μπορούμε να ενσωματώσουμε ακόμα και ένα βίντεο! 

Ελάτε να φτιάξουμε ένα εικονοβιβλίο βήμα-βήμα 

1. Ποιο πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσετε: Υπάρχουν πολλές εφαρμογές με τις οποίες 
μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Τις περισσότερες όμως θα πρέπει 
να τις αγοράσουμε και να επιβαρυνθούμε με επιπλέον έξοδα. Εμείς εδώ θα 
χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που υπάρχει σε όλους τους υπολογιστές που έχουν 
Ms Office. To Power Point. Σε περίπτωση που δεν το έχετε στον υπολογιστή σας μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το Impress από το Open Office το οποίο διατίθεται δωρεάν στο 
ίντερνετ και μοιάζει πολύ με το Power Point. 

2. Το θέμα σας: Πριν  ξεκινήσετε θα πρέπει να σκεφτείτε το θέμα, την ιστορία που θα 
διηγηθείτε δηλαδή. Πρέπει να είναι σχετικά σύντομη… Για να μην μπερδευτείτε καλό θα 
είναι να γράψετε τι θα περιέχει κάθε ηλεκτρονική σας σελίδα. Αν θέλετε χρησιμοποιήστε 
το πρότυπο έγγραφο (plano.dot) που θα βρείτε στον συνοδευτικό φάκελο. 

3. Το υλικό σας: Εκτός από το κείμενα σας θα χρειαστείτε και αρκετές εικόνες. 
Αναζητήστε στο ίντερνετ εικόνες σχετικές με το θέμα σας ή ζωγραφίστε δικές σας. 
Φροντίστε να υπάρχει μια σχέση μεταξύ των εικόνων και του κειμένου σας. Αν 
δυσκολεύεστε στον συνοδευτικό φάκελο θα βρείτε εικόνες για 2 μικρές ιστορίες.  
Αν αποφασίσετε να …. επενδύσετε μουσικά την ιστορία σας θα χρειαστείτε και ήχους. 
Στην σελίδα www.findsounds.com  θα βρείτε ότι σας χρειάζεται. 
  
Προσοχή! Να θυμάστε να αποθηκεύετε όλα τα αρχεία που θα χρησιμοποιήσετε μέσα σε 
ένα φάκελο. Ειδικά για τους ήχους πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να είναι αποθηκευμένοι 
στον ίδιο φάκελο με το αρχείο του Power Point. 
 

4. Η εμφάνιση του βιβλίου σας: Τώρα είναι η ώρα να αποφασίσετε για την εμφάνιση του 
βιβλίου σας! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πρότυπα σχεδίασης που έχει το 
Power Point ή να αναζητήσετε ένα στο ίντερνετ. Τέλος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 
από τα δυο δικά μας πρότυπα που θα βρείτε στον συνοδευτικό φάκελο (booktemplate1 
και 2). 

5. Ώρα για δράση … Είναι η ώρα να ξεκινήσετε να «γράφετε» το βιβλίο σας. Από το μενού 
Έναρξη ανοίξτε το Power Point …. Αν δεν θυμάστε ή δεν ξέρετε τι να κάνετε μπορείτε να 
δείτε την παρουσίαση PowerPointBasics.pps που θα βρείτε μαζί με το υπόλοιπο υλικό.  

Να είστε δημιουργικοί και να διασκεδάσετε !!!  

 

 


