PDF XChange
Descrierea instrumentului
Programul vă permite să citiți PDF-ul ca și cum ar fi o carte reală: astfel puteți să
subliniați, să evidențiați, să ștergeți cu o linie fragmentele din text care nu sunt relevante,
să introduceți notițe sau comentarii (apoi să luați notițe sau să marcați sau nu un anumit
pasaj semnificativ) în casetele de text (există și casete de text cu săgeți pentru a face
referiri specifice la text), să introduceți săgeți pentru a marca importanța unei părți a
textului, să introduceți forme precum cercuri sau dreptunghiuri, de exemplu pentru a
evidenția cuvintele cheie.
Programul vă permite, de asemenea, să introduceți text (nu în căsuțe de text), o funcție
utilă pentru a completa, de exemplu, o pagină de exerciții.
Puteți insera pagini goale (util, de exemplu, pentru a efectua un exercițiu care necesită
răspunsuri deschise), pagini dintr-un alt document (de exemplu, atunci când trebuie să
faceți legături între diferite subiecte, pentru eseuri) sau să exportați unul sau mai multe
pagini către un fișier (util când doriți să printați sau să trimiteți profesorului o singură
pagină, de exemplu, pagina cu un exercițiu făcut, și nu întreaga carte).
PDF-ul modificat poate fi salvat, exportat ca imagine și tipărit (mai bine să-l exportați și
apoi să îl imprimați).

Dificultatea pentru elevii cu TSI
Acest program este foarte util pentru elevii cu TSI atunci când vor să învețe independent.
Este un program de vizualizare a PDF-urilor care vă permite să deschideți, să editați și
să salvați fișiere PDF, inclusiv manuale digitale, creând un mediu de studiu adecvat
pentru copiii cu TSI, care încurajează studiul independent.

Beneficiile pentru elevii cu TSI
Afișează fișiere în format PDF și vă permite să scrieți în ele, să adăugați sau să eliminați
pagini, să fotografiați pagini sau părți din ele, să subliniați și multe altele. Este un
program necesar dacă utilizați cărți școlare digitale.
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul și materialul de
mai sus reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere
pentru orice utilizare a informațiilor expuse.

Exemplu de folosire a instrumentului
Programul este foarte util dacă elevul vine acasă, de exemplu, cu fotocopii de pe care să
învețe sau să facă exerciții sau dacă doriți să transformați o carte în format digital, cum
ar fi cărțile care nu pot fi găsite în format digital.
Pe YouTube există câteva tutoriale despre cum se utilizează PDF Xchange.
https://www.youtube.com/watch?v=FCfIoZh5OrU

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul și materialul de
mai sus reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere
pentru orice utilizare a informațiilor expuse.

