Το Notability είναι μια πολυαισθητηριακή εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη σε iPhone και iPad. Σας
επιτρέπει να κατεβάσετε οποιαδήποτε ιστοσελίδα και να την μετατρέψετε σε έγγραφο pdf. Στη συνέχεια,
μπορείτε να προσθέσετε χειρόγραφo ή δακτυλογραφημένο κείμενο ή να εγγράψετε τη φωνή σας για να
σχολιάσετε το έγγραφο.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φωτογραφίες, σκίτσα, ήχου ή διαδικτυακά κλιπ στα έγγραφά σας. Το
έγγραφό σας μπορεί να μοιραστεί εύκολα μέσα από τις εφαρμογές Box, Dropbox, Google Drive, One
Drive και άλλες υπηρεσίες που βασίζονται στο Cloud. Τα έγγραφα μπορούν επίσης να συγχρονιστούν
σε διάφορες συσκευές μέσω iCloud. Ένα έγγραφο μπορεί να επεξεργαστεί από πολλούς μαθητές σε
συνεργασία, αλλά όχι σε πραγματικό χρόνο.
Οι χρήστες μπορούν να μετατρέψουν οποιοδήποτε έγγραφο pdf σε πρότυπο, το οποίο μπορούν να
επαναχρησιμοποιήσουν για οικιακή εργασία ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό (ημερολόγιο,
προγραμματισμός μαθημάτων κλπ.).
Οι χρήστες μπορούν επίσης να οργανώσουν τα έγγραφά τους σε καταλόγους ανάλογα με τις θεματικές
που επιθυμούν.

Η λήψη σημειώσεων αποτελεί πρόκληση για τους ανθρώπους με προβλήματα δυσ-.
Η οργάνωση είναι μια άλλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι με δυσ-.
Για τα παιδιά με δυσπραξία, το σκίτσο και το σχέδιο είναι δύσκολο να επιτευχθούν.
Η ανάγνωση είναι επίσης αρκετά δύσκολη για τους περισσότερους ανθρώπους με δυσ-.

Μέσα από τη πολυαισθητηριακή λήψη σημειώσεων, το Notability είναι πραγματικά χρήσιμο για τα
παιδιά και τους εφήβους με δυσ-.
Επιτρέπει τη δημιουργία πρωτότυπων εγγράφων, τον εμπλουτισμό τους με περιεχόμενο πολυμέσων
(εγγεγραμμένη φωνή, εικόνες, web clips, χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες σημειώσεις κ.λπ.).
Μπορούν εύκολα να σχεδιαστούν βασικά σχήματα όπως το τετράγωνο, το τρίγωνο, ο κύκλος κλπ. με τα
ενσωματωμένα εργαλεία σχεδίασης. Μπορούν να μοιραστούν αυτό το περιεχόμενα με συνομηλίκους

τους ή να μετατρέψουν ορισμένα έγγραφα ως επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα για να εξοικονομήσουν
χρόνο και προσπάθεια.
Μπορούν να τροποποιήσουν την μορφή (γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα) οποιουδήποτε εγγράφου
pdf.
Το Notability μπορεί επίσης να μετατρέψει οποιαδήποτε ιστοσελίδα σε έγγραφο pdf, το οποίο οι χρήστες
μπορούν στη συνέχεια να σχολιάζουν, να τροποποιούν ή να εμπλουτίζουν περιεχόμενο πολυμέσων. Η
λήψη και ο μετασχηματισμός της ιστοσελίδας σε pdf διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Η ποιότητα του
παραγόμενου pdf είναι αρκετά εντυπωσιακή.
Η λειτουργία ζουμ επιτρέπει επίσης στον χρήστη να δουλεύει σε ένα περιορισμένο τμήμα του εγγράφου.
Ο τρόπος με τον οποίο η εφαρμογή δομεί τα έγγραφα βοηθά τους μαθητές να οργανωθούν και να
ανακτήσουν εύκολα τις πληροφορίες που χρειάζονται.
Η δυνατότητα μετατροπής του κειμένου σε ομιλία, επιτρέπει στο χρήστη να ακούει οποιοδήποτε κείμενο
στην εφαρμογή, από μια αρχική σημείωση που δημιουργήθηκε με την εφαρμογή ή από οποιαδήποτε
άλλη πηγή (εισαγωγή από το MS Office, το Google Drive ή μία ιστοσελίδα).

Εάν ένας μαθητής πρέπει να γράψει μία έκθεση ή μια εργασία, το Notability είναι ένα είδος ελβετικού
σουγιά που επιτρέπει στο χρήστη να:
• κατεβάσει μια ιστοσελίδα και να την μετατρέψετε σε έγγραφο pdf
• δημιουργεί τις δικές του χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες σημειώσεις
• προσθέτει σχόλια φωνητικών εγγραφών
• προσθέτει περιεχόμενο πολυμέσων (εικόνα, ήχος, σκίτσο, κ.λπ.)

Για τα παιδιά με δυσ- που έχουν ξεκινήσει να μαθαίνουν να γράφουν, το Notability μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τα γράμματα.
Οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα κείμενο ή μια σειρά γραμμάτων, έτσι ώστε
το παιδί να μπορεί να εντοπίσει τα γράμματα ακολουθώντας το μοντέλο.
Η εφαρμογή μπορεί επίσης να αποτελέσει υποστήριξη στην εκμάθηση της ανάγνωσης ή την ενίσχυση
των δεξιοτήτων ανάγνωσης:
• Το παιδί καταγράφει τη φωνή του κατά την ανάγνωση. Μπορεί στη συνέχεια να ακούσει την
ηχογράφηση και να εντοπίσει την λέξη με την οποία είχε δυσκολία στην ανάγνωση.
• Το παιδί χρησιμοποιεί τη λειτουργία μετατροπής του κειμένου σε ομιλία για να ακούσει μια
φωνή που του διαβάζει το κείμενο, ενώ παράλληλα το Notability γραμμοσκιάζει τις λέξεις που
διαβάζονται.
Η δυνατότητα εγγραφής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για την εκμάθηση ξένων
γλωσσών, καθώς οι μαθητές μπορούν να ηχογραφήσουν τον εαυτό τους και να επαναλάβουν το
ηχητικό απόσπασμα προκειμένου να αξιολογήσουν την προφορά και τον τονισμό, για παράδειγμα.

