
 

 

Υπόδειγμα 
(template) για την 
ανάπτυξη της 
Αυτοκατευθυνόμενης 
μάθησης 
Διαδικτυακή Εκπαιδευτική 
Πηγή  



 

Υπόδειγμα (template) για την Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση  
 

Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πηγή 
 

 Θέμα: Ποια είναι τα οφέλη της δημιουργίας ενός Ηχητικού βιβλίου 
(Audiobook) 

Τίτλος: 

ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 

αυτή τη πηγή; 

 
Αυτό το άρθρο έχει γραφτεί για να  αναδείξει πόσο σημαντικά είναι 
τα ηχητικά βιβλία (audiobook). Η αγορά των ηχητικών βιβλίων 
αναπτύσσεται πιο γρήγορα από αυτή των ηλεκτρονικών βιβλίων 
(eBook).  Οι μαθητευόμενοι μπορούν να δουν τα διάφορα στατιστικά 
δεδομένα και να συγκρίνουν τους διάφορους τρόπους έκδοσης 
βιβλίων.  

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 

η πηγή; 

Οι μαθητευόμενοι θα έχουν επίγνωση της αξίας του ηχητικού 
βιβλίου. 

Σύνδεσμος για 
την πηγή: 

https://filmora.wondershare.com/audio-editing-tips/how-to-make-
an-audio-
book.html?msclkid=aeed22c5b3ff11eca0beda4f6dbbd6d4#part1 



 

  

Θέμα: Τα 6 καλύτερα δωρεάν λογισμικά δημιουργίας ηχητικών βιβλίων για 
Windows 

Τίτλος: ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 3 ώρες 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή τη πηγή; 

Οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το λογισμικό 
Creator (Creator Software) και να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση στη 
δημιουργία ηχητικού βιβλίου. Επίσης, μπορούν να μορφωθούν δωρεάν 
και να εξασκηθούν, καθώς και να καλλιεργήσουν την δημιουργικότητα 
και τη φαντασία τους. Αυτά τα λογισμικά είναι πολύ εύκολα για 
κατανόηση και ταιριάζουν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή η 
πηγή: 

Οι μαθητευόμενοι θα μάθουν τα διάφορα λογισμικά και πως μπορούν 
να τα χρησιμοποιήσουν.  

Σύνδεσμος για την 
πηγή: 

https://listoffreeware.com/free-audiobook-creator-software-

windows/?msclkid=447939c2b3fe11ecaa742ef65b1badca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://listoffreeware.com/free-audiobook-creator-software-windows/?msclkid=447939c2b3fe11ecaa742ef65b1badca
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Θέμα: Πως μπορείς να φτιάξεις ένα ηχητικό βιβλίο που θα λατρέψουν οι 
ακροατές: 10 βήματα 

Τίτλος: ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 2 ώρες 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή τη πηγή; 

 
 
 
Κάνετε μια εισαγωγή στους μαθητές σχετικά με τη διαδικασία 
δημιουργίας ενός ηχητικού βιβλίου. Το άρθρο είναι χωρισμένο σε 10 
βήματα. 

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή η 
πηγή; 

 
Οι μαθητευόμενοι θα λάβουν τις θεωρητικές γνώσεις ενός ηχητικού 
βιβλίου. Επίσης, θα μπορούν να μάθουν διαφορετικές μεθόδους.  

Σύνδεσμος για την 
πηγή: 

https://becomeawritertoday.com/how-to-make-an-
audiobook/?msclkid=4478ee6bb3fe11ecad515a91e885c6dd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Θέμα: Πως μπορείς να κάνεις ένα ηχητικό βιβλίο: Δημοσιεύοντας στο ACX 
και η αγορά του ηχητικού βιβλίου (Audiobook Marketing) 

Τίτλος: ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 2 ώρες 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή τη πηγή; 

Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε τα εξής: 

• Γιατί πρέπει να κάνετε ένα ηχητικό βιβλίο 

• Μορφές των ηχητικών βιβλίων και τι σημαίνουν 

• Ο καλύτερος τρόπος δημιουργίας ενός ηχητικού βιβλίου 

• Που να πουλήσετε και πως να εμπορεύεστε τα ηχητικά σας 
βιβλία 

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 
η πηγή; 

Χρησιμοποιώντας αυτή την πηγή, οι μαθητευόμενοι θα μπορούν να 
διαβάσουν εποικοδομητικό υλικό για τον τομέα της δημιουργίας 
ηχητικών βιβλίων με επεξηγήσεις. 

Σύνδεσμος για 
την πηγή: 

https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-
audiobook/?msclkid=4478ab9eb3fe11ec95c60d1fe47d3af8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Θέμα: Πως να κάνεις ένα ηχητικό βιβλίο στο σπίτι 

Τίτλος: ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 3 ώρες 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή τη πηγή; 

Κύριος σκοπός αυτής της πηγής είναι σας βοηθήσει να βρείτε τη 
σωστή μορφή και τεχνική για να δημιουργήσετε ένα ηχητικό βιβλίο 
μόνοι σας.  Είναι πολύ κατανοητό και συνοπτικό, χωρίς πολλά 
βήματα.  

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 
η πηγή; 

 
Σε αυτή την πηγή θα βρείτε διαθέσιμα βίντεο, συμβουλές και 
παραδείγματα για το πως μπορείτε να εκδώσετε ένα ηχητικό βιβλίο. 
Επίσης, οι μαθητευόμενοι μπορούν να δοκιμάσουν δωρεάν 
μαθήματα, να ακούσουν podcasts και ιστορίες. 

Σύνδεσμος για 
την πηγή: 

https://self-publishingschool.com/make-an-audiobook/#home 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Θέμα: Υλικό ηχογράφησης αφηγητή 

Τίτλος: ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή τη πηγή; 

Οι μαθητευόμενοι μπορούν να μάθουν μέσω αυτής διάφορες 
αφηγηματικές μεθόδους. Σας προσφέρει διάφορες συμβουλές και 
μεθόδους για τη βελτίωση των αφηγηματικών δεξιοτήτων σας.   
 

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 
η πηγή; 

 
 
Οι μαθητευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη πηγή, όχι 
μόνο για το ηχητικό βιβλίο αλλά θα ήταν χρήσιμο και για 
διαφορετικές συνθήκες όπου είναι απαραίτητη μια αφηγηματική 
μέθοδος.  

Σύνδεσμος για 
την πηγή: 

https://www.voices.com/blog/audiobook-narrator-recording-tips/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Θέμα: Η εξέλιξη των ηχητικών βιβλίων: Από την πρώτη ηχογράφηση 
ηχητικού βιβλίου μέχρι τις ψηφιακές λήψεις 

Τίτλος: ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή τη πηγή; 

To blog φωνής (Voice blog) έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει όλες 
τις πληροφορίες για τα ηχητικά βιβλία. 
Οι μαθητευόμενοι μπορούν να μάθουν τα πάντα για τα ηχητικά 
βιβλία από το αρχικό μέχρι το μεσαίο επίπεδο (αφήγηση, τεχνική 
υποστήριξη, δημοσίευση). Επίσης, εξηγεί την ιστορία των ηχητικών 
βιβλίων. 

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 
η πηγή; 

Περιγράψτε εδώ την αξία συμπλήρωσης αυτής της δραστηριότητας 
για τους μαθητές.  
Για τους μαθητές, δεν θα είναι δύσκολο να μάθουν βήμα προς βήμα 
ολόκληρη τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των 
ηχητικών βιβλίων. 

Σύνδεσμος για 
την πηγή: 

https://www.voices.com/blog/_evolution_of_audiobooks_continue
d/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Θέμα: Οι 17 καλύτερες ιστοσελίδες από όπου μπορείτε να κατεβάσετε 
δωρεάν ηχητικά βιβλία 

Τίτλος: ΑΓΓ (ENG) 

Διάρκεια: 2 ώρες 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή τη πηγή; 

 
Αυτή η πηγή προσφέρει διαφορετικές πληροφορίες για το πού 
μπορείτε να βρείτε δωρεάν ηχητικά βιβλία. Οι μαθητευόμενοι 
μπορούν εύκολα να κατεβάσουν διάφορα ηχητικά βιβλία και να τα 
απολαύσουν.  

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 
η πηγή; 

Οι μαθητευόμενοι θα μάθουν διάφορους χώρους από όπου μπορούν 
να βρουν ηχητικά βιβλία και θα μάθουν πως μπορούν να φτιάξουν 
ένα ηχητικό βιβλίο. Είναι πολύ βοηθητική πηγή για τους μαθητές, 
τους ηλικιωμένους και όλους όσους θέλουν να απολαύσουν τα 
ηχητικά βιβλία. 

Σύνδεσμος για 
την πηγή: 

https://www.lifewire.com/free-audio-books-the-15-best-sources-online-1357952 
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Θέμα: 7 Παραδείγματα Σχεδιασμού του Εξωφύλλου των Ηχητικών βιβλίων 
& Συμβουλές για να τα δημιουργήσετε 

Τίτλος: ΑΓΓ (ENG) 

Χρόνος: 30 λεπτά 

Γιατί να 
χρησιμοποιήσετε 
αυτή τη πηγή; 

 
Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει συμβουλές, παραδείγματα και λόγους 
για το γιατί το εξώφυλλο είναι τόσο σημαντικό. Οι μαθητευόμενοι θα 
ενημερωθούν για τον σχεδιασμό εξωφύλλου (cover design).  

Τι θα σας 
προσφέρει αυτή 
η πηγή; 

 
Είναι μια πολύ πρακτική πηγή και είναι χρήσιμη για κάποιον που 
θέλει να μάθει περισσότερα για το γραφικό σχεδιασμό (graphic 
design) και το σχεδιασμό εξωφύλλου (cover design) των ηχητικών 
βιβλίων.  

Σύνδεσμος για 
την πηγή: 

https://bookbrush.com/7-audiobook-cover-design-examples-tips-
to-create-them/?msclkid=be5e7630b67911ecba7b4f51520fc34d 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


