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Cum să se utilizeze eficient cărţile în format electronic şi Tablet
PC-urile în cadrul procesului de predare şi învăţare
Introducere
Dezvoltarea exponenţială in domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) a determinat
instituţiile de învăţământ să dezvolte alternative la metodele tradiţionale de predare la clasă.
Cu funcţionalităţile din ce în ce mai sofisticate ale tehnologiilor electronice, există o capacitate crescută
de interactivitate în procesul de învăţare. Există o revoluţie pedagogică care implică o evoluţie în
schimbarea rolului lectorului de la a livra informaţii prin intermediul sălii de clasă la a facilita dialogul, prin
intermediul comunicaţiilor electronice. Astfel, sunt în curs de dezvoltare noile pedagogii ce sprijină
gândirea critică şi originală ca rezultat al învăţării, favorizând construirea cunoştinţelor mai presus de
dobândirea cunoştinţelor, În cadrul procesului de predare, accentul este pus pe trecerea de la un model
didactic la un model bazat pe dialog, mai degrabă învăţare prin angajare şi colaborare, decât prin
achiziţionare şi reproducere a informaţiilor împărtăşite de lector.
Resursele tradiţionale de învăţare au fost prelegerile, notele de curs, cărţile şi revistele, având drept
suport de învăţare seminariile, exerciţiile de grup şi lucrările de laborator. Evaluarea a fost realizată
folosind cursuri şi examene formale.
Resursele de învăţare bazate pe TIC includ învăţare asistată de calculator, simulări interactive şi resurse
disponibile pe CD--uri, intranet şi Internet, inclusiv baze de date bibliografice. Suportul pentru procesul de
învăţare poate fi asigurat prin intermediul utilizării învăţării interactive asistată de calculator şi a diverselor
aplicaţii software (de exemplu, foi de calcul, analize statistice sau textuale, CAD, modelare 3-D,
multimedia, etc) Evaluările pot fi efectuate prin intermediul testelor informatizate disponibile pe intranet
sau Internet, ce includ marcare electronică şi feedback. Există posibilitatea de discuţii structurate pe
forumurile de pe internet şi a altor activităţi de colaborare, proiecte şi rezolvare de sarcini intre colegi,
profesori şi studenţi.
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Laptop-urile îl eliberează pe utilizator de această constrângere. Ele pot fi transportate oriunde si, prin
urmare,şi în sala de clasă. Mulţi studenţi au renunţat la a lua notiţe pe hârtie în favoarea tastării acestora
pe laptop. Până de curând, laptop-urile trebuiau să fie conectate la o linie telefonică pentru a permite
accesul la internet, reintroducând constrângerea locului de muncă fix pentru a fi on-line. Au fost introduse
prize de telefon în centrele universitare, inclusiv biblioteci, dar nu încă în multe săli de clasă. În hoteluri a
crescut numărul instalărilor de conexiuni la internet în camerele de oaspeţi, iar unele linii de căi ferate au
conexiuni la internet în trenurile lor. Aceste facilităţi de conexiune dial-up, sunt în prezent înlocuite cu
capacităţi de bandă largă. În ultimii ani, conexiunile fără fir au devenit disponibile, eliberând utilizatorul de
constrângerea de a fi nevoit să se conecteze fizic la un sistem de telefonie şi, prin urmare, oferindu-i
posibilitatea de a deveni mobil. Sunt disponibile acum adaptoare wireless necostisitoare ce se
conectează pe portul USB (Universal Serial Bus) al unui laptop. Cu toate acestea, gradul de utilizare al
reţelelor fără fir este încă mică în prezent. Campusurile universitare răspund rapid, iar reţelele sunt
instalate în aeroporturi, în unele hoteluri, restaurant şi în alte locaţii.
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Tehnologii de învăţare pe suport electronic (e-learning)
Tehnologiile e-learning utilizează material multimedia interactiv (transmiterea simultana, prin intermediul
ecranelor calculatoarelor de text, grafică, programe software, animaţii, video, voice-over şi muzică, în
format stereo, precum şi programe de realitate virtuală). Utilizarea tehnologiilor de e-learning permite
interacţiunea cu utilizatorul, cu controlul asigurat de programe de calculator software, astfel pot fi utilizate
în mod eficient în educaţie şi formare profesională, Componente hardware şi software sofisticate sunt
disponibile pentru producţia de materiale de predare de înaltă calitate şi flexibile, acestea având si
costuri reduse.
Materialele interactive de predare îmbunătăţesc procesul de învăţare; sunt plăcute, şi, prin intermediul
reţelelor fără fir, pot fi folosit oriunde, în orice moment şi de către oricine. Un individ are libertatea de a
învăţa într-un ritm propriu, de a selecta un nivel corespunzător şi de a alege intervalul de timp pentru
studiu, astfel încât să fie în măsură să studieze la locul de muncă sau la domiciliu sau în călătorie.
Utilizarea acestui mediu de diseminare, dacă este pregătită cu grijă şi în mod cuprinzător poate elimina
nevoia de ateliere, seminarii, conferinţe, vizite la faţa locului şi de prezenţă la târguri tehnice, economisind
timp şi combustibili şi, astfel, contribuind la reducerea emisiilor poluante în aer .
Toate elementele implicate în livrarea materialelor în situaţiile de la clasă pot fi încorporate în format
video şi audio. Făcând pachetul multimedia multi-dimensional, cu meniuri de ajutor şi legături încrucişate,
utilizatorul poate interoga sistemul, la fel cum sunt puse întrebări şi se răspunde într-o situaţie de la clasă.
Pachet de predare multimedia nu devine niciodată obosit şi nu se retrage. Fiecare utilizare este la fel de
proaspătă ca şi prima. O infinitate de materiale şi de cunoştinţe pot fi accesate prin intermediul
internetului.
Tehnologiile de e-learning au intrat rapid în sectorul educaţional şi, ca rezultat, apar din ce în ce mai
multe instrumente noi de învăţare. Acestea schimbă modul în care profesorii şi studenţii lucrează şi
interacţionează permiţând astfel un proces de învăţare mai eficient.
Din punct de vedere istoric, managerii din învăţământ şi din domeniul formării profesionale de nivel
corporativ au căutat întotdeauna modalităţi de a reduce costurile şi de a îmbunătăţi eficienţa programelor
de formare şi a proceselor prin utilizarea progreselor tehnologice. Înainte de 1980, domina abordarea cu
instructor în clasă, deşi unele organizaţii utilizau abordări mainframe şi video interactive. Prin 1990,
livrarea conţinutului CD-urilor cu ajutorul PC-ului a devenit posibilă. Începând cu 1998, abordările bazate
pe Internet (de exemplu învăţarea electronică) au devenit metoda dominantă pentru crearea unui mod de
învăţare şi formare corporativă care să fie rapid, scalabil şi cu un cost redus.
Până în prezent, punerea în aplicare a TIC în educaţie a fost sub forma computerelor desktop sau laptop
/ notebook, a reţelelor locale (LAN) şi a conexiunilor la Internet, cu conţinutul de învăţare în diferite
formate electronice, dar încă însoţit de cărţi tradiţionale / manuale. Aceste metode de obicei, urmăresc
formatul "clasic" de învăţare în cadrul clasei, schimbând doar faptul că se deplasează conţinutul din
paginile cărţii pe ecranul computerului. Participanţii la proces (profesori şi studenţi), rămân în continuare
"legaţi" de reţeaua LAN a şcolii, care îi conectează la conţinutul de învăţare şi la Sistemul de
Managementul Învăţării al şcolii (Learning Management System-LMS). Tradiţionalul stilou a fost înlocuit
de tastatură şi mouse. Dar, în cele mai multe cazuri, aceste schimbări nu dau libertatea de care
profesorul şi studentul ar putea avea nevoie, mai ales în cazul predării şi studierii unor teme specifice,
cum ar fi arta, desenul, design-ul şi arhitectura. În cazul studiilor de teren şi a lucrărilor de laborator, este
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dificil să se opereze prin intermediul unui computer, cu mouse şi tastatură, chiar şi pentru cei ce deţin
notebook-uri.

Cursuri Multimedia/Internet
Viitorul în ceea ce priveşte predarea se prefigurează ca fiind profund implicat în învăţământ la distanţă
utilizând multimedia, CD-uri, internet şi intranet-uri, ce includ videoconferinţe şi învăţare asistată de
calculator.
Utilizarea tehnologiilor de învăţare electronică în ansamblul sistemelor de învăţământ va duce la o
revoluţie majoră în procesul de predare. Acum este posibil să se transmită fişiere prin intermediul
internet-ului care să conţină toate elementele multimedia: video, animaţii, text, grafică, sunet stereo şi
programe software.
Prezentări ce conţin diagrame interactive, imagini, animaţii, video şi voce pot fi vizionate oriunde în lume,
în orice moment. Materialele de curs multimedia pot fi astfel produse şi prezentate exact ca şi într-o sală
de curs, dar vizualizate de milioane de oameni. Aşadar, există posibilitatea unor fluxuri uriaşe de venituri
ce rezultă din furnizarea de cursuri universitare în lumea întreagă.
Bandă larga pentru telefonie, internet, e-mail şi videoconferinţe poate fi folosită pentru comunicare în
ambele sensuri între "profesori" şi studenţi. Cursurile internaţionale vor creşte rapid pe internet sau prin
intranet-uri exclusive. Mega-cursurile vor fi oferite de către consorţii de organizaţii educaţionale şi
companii noi de învăţare electronică (E-Learning).

MENUET – Mobile E- Novative Use of
E- learning Technologies
Project No. LLP-LdV/ToI/2008/RO/010

Provocările directe cu care se confruntă furnizorii de educaţie sunt următoarele:










Configurarea studiourile multimedia multidisciplinare pentru producţia cursurilor în format
electronic.
Convertirea cursurilor existente în format electronic multimedia.
Convertirea claselor si a salilor de curs în săli de clasă electronice, cu sunet stereo, învăţare
asistată de calculator, conexiune la Internet şi sisteme de proiecţie.
Prezentarea materialelor didactice în formate interactive multimedia si plasarea acestor pe
internet pentru a putea fi accesate la nivel mondial.
Stabilirea intranet-urilor exclusive de nivel mondial.
Configurarea facilităţilor pentru videoconferinţe internaţionale în cadrul salilor de curs.
Stabilirea de conexiuni cu universităţi cheie şi organizaţii de nivel mondial.
Oferirea de cursuri internationale, prin intermediul acestui mecanism studenţilor proprii.
Oferirea de cursuri internaţionale, prin intermediul reţelei stabilite, din studiourile multimedia către
indivizi şi grupuri de studenţi la nivel mondial.

Învăţăre cu ajutorul dispozitivelor mobile (Mobile Learning)
Mobile learning (m-learning -" învăţare oriunde şi oricând ") a evoluat odată cu introducerea dispozitivelor
mobile, cum ar fi PDA-uri, telefoane mobile, laptop-uri, notebook-uri şi Tablet PC-uri, în predare şi
învăţare, împreună cu banda largă şi transmiterea datelor wireless. Această mare conectivitate creează
oportunităţi pentru moduri de învăţare flexibile şi colaborative, în acelaşi timp susţinând legături mai
strânse între învăţarea la locul de muncă, acasă, la şcoală şi în comunitate.

Avantajele cursanţilor ce utilizează dispozitive portabile
Spontaneitatea

Activităţile de învăţare au loc atunci când cursantul se simte pregătit, sau pot fi utilizate pentru a umple
"timpii morţi".
Nemijlocirea

Învăţarea devine posibilă din perspectiva nevoii, indiferent de locaţie.
Sporirea accesului

Resursele de învăţare pot fi accesate de la locul de muncă , pe parcursul călătoriilor, în timpul cursurilor
şi prelegerilor.
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Portabilitatea

Comunicarea cu tutorii şi colegii, precum şi captarea, stocarea şi regăsirea informaţiilor în format
multimedia, sunt posibile de la un dispozitiv în orice locaţie.

Mobile learning:












permite cu adevărat o învăţare personalizată, oriunde, oricând
poate fi folosit pentru a însufleţi, sau a adăuga varietate lecţiilor sau cursurilor convenţionale
poate fi utilizat pentru a elimina unele dintre formalităţile pe care studenţii netradiţionali le pot găsi
neatractive sau înfricoşătoare şi poate face învăţarea distractivă
poate contribui la sprijinirea alfabetizării, aritmeticii şi învăţării limbilor străine
poate ajuta elevii şi profesorii să recunoască şi să dezvolte abilităţile de bază existente, astfel
încât să permită tinerilor să comunice într-o formă notaţională, prin intermediul mesajelor de tip
text
facilitează experienţele de învăţare atât individuale, cât şi de colaborare
permite o învăţare discretă, în zona sensibilă a alfabetizării
poate ajuta la combaterea rezistenţei în utilizarea TIC, oferind o punte de legătură între instrucţia
privind telefonul mobil şi instrucţia privind PC-ul
s-a observat faptul că ajută studenţii tineri cu probleme de atenţie să rămână concentraţi pentru
perioade mai lungi de timp
poate ajuta la creşterea încrederii în sine şi a respectului de sine prin recunoaşterea
competenţelor necelebrate, permiţând experienţe personalizate de învăţare fără a fi
înfricoşătoare şi metode de învăţare şi suport de tip peer-to-peer

Instrumente mobile learning
Instalarea unei reţele wireless într-o instuţie educaţională (şcoli,universităţi sau companii) nu
constitue un proces costisitor şi nici unul complex din punct de vedere tehnic.Accesul wireless la internet
îl regăsim deja în multe locuri publice – terminale călătorie, hoteluri, internet cafe şi chiar în trenuri.
O mare varietate de dispozitive mobile sunt disponibile. Laptopurile se regăsesc într-un număr
mai mare decât computerele desktop şi cele de laborator, în vreme ce notebook-urile şi telefoanele
mobile sunt considerate cele mai importante dispozitive.
Avantajele mobile learning





Este mult mai usor să acomodezi multiple dispozitive mobile decât cele desktop intr-o
clasa datorită spaţiului redus pe care îl ocupă
Dispozitivele mobile ce conţin notiţe şi cărţi în format electronic sunt mult mai uşoare şi
facil de transportat comparativ cu foi şi cărţi
Dispozitivele mobile pot fi folosite oriunde ,oricând, chiar şi acasă, în tren şi în hoteluriaceste locuri sunt prielnice invăţării deoarece nu pot fi deranjante
Dispozitivele mobile facilitează înregistrarea electronică şi introducerea datelor în lecţii
practice sau in exterior, unde computerele desktop nu pot fi folosite (experimente
ştiinţifice, bucătării, călătorii...)
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Dispozitivele mobile pot adapta uneltele de învăţare/referinţă pentru acces rapid la date,
de exemplu accesarea unui tutorial care să ajute la terminarea unei sarcini de lucru
Studenţii pot interacţiona cu profesorul şi intre ei şi astfel pot intreprinde proiecte
comune şi muncă de colaborare, astfel încât mai mulţi studenţi şi profesorul pot trece
dispozitivul de la unul la altul, în cadrul unui grup, sau "se pot întâlni", lucru realizat
folosind funcţia infraroşu a PDA-ului , sau o reţea wireless, cum ar fi WiFi sau Bluetooth.
Persoanele care pot şi-au pierdut interesul în domeniul educaţiei se bucură de utilizarea
telefoanelor mobile, mp3 playere şi dispozitive pentru jocuri. Dacă multimedia interactivă,
muzică, jocuri şi simulări sunt încorporate în materialele de predare/învăţare, atunci
utilizarea dispozitivelor mobile poate spori posibilitatea atragerii cursanţilor, făcând din
învăţare o activitate distractivă.
Dispozitivele mobile pot fi folosite ca tehnologie de asistenţă pentru cursanţii cu dificultăţi
de învăţare şi / sau handicap.

Dezavantajele mobile learning











Lipseşte o platformă comună (de exemplu, diferite dimensiuni ale ecranelor - ecrane
orizontale pe anumite computere portabile, ecranele mici pătrate de pe telefoanele
mobile), astfel încât este dificil să se dezvolte conţinutul care va funcţiona pe toate
dispozitivele mobile.
Dispozitivele mobile sunt mult mai uşor de pierdut sau furat decât calculatoarele de birou
şi sunt mai atractive pentru hoţi decât notiţele scrise de mână.
Bateriile necesită încărcare regulată şi datele pot fi pierdute pe unele dispozitive, dacă
acest lucru nu se face corect.
Dispozitivele mobile pot deveni învechite foarte repede
Există probleme de securitate la accesul wireless, prin intermediul dispozitivelor mobile.
Lăţimea pe fir se poate degrada în cazul unui număr mare de utilizatori, la reţelele
wireless.
Profesorii ar putea necesita acţiuni de training suplimentar pentru a putea folosi în mod
eficient dispozitivele
Există dificultăţi de imprimare, cu excepţia cazului în care aparatul este conectat la o
reţea.
Ecranele mici limitează cantitatea şi tipul de informaţii care pot fi afişate, în special pe
telefoane mobile sau PDA-uri, care au capacităţi de stocare, de asemenea, limitate

Proiectul EDUET
Scopul global al proiectului a fost acela de a dezvolta abilităţi de predare în era mobile learning (mlearning). Au fost pregătite orientări cuprinzătoare care să integreze directivele de învăţare cu tehnologiile
mobile pentru a oferi un cadru logic pentru promovarea si coordonarea practicilor de mobile learning în
sprijinul educaţiei şi formării profesionale europene.

Obiectivele au fost:


Să promoveze şi să consolideze contribuţia adusă de formarea profesională procesului de
inovare, cu scopul de a îmbunătăţi competitivitatea şi spiritul antreprenorial, şi, de asemenea,
având în vedere posibilităţile de noi locuri de muncă.
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Să îmbunătăţască abilităţile şi competenţele oamenilor, în special ale tinerilor, în formarea
profesională iniţială la toate nivelurile, cu scopul de a facilita integrarea şi reintegrarea lor pe piaţa
forţei de muncă.
Să contribuie la îmbunătăţirea calităţii, precum şi a accesului la formare profesională continuă şi
achiziţionare de abilităţi şi competenţe pe tot parcursul vieţii.
Să studieze toate conceptele relevante didactice şi metodologiile din domeniul mobile learning
bazat pe tehnologia computer mobile, precum şi pe ştiinţele cognitive.
Să proiecteze şi să testeze două modele de resurse de învăţare sub formă de manuale
electronice pentru învăţarea limbilor străine (Engleza pentru afaceri) şi pentru un subiect comun
european (Energie & Mediu) pentru colegii, universităţi şi învaţământ corporativ.
Să stabilească dacă utilizarea didactică de manuale electronice şi Tablet PC-uri este la fel de
eficace şi inovatoare ca transmiterea media.

Obiectivul specific al proiectului EDUET a fost acela de a determina dacă, Tablet PC-ul, echipat cu cărţi şi
manual electronice special proiectate, este mai potrivit pentru aplicaţii educative decât orice alt calculator
cu conţinut de învăţare proiectat "convenţional".
Şablonul ales al modelului de E-pedagogie (Metodologia de testare), a fost "adaptat" la funcţionalitatea
specială adăugată de Tablet PC ca şi instrument nou de învăţare şi a inclus toate funcţiile educaţionale /
caracteristicile speciale ale Tablet PC-ului ", precum şi pe cele suplimentare faţă de capacităţile laptopului.
Acesta a constat dintr-un proiect de metodologie ce conţine următoarele procese secvenţiale:













Specificarea obiectivelor educaţionale dorite (definirea unor indicatori de performanţă, a unor
indicatori de proces şi de realizare şi a unor indicatori cantitativi şi calitativi)
Realizarea design-ului cursurilor pentru Tablet PC-uri
Desfăşurarea procedurilor de testare (Design-ul unui chestionar pentru a evalua funcţionalitatea
didactică a noului format electronic de livrare media - Tablet PC-uri şi cărţi / manuale electronice).
Solicitarea feedback-ului (de la studenţi şi cadre universitare pentru a evalua gradul de adecvare
al instrumentelor de învăţare electronică - Tablet PC-uri, cursuri şi tipurile de media conţinute de
acestea)
(Colectarea de date).
Analize cantitative (analiza datelor). Răspunsurile Chestionarului - Întrebările Selectate
Analize calitative (analiza datelor). Răspunsurile Chestionarului - Întrebările deschise
Analiza critică a punctelor tari, slabe, oportunităţi şi ameninţări ale activităţii de învăţare
Stabilirea niveluuil la care obiectivele educaţionale au fost îndeplinite
(Raportarea constatărilor).
Propuneri de îmbunătăţiri ale activităţilor de predare / învăţare folosind Tablet PC-uri şi cărţi /
manual electronice.
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Funcţii şi caracteristici suplimentare educaţionale ale Tablet
PC-ului

Un Tablet PC este un computer în format de notebook de dimensiuni A4, cu capabilitatea de a se putea
scrie prin utilizarea unei tablete digitale sau a unui touchscreen sensibil. Utilizatorul poate folosi un stylusspre a opera computerul fără a avea nevoie de o tastatură sau un mouse. Deoarece tabletele sunt
exploatate cu un stylus, mai degrabă decât cu mouse-ul standard/combinaţie de taste, este posibil să fie
utilizate în mod eficient pe o perioadă îndelungată de timp -. Au greutate redusă şi baterie de lungă
durată.
Mutarea creionului pe ecran este echivalentă cu deplasarea mouse-ului. Apăsându-l în jos se înlocuieşte
click-ul stânga, în timp ce un buton de pe partea laterală a stylus-ului înlocuieşte click-ul dreapta.
Elevii pot scrie de mână note de curs în Tablet PC-uri. Aceste note şi schiţe pot fi salvate pentru a fi
reîncărcate şi / sau imprimate.
Cele mai multe Tablet PC-uri pot rula pe sistemul de operare Microsoft Windows XP Tablet Edition.
Tablet PC-urile utilizează recunoaşterea scrierii de mână furnizate de Digital Ink "Microsoft", o extindere
la Windows XP.
Când studentul capătă dexteritate în a scrie de mână aceste note vor fi convertite în fişiere text tastat.
De asemenea, este posibil să se utilizeze jumătate de ecran pentru a afişa o tastatură QWERTY apăsând stylus-ul peste această tastatură se permite tastarea.

Textul poate fi, prin urmare, introdus cu ajutorul sistemului de operare-ul încorporat de recunoaştere a
textului, cu tastatura de pe ecran, prin recunoaştere vocală, sau cu o tastatură fizică (dacă este
disponibilă).
Tablet PC-urile care includ o tastatură sunt numite convertibile sau hibride. Cele care sunt constituite
doar dintr-un monitor cu creion sunt numite „tablete‟, dar acestea pot folosi tastaturi externe wireless sau
USB.
Toate tabletele convertibile dispun de caracteristica de ecran rabatabil (pivotant 180 ° în jurul centrului lor
şi rotirea între modurile portret şi peisaj) - util pentru prezentări sau partajarea unui calculator, în grup.
Cele mai multe Tablet PC-uri pot fi legate de alte computere pentru a fi utilizate în afaceri, uneori folosind
reţele fără fir (wireless), cum ar fi Bluetooth sau Wireless LAN (WLAN cunoscut de asemenea, sub
numele de WiFi). În prezent, dispozitivele wireless sunt conforme cu standardele 802.11a/b/g.
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TABLET PC-urile şi INOVAŢIA
În ultimii ani, creaţia inovatoare a studenţilor artişti, designerilor si inginerilor a devenit din ce în ce mai
problematică din cauza existenţei limitărilor în ceea ce priveşte introducerea ideilor într- un computer prin
intermediul unei tastaturi şi a unui mouse.
Design-ul tip formă liberă a devenit din ce în ce mai dificil.
Sistemul cu stylus este excelent pentru aplicaţii cum ar fi completarea unor formulare on-line sau desen
cu programe de artă.

Folosirea de diagrame, cum ar fi cele necesare pentru răcire, psihometrie, desene şi modele de aer
condiţionat, şi nomograme, ca cele utilizate în calculele de combustie, au devenit defuncte.
Permiţând utilizatorului să deseneze folosind stylus-ul, Tablet PC-ul rectifică aceste inhibitii, astfel
reînnoind posibilităţile de proiectare in formă liberă şi utilizarea de nomograme şi diagrame. Aceasta din
urmă, pot fi un pas înapoi deoarece calculele necesare pentru a construi nomograme şi diagrame iniţiale,
pot fi efectuate în timp real pe computer.

Sistemul cu stylus, de asemenea, face posibilă introducerea desenelor, fotografiilor adnotate, graficelor,
diagramelor şi schemelor, cum ar fi circuitele electrice, diagramele de flux, diagrame Sankey şi scheme
de instalaţii.

Într-un mediu de predare, un Tablet PC poate fi utilizat ca un înlocuitor pentru tablă. Materialul de lectură
poate fi creat în timpul unei sesiuni de curs scriind pe tablet PC-ul conectat la un sistem de proiecţie
video pentru a afişa conţinutul cursului elevilor prezenţi în clasă. Fişierele de curs pot fi salvate şi plasate
pe un server web pentru ca elevii să aibă acces complet la notele de curs în afara salii de curs, prin
intermediul site-ului cursului web.
În mod tradiţional se foloseşte creta şi tabla sau se prezintă cu ajutorul unor slide-uri. Este un proces
foarte consumator de timp pregătirea modulelor care sunt orientate spre matematică sau teoria grafurilor.
Materialul de lectură poate fi alcătuit din text,imagini, schiţe, simboluri matematice şi ecuaţii.Este dificil,
dacă nu chiar imposibil, sa creezi conţinut digital folosind ca metode de input un mouse şi o tastatură în
timpul unei prezentări.
Această problemă poate fi rezolvată prin utilizarea unui Tablet PC, care oferă o interfaţă de utilizator mai
naturală decât tastatura şi mouse-ul. Programul MS Journal care vine cu Tablet PC oferă toate
instrumentele necesare pentru controlul mişcărilor creionului şi desenelor rezultate. Lăţimea liniei şi
culoarea pot fi ajustate din meniurile programului. De asemenea, este prevăzută funcţia de ştergere,
precum şi funcţii de numerotare pagini. Autorul poate răsfoi paginile prin simpla apăsare a unei săgeţi
situate în colţul din dreapta jos. Interfaţa intuitivă a programului emulează un carneţel de notiţe şi este
foarte uşor de folosit.Textul scris de mână poate fi convertit în text tastat printr-un program de
recunoaştere a scrierii de mână. Este foarte usoară folosirea acestui program.
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Utilizarea unui Tablet PC în predare şi în procesul de învăţare serveşte ca un înlocuitor al tablei, fără a
distorsiona vederea studentului când profesorul este la tablă, ducând la o vizibilitate mai bună a
materialului de curs. Folosind diferite culori, instructorul are posibilitatea de a alege să evidenţieze
materialul de curs pentru a adăuga accentuare şi claritate. Astfel, o combinaţie de Tablet PC cu un sistem
de proiecţie video oferă o alternativă îmbunătăţită comparativ cu creta şi tabla. În metoda de prezentare
care foloseşte creta şi table, materialul prelegerii este şters dacă tabla este plină sau la sfârşitul şedinţei
de curs, lucru care conduce la pierderea materialului de curs. Prin utilizarea unui Tablet PC, întregul
material al unei sesiuni de curs poate fi salvat sub forma unui fişier pe calculator.
Materialul de curs poate fi completat de documente, prezentări, foi de calcul şi înregistrări video. Tablet
PC-ul mobil poate fi conectat la Internet în cadrul sesiunii de curs. Astfel, cursurile trecute pot fi
reîncărcate.
Hyperlink-urile din cadrul cursului pot face referire la fişierele de pe calculator care au fost create în timpul
prezentărilor anterioare ale unui curs. Site-ul cursului web poate oferi oriunde accesul la materiale, 24/7.
Cursuri de sine stătătoare pot fi concepute pentru scopuri de învăţare la distanţă şi auto-evaluare.
Construite în mod corespunzător, aceste cursuri nu ar necesita un lector, sau un tutore. Computerul
poate cere feedback de la studenţi şi poate evalua răspunsurile.
În rezumat, Tablet PC-ul poate înlocui tablele electronice scumpe şi tablele albe din clasă şi poate fi
folosit pentru scopuri autodidactice.

Lista tuturor funcţiilor/caracteristicilor speciale ale Tablet PC-urilor, adăugate în plus faţă de
capacităţile unui laptop.
















Utilizarea unui stylus pentru operaţiunile "mouse-ului"
Capabilităţi de scriere , prin utilizarea unui table digitalizate
MS Note de Jurnal.
Recunoaştere a scrierii de mână
Recunoaştere vocală.
Conectare la reţele fără fir (cu toate că şi laptop-urile se pot conecta fără fir).
Desenare si design freeform
Completarea formularelor on-line
Utilizarea graficelor
Utilizarea cursurilor de sine stătătoare în scopuri de învăţământ la distanţă şi auto-evaluare.
Crearea materialului de curs în timpul unei sesiuni de curs prin scrierea pe un tablet PC conectat
la un sistem de proiecţie video pentru a afişa conţinutul cursului pentru elevii prezenti în clasă şi
salvarea notiţelor de curs pe server pentru studenţii ce le vor accesa mai târziu, prin intermediul
site-ului cursului.
Reîncărcarea materialelor multimedia pregătite anterior de pe Intranet / Internet.
Solicitarea feedback-ului de la studenţi.
Evaluarea răspunsurilor de la studenţi pe cale electronică.
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Cărţi şi manuale electronice

În conformitate cu Webopedia (webopedia.com), o carte electronică (e-book) este o versiune electronică
a unei cărţi de hârtie.
Multe "E-books" sunt versiuni electronice ale cărţilor anterior publicate. De obicei, se pot descărca şi citi
de pe ecran folosind un program gratis, cum ar fi Adobe Reader. Cartea poate fi citită de pe ecranele
calculatoarelor desktop, laptop-urilor, Tablet PC-urilor, cititoarelor de e-book, sau Personal Digital
Assistants (PDA-uri). Unii producători de software oferă programe de lectură ale cărţiloe electronice
comparabile cu citirea unei cărţi autentice. Ei oferă posibilitatea de a "întoarce paginile", după cum se
întâmplă, cu o carte normală. Broker-ii de conţinut commercial (ebrary, netlibrary, Materiale academic)
realizează o mulţime de texte digitale disponibile în această formă (mai ales pentru biblioteci), de multe
ori cu link-uri către materialele suplimentare.
Formate de cărţi electronice

Cărţile electronice disponibile pentru vânzare sunt de obicei oferite în mai multe formate. De fapt,
proliferarea diferitelor formate - şi incompatibilitatea dintre ele - de cărţi electronice a fost unul dintre cei
mai mari inhibitori de acceptare pe scară largă. În timp ce e-books pot fi create în formate, cum ar fi un
text simplu sau HTML, care sunt fără drept de proprietate, universal accesibile şi uşor de produs, aceste
formate nu oferă flexibilitate mare în termeni de afişare, organizare şi de căutare. Nu oferă nici drepturile
digitale de management (DRM) cerute de editori.
Formatele cele mai utilizate în prezent de către furnizorii de cărţi electronice comerciale sunt Microsoft
Reader, Adobe eBook şi Palm Doc. Toate prevăd şi managementul drepturilor şi accesul restricţionat (cu
toate că aceste lucruri se realizează în moduri diferite), şi permit formatare şi opţiuni de afişare sofisticate.
Noile tehnologii de font-uri folosite de către Microsoft Reader (ClearType) şi Adobe (CoolType) sporesc în
mod considerabil lizibilitatea textului. Cu toate acestea, ambele sunt formate proprietare şi pot fi utilizate
doar pe un anumit hardware pe care se rulează Microsoft Windows. Acest lucru este valabil, precum şi
pentru alte formate, cum ar fi Gemstar sau hiebook. Tipul de document cel mai recunoscut pe scară largă
este Palm Doc, care utilizează un format text simplu, limitând astfel opţiunile de afişare.
Din anul 1999 a existat o iniţiativă în curs de desfăşurare pentru a crea un format comun pentru cititorii de
e-book, " Open eBook publication specification" (OEBPS) creat de eBook Open Forum, o
organizaţieformată în principal din companii mari şi editori. Formatul Open eBook se bazează pe
standarde deschise, şi anume XML (eXtensible Markup Language). Un convertor OEBPS pentru un cititor
de hypertext liber, Plücker, a fost dezvoltat. Plücker este un e-book (şi offline Web) vizualizator pentru
dispozitive portabile care suportă Windows, Macintosh, şi Unix. Instrumentele de producţie pentru Open
eBooks sunt în curs de dezvoltare prin intermediul LiberGNU, un proiect de dezvoltare software gratuit
pentru standardul Open eBook.
Una din provocările proiectului Open eBook este managementul drepturilorlor; eforturi sunt îndreptate
spre dezvoltarea de standarde care să permită aceleaşi drepturi de utilizare pentru consumatori,
indiferent care este editorul sau distribuitorul software-ului.Va fi de un interes semnificativ pentru
profesorii de limbi străine şi cadre didactice universitare umaniste, dacă pot fi dezvoltate instrumente care
să permită conversia între standardul Open eBook şi formatul nou XML bazat pe Text Encoding Initiative
(TEI). Un număr mare de corpusuri lingvistice, materiale de arhivă, gramatici şi texte literare sunt codate
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în TEI, incluzând texte în 33 de limbi diferite. Făcând posibil ca anumite texte TEI să devină disponibile
sub formă de Open eBooks s-ar putea oferi o resursă potenţial bogată pentru cei care învaţă limbi străine
şi cercetători.
Multe cititoare hardware de e-books au fost comercializate (de exemplu, Rocket eBook, de la Nuvomedia
(www.nuvomedia.com) şi SoftBook (www.softbook.com)). Acestea sunt computere mici de mărimea unei
cărţi obişnuite dotate cu ecrane iluminate care permit unui utilizator să citească, să salveze, să
evidenţieze, să marcheze şi să adnoteze text. Cărţile pot fi descărcate de pe un site Web, cum ar fi de
exemplu (barnesandnoble.com).
Dar orice e-book poate fi citit, de asemenea, pe un desktop, laptop/notebook sau Tablet PC-ul cu
software-ul de lectură corespunzător.
Introducerea Tablet PC-ului a restârnit interesul pentru textele electronice sau e-books. Acest nou hibrid,
laptop şi PDA (asistent personal digital), care dispune de o tabletă de scris si stylus utilizat pentru input şi
navigare, oferă avantaje incontestabile pentru citirea şi scrierea textelor, inclusiv posibilităţi de lucru cu
caractere non-Romane. Adăugarea facilităţilor de conectare wireless, integrate în cele mai multe dintre
modele, oferă oportunităţi interesante pentru colaborarea în sala de clasă.
Versiuni electronice ale textelor au o lungă istorie în era digitală. Michael Hart a început proiectul
Gutenberg în 1971, cu scopul de a crea o bibliotecă disponibilă pe scară largă de texte de toate tipurile în
format text simplu. Proiecte similare cu Gutenberg au fost introduce şi în alte ţări, în special în Germania
şi Australia. Centre de dezvoltare de text electronic, cum ar fi cele de la Universitatea din Virginia şi de la
Universitatea Columbia, au creat colecţii extinse de texte electronice accesibile prin Internet. Au existat
proiecte pe termen lung pentru a face versiuni digitizate ale textelor, altele decât în limba engleză, cum ar
fi proiectul ARTFL de literatură franceză sau de colecţia clasică Perseus.
La mijlocul anilor 1990, creşterea exponenţială a internetului şi introducerea de noi formate şi dispozitive
pentru citirea textelor a stârnit creşterea interesului mass-mediei pentru cărţile electronice, previzionând
dispariţia iminentă a paginilor imprimate. Cu toate acestea, ulterior, vânzările dezamăgitoare, eşecul
experimentelor cum ar fi publicarea în serie a cărţii “The Plant” a lui Stephen King, au scăzut entuziasmul
pentru revoluţia promisă în publicare.

Apostolii şi vânzătorii de cărţi electronice, cu toate acestea, continuă să susţină supremaţia textelor
digitale asupra celor imprimare, evidenţiindu-se capacitatea de a căuta şi adnota, portabilitatea (mii de
texte pe un disc), precum şi accesul instantaneu (prin descărcare). Pentru mulţi consumatori aceste
beneficii nu depăşesc îndeajuns problemele majore ale e-books - uşurinţa în utilizare şi obişnuinţa cu
suportul imprimat, în comparaţie cu dispozitivele electronice. Pentru majoritatea oamenilor citirea unui
text pe suport de hârtie este întotdeauna preferabilă aceluiaşi text pe un afişaj digital de orice fel.
Disponibilitatea textelor dorite a fost un alt aspect problematic. Ceea ce se regăseşte larg difuzat şi gratuit
pe Internet sunt opere din domeniul public, nu bestseller-uri actuale (cu toate că exemplarele piratate
abundă). Recentele extinderi ale drepturilor de autor în Statele Unite şi Europa continuă să limiteze în
continuare textele gratuite. Având în vedere experienţa din industria muzicală, editorii nu au fost dornici
să emită listele lor în format digital, de teama programelor de file-sharing existente în prezent pe Internet.
Companiile de software şi vânzătorii de cărţi electronice, au găsit în ultimii ani modalităţi de a limita
utilizarea de e-books cumpărate, ceea ce mulţumeşte mulţi editori. Ca rezultat, multe titluri de cărţi
electronice ale multor publicaţii recente sunt acum oferite spre vânzare pe amazon.com şi “Barnes and
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Noble”, ambele confruntându-se recent cu o creştere semnificativă. Mulţi vânzători on-line de cărţi
electronice au înregistrat o creştere rapidă în ultimii ani.
Standarde E-Book
Privind publicarea cărţilor electronice utilizând cititoare de e-book, atât dispozitivele cât şi software-ul
urmăresc o cale diferită. Ambele se gândesc la conţinut ca la un obiect digital care este mutat din loc în
loc şi reprezintă ceva intelectual foarte asemănător cu o carte tipărită.Un model constă în a defini un
subset al HTML / XML, care include text şi unele componente multimedia limitate. Alt model constă în
utilizarea
Adobe
PDF,
care
poate
lucra
la
un
nivel
de
imagine
pagină.
Aşa cum s-a prezis, standardele în publicarea de cărţi electronice s-au stabilizat şi nu este greu să fie
traduse cărţile digitale existente, care sunt reprezentări ale cărţilor tipărite, într-unul din formatele
standard pentru încărcarea în cititoarele de e-book, sau de a trece de la un format de citire la altul .
Open eBook Forum (OEBF) este stabilit ca lider de comerţ internaţional şi de organizare a standardelor
pentru industria de publicare on-line - puternic dominată de editorii din SUA şi de companiile de hardware
şi de software, printre care Microsoft şi Adobe. OEBF include, de asemenea sistemul Electronic Book
eXchange (EBX). În timp ce OEB prevede specificaţii pentru reprezentarea conţinutului cărţilor
electronice intenţionând să ofere furnizorilor de conţinuturi şi de instrumente,orientări minime şi comune
care să asigure fidelitatea, precizia, accesibilitatea şi prezentarea conţinutului electronic pe diverse
platforme de carte electronică, Sistemul EBX defineşte modul în care e-books sunt distribuite de la editori
la librari si distribuitori, de la vânzătorii de carte la consumatori, între consumatori, precum şi între
consumatori şi biblioteci.
Cărţi şi manuale electronice în educaţie
Există multe avantaje ale cărţilor electronice, în comparaţie cu cărţile tradiţionale. În primul rând, timpul
lor de livrare este imediat – la un "click" depărtare – în contrast cu canalele de livrare tradiţionale sau
electronice. În al doilea rând, niciodată imprimarea lor nu iese din tipar. Un alt avantaj al cărţilor
electronice este "portabilitatea" lor. Chiar şi cele mai vaste cărţi electronice ocupă puţin spaţiu în memoria
cititoarelor portabile sau a calculatoarelor (desktop sau portabile), iar bibliotecile vaste şi colecţiile de cărţi
electronice ar putea fi transferate cu uşurinţă pe Internet în diferite locaţii, oriunde în lume sau ar putea fi
"transportate" de către utilizatori.

Opţiunea de “căutare” rapidă şi uşoară pentru un anumit conţinut, frază sau cuvânt constituie un alt
avantaj. Inserarea de hiperlink-uri similare cu cele din World Wide Web în text permite adăugarea de
funcţii interactive (dialog) conţinutului. Conţinutul cărţii în sine ar putea fi îmbogăţit cu elemente
multimedia - sunet, video, filme şi animaţii, lucru care nu poate fi realizat cu cărţile tradiţionale. Astfel, pot
fi create cu uşurinţă manuale electronice care să includă multimedia şi interacţiune (teste,
chestionare, simulari, etc.)

Nu există nici o îndoială că Tablet PC-urile împreună cu manualele şi cărţile electronice deschid o nouă
frontieră in domeniul tehnologiei de predare şi învăţare de astăzi.

Pentru cei care nu au acces la internet, cărţile electronice ar putea fi publicate pe dispozitive de stocare a
datelor (dischete, CD-uri, etc) şi în acest fel toată lumea va putea avea acces la ele. De asemenea, este
foarte important pentru consumator faptul că şi costul de producţie al cărţilor electronice este mult mai
mic decât cel al cărţilor pe suport de hârtie.Şi nu există costuri scumpe de transport spre depozite/librării
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sau centre comerciale. Aici ar trebui să menţionăm că aceste cărţi electronice sunt "ecologice". Nu este
nevoie să se taie copacii, să se polueze mediul înconjurător în procesul de producţie sau să se utilizeze
produsele chimice folosite în poligrafie pentru crearea de e-books.
Până la 200 000 de pagini de text standard, ar putea fi publicate pe un singur CD, ceea ce reprezintă o
mărturie elocventă a faptului că ar putea fi făcută o economie imensă de hârtie şi, prin urmare, un număr
mare de copaci ar putea fi salvaţi de la tăiere.
O altă caracteristică extrem de importantă a cărţilor electronice este faptul că în procesul de publicare a
lor se acumulează "conţinut" (manuale, cărţi de referinţă, teste etc) pe internet, ceea ce constituie baza
naturală pentru a trece la noi modele de învăţământ, cum ar fi învăţarea la distanţă (fără frecvenţă) sau
autodidactă pe Internet prin intermediul tehnologiilor moderne de informare şi de comunicare.
Internet-ul stochează conţinuturi substanţiale şi se transformă într-o vasta bibliotecă digitală accesibile
tuturor utilizatorilor. Astfel devine un loc în care patrimoniul ştiinţific şi cultural al societăţii ar putea fi
colectat şi conservat.
Cărţile electronice oferă un potenţial enorm ca instrumente de predare şi învăţare.
Textul poate fi transformat în instrumente didactice puternice prin adăugarea de:
Hiperlegături la lucrări de referinţă (dicţionare on-line, enciclopedii) şi site-uri Web.
Grafică
Sunet - muzică şi voce
Filme
Simulări
Interacţiune
Teste
Jocuri
Evaluare cu ajutorul computerului
Feedback
Caracteristicile cărţilor electronice:












Pot fi citite pe calculator
Pot conţine multimedia şi hiperlegături
Se pot primi actualizări gratuite de la autor
Pot conţine bookmark-uri ale unor site-uri relevante.
Poate fi personalizate pentru elevi cu dificultăţi educaţionale
Pot fi achizitionate la un cost redus
Pot fi descărcate în câteva secunde
Pot fi imprimate pentru toate clasele
Pot conţine teste, instrumente de evaluare şi sarcini de lucru.
Pot fi luate acasă pe dischete, CD-uri sau carduri de memorie.
Pot combina curricula cu chat, forumuri sau grupuri de discuţii

Beneficiile aduse de cărţile electronice
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Pot economisi timp combinând tehnologia şi transmiterea curriculum-ului
Pot salva timp, căci învăţarea structurată este deja în vigoare
Pot economisi bani
Pot face procesul de învăţare mai interactiv şi mai vizual pentru studenţi
Pot scuti nenumărate ore de navigare pe Internet
Oferă acces imediat la cunoaştinţe
Pot fi retipărite la nesfîrşit
Pot fi mult mai pro-active cu elevii şi părinţii
Pot lăsa studenţii să lucreze la material de la domiciliu realizând cercetare pe Internet
Pot acorda studenţilor ajutor şi feedback –la teme, cercetare, teste
Pot promova lucrul la o unitate de învăţare, împreună cu alte clase din întreaga lume
Asigură navigare facilă
Permit libertate de creaţie

Aspectele pozitive ale cărţilor electronice











Îmbunătăţesc experienţa lecturii pe ecran în comparaţie cu notele de curs în format hârtie,
prezentările de slide-uri sau paginile Web.
Posibilitatea de a imita acţiunile utilizate pe notele tipărite, cum ar fi sublinierea, însemnarea şi
adnotarea, ceea ce este un lucru foarte util şi de ajutor.
Accesarea link-urilor din cadrul textului este foarte utilă.
Compilarea într-un format de carte, cu o copertă şi cuprins, îmbunătăţeşte prezentarea
Studenţii ar putea stoca colecţiile lor de sarcini (sub formă de carte electronică), în biblioteca
personalizată digitală, economisind astfel spaţiul fizic şi crescând portabilitatea.
Până la sfârşitul cursului lor, multe cărţi electronice ar fi create, imbunătăţind astfel experienţa
electronică a autorului şi promovând auto-publicarea.
Comentariile lectorilor (sub formă de scris de mână în format digital, precum şi notele ataşate),
incluse în activităţi acordă studenţilor "simţul atingerii personale a lectorului", în ceea ce priveşte
munca lor. În plus, elevii ar putea citi şi identifica punctele forte şi punctele slabe ale muncii lor,
din punctul de vedere al lectorului. Această atingere personalizată este una dintre metodele de
interacţiune tradiţionale în mediul educaţiei, dar este fie dificilă, fie nu este posibilă, în alte
metode de depunere-înapoiere pentru activităţile electronice.
Răspunsurile lectorilor şi comentariile acestora cu privire la munca elevilor sunt livrate mai rapid
prin intermediul internetului.

Aspectele negative ale cărţilor electronice



Chiar dacă capabilităţile multimedia nu sunt considerate esenţiale pentru cursanţii adulţi, nevoia
există, mai ales atunci când urmează să fie explicate concepte complexe în învăţământul la
distanţă. În prezent, tehnologia cărţilor electronice (fie hardware, fie software) are funcţii
multimedia limitate.
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Lecturarea online nu este încă la fel de confortabilă ca şi textul imprimat pe hărtie. Dar atunci
când noile tehnologii de afişare (ex: tehnologia E-ink Electronic Paper Display) vor fi disponibile
pe toate dispozitivele portabile, acest lucru se poate schimba.
Portabilitatea cititoarelor bazate pe software nu este la fel de bună ca pentru cele hardware, însă
Tablet PC-urile şi cititoarele bazate pe hardware sunt încă prea scumpe pentru studenţi.

Concluzia desprinsă din studiul sondajului Menuet este că, în timp ce utilizarea de cărţi şi manuale
electronice este considerată a fi capabilă să promoveze o revoluţie majoră în procesele de
predare/învăţare, multe sunt pur şi simplu cărţi "de hârtie" în formă digitală.
Problema este că nu există, în prezent, o infrastructură adecvată pentru redactarea, comercializarea şi
vânzarea de manual electronice, piaţa este încă înrădăcinată în publicarea convenţională.
Manualele electronice trebuie să rupă legătura cu cărţile tipărite şi sistemele de publicare convenţionale,
în care un autor poate primi un comision de 5% din vânzările unei cărţi.
Un manual electronic nu este o carte în format digital, ci ceva cu totul diferit, cel mai bun material până în
prezent fiind furnizat de către industria de divertisment şi nu de publicarea convenţională.
Conţinutul său trebuie să "prindă viaţă".
Revoluţia are nevoie de un nou tip de carte electronică, care exploatează toate puterea calculatorului în
producerea de multimedia "Edutainment."
O carte electronică nu ar trebui să urmeze formatul cărţii de hârtie tradiţionale, ci trebuie să fie
scena dinamică a unui teatru electronic sau ecranul unui cinema interactiv.
În cazul în care dragostea pentru muzică, video, jocuri pe calculator şi chestionare poate fi valorificată
pentru a servi scopurilor didactice, forme noi şi puternice de educaţie şi de formare profesională vor fi
create.
Cei trei factori majori care încetinesc asimilarea de e-learning în educaţie şi învăţare continuă sunt:
(1) inerţia la schimbările organizaţionale necesare pentru a o pune în aplicare în mod efectiv şi eficient
(2) lipsa resurselor de învăţare exemplare, de calitate, multimedia.
(3) lipsa unui cadru unificat integrat în care să se evalueze beneficiile sale pedagogice şi didactice.

Profesorii şi formatorii nu sunt obişnuiţi să redacteze materiale de e-learning, dar uneori, delegă ingineri
software externi să "traducă" materialele didactice tradiţionale în format e-learning.

Această dependenţă trebuie să fie ruptă. Profesorii şi formatorii trebuie să producă ei înşişi materiale
pedagogice în format multimedia, care să includă
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Sondajul asupra cărţilor electronice, nu a relevat nici un exemplu de carte electronică de succes (ex: în
cerere şi producer de bani), care să conţină toate aceste elemente. Pachetele existente de cărţi
electronice cu autor sunt clandestine şi restrictive, astfel încât inhibă creativitatea şi inovarea şi
descurajează profesorii să producă e-cărţi multimedia.
Proiectul Menuet va construi un sistem simplu de E-Book Authoring care să utilizeze numai
HTML
WORD
EXCEL
POWERPOINT
JavaScript
VBScript
pentru a produce conţinut dinamic pentru cărţile electronice
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Un Ghid Pas-cu-pas pentru dezvoltarea acestor cărţi
electronice dinamice va fi construit şi inclus în versiunea
finală a acestui Ghid.

