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Εργαλείο υποτιτλισμού

Περιγραφή

(ΜΑΘΗΤΗΣ)

Το AVA είναι ένα εργαλείο υποτιτλισμού που
χρησιμοποιείται για την κοινότητα των κωφών και
βαρήκοων. Παρέχει άμεση και προσβάσιμη
επικεφαλίδα για τους μαθητές σε πολλαπλά μέσα:
σε συνομιλίες, σε διαδικτυακές τάξεις και πολλά
άλλα. 

Το AVA χρησιμοποιεί λεζάντες βασισμένες στον
άνθρωπο και την τεχνητή νοημοσύνη που έρχονται
με ταχύτητα και μέγιστη ακρίβεια. Εμφανίζει τις
λεζάντες πάνω από το βίντεο ή την παρουσίαση,
ώστε οι μαθητές να μπορούν να τις παρακολουθούν
με άνεση.

Το AVA είναι προσβάσιμο για κινητά, διαδίκτυο,
Mac και Windows. 

Δωρεάν για τα περισσότερα
χαρακτηριστικά. 

Τα συνδρομητικά πακέτα ξεκλειδώνουν
λεζάντες υψηλότερης ποιότητας και
βασικά χαρακτηριστικά για φοιτητές και
επαγγελματίες.

Μαθητές που είναι κωφοί
Μαθητές που είναι βαρήκοοι 

Χρησιμοποιήστε το AVA όταν δεν έχετε κωφούς ή βαρήκοους μαθητές! Αυτό το εργαλείο
μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για μαθητές από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, οι οποίοι
μπορεί να έχουν ή να μην έχουν ακουστικά καλής ποιότητας, για μαθητές που εργάζονται σε
χώρους με πολύ κόσμο ή πολλή κίνηση στο σπίτι και πολλά άλλα. 
Χρησιμοποιήστε το Ava όταν καταγράφετε μια ζωντανή τάξη, αυτό μπορεί να βοηθήσει τους
μαθητές να παρακολουθούν μαζί όταν επαναλαμβάνουν την ύλη και αναπαράγουν κάποιο
περιεχόμενο. 

https://www.ava.me/

Βαθμός προσβασιμότητας:

Το Ava είναι διαισθητικό και θα κάνει το
μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς για εσάς,
χρειάζεται ένα λεπτό για να το συνηθίσετε,
αλλά είναι πολύ χρήσιμο συνολικά. 



Βήμα 2.

Πώς χρησιμοποιείται;

Βήμα1.

Βήμα 3.

Το Ava είναι εύκολο στη χρήση. Είναι ένα λογισμικό που
κατεβαίνει στον υπολογιστή σας, δεν είναι πολύ βαρύ και δεν
απαιτεί εγκατάσταση. Είναι έτοιμο προς χρήση και διαθέτει
ρύθμιση για να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας. 

Στην κεντρική σελίδα: https://www.ava.me/,
κάντε κλικ στο 'Ξεκινήστε'. 
Αυτό θα σας μεταφέρει στην έναρξη της Ava.
Κατά την εκκίνηση, το Ava θα κατέβει μόνο
του και θα πρέπει απλώς να το ανοίξετε. 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό και, στη
συνέχεια, επιλέξτε 'πώς ταυτοποιείστε'.
Αυτό θα προσαρμόσει τη διάταξή σας.

https://www.ava.me/

Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, μπορείτε να
ξεκινήσετε το πρόγραμμα! 
Η Ava θα υποτιτλίσει τα πάντα, από βίντεο
μέχρι online συναντήσεις. Εφόσον υπάρχει
ήχος από τον υπολογιστή σας, το Ava θα
παρέχει λεζάντες. 

Θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης
σας (βλ. εικόνα). 

Τέλος, λαμβάνετε τα πρακτικά της
συνεδρίασης που μόλις παρακολουθήσατε.
Μπορείτε να το επεξεργαστείτε και να το
κρατήσετε για περαιτέρω αναφορές. 

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις
ρυθμίσεις σας, να αλλάξετε τα διαστήματα,
την αντίθεση και πολλά άλλα. 


