SPEAKBOOK
Kullanma Kılavuzu
Speakbook’u nasıl yazdırmalısınız – veya kendiniz nasıl yapabilirsiniz.
Speakbook'un telif hakkı vardır, ancak kişisel kullanım için ücretsiz kopyalar alabilirsiniz.
Herhangi bir profesyonel veya ticari nedenden ötürü konuşmakitabının çoğaltılmasına veya
dağıtılmasına izin verilmez. Bunun dışındaki koşullar için enquiries@acecentre.org.uk ile
iletişime geçin ve bize aklınızdan geçenleri söyleyin.
A4 veya cep boyutunda mı?

Tüm Speakbook PDF'leri oldukça büyüktür ancak siz bunu herhangi bir boyutta
kullanabilirsiniz. SpeakBook’u çok kullanmayı düşünüyor musunuz? Yoksa sadece acil
durumlar için mi? İkinci seçenek sizin için daha gerçeli ise, taşımayı kolaylaştırmak için daha
küçük bir tane yazdırmaya karar verebilirsiniz. Daha küçük Speakbook kullanımındaki fark,
sizin ve konuşma partnerinizin birbirine daha yakın oturmanız ve siz ve konuşma partnerinizin
gözünüze çok daha yakın olan metni rahatça okuyabilmeniz gerekecektir. Speakbook'u A5 ve
‘mektup’ boyutunda da denedik ve her iki durumda da işe yarıyor. Ancak cep boyutunda bir
Speakbook yazdırmadan önce, eğitim sayfasını (PDF sayfa 24 ve 25) cep boyutunda bir kağıda
yazdırmanızı, deliği kesmenizi ve kitabın tamamını yapmadan önce konuşma partnerinizle
test etmenizi öneririz.
Profesyonel baskı

Eğer Speakbook’u profesyonel bir matbaada bastırmak istiyorsanız; teklif almak için aşağıdaki
metni kullanın. Tüm baskı yerlerinin tel bağlama yapmadığını unutmayın, bu nedenle teklif
sorularınızı göndermeden önce bunu yapan yerleri bulmanızı öneririz. (Tel bağlama önemlidir,
çünkü kitabın kendi kendine açılmasını sağlayan tek ciltleme yöntemidir.)
Sayın X
Ekli PDF'nin bir kopyasını yazdırmak için lütfen bana teklif verebilir misiniz? Bu bir A4
belgesidir. Kağıdın her iki yüzeyine de yazdırılmalıdır ör: PDF'nin 1. sayfası ön kapağın dışını, 2.
sayfası bu kapağın iç kısmını kaplayacak şekilde. Parlak, lamine tipte bir yüzeye sahip sert
kartın üzerine basılmalıdır. Kitabın üzerine bir silme beyaz tahta kalemi ile yazabilmesi gerekir.
Daha sonra 360 derece açılabilmesi için sol kenardan aşağı doğru kablolanmalıdır. Sayfaların
ortasındaki tırnakları ve delikleri keseceğim.
Maatbadan kopyanızı geri aldıktan sonra, sayfalardaki delikleri ve tırnakları makas ve / veya bir
zanaat bıçağı kullanarak kendiniz kesmeniz gerekecektir.

Speakbook’u ben nasıl yapabilirim?

Ne kadar teknolojiye erişiminiz olduğuna bağlı olarak burada birçok seçeneğiniz var.
Yazdırma/Baskı

Bir yazıcınız varsa kart üzerine yazdırın (lamine etmeyi planlıyorsanız kağıt da kullanabilirsiniz
ancak kart daha sert olduğu için uzun süreli kullanımı kolaylaştıracaktır.) Kitabı çift taraﬂı
yazdırın, sayfa 1 / PDF ön kapağın dışında, sayfa 2 bu kapağın içinde gibi. Çoğu ev yazıcısı bunu
otomatik olarak yapacaktır, buna dupleks veya çift taraﬂı baskı denir. Yazıcı her yaprağın bir
yüzüne yazdırır ve ardından kağıt destesini tekrar yerine koyar ve diğer yüzüne yazdırır. Bunu
başaramıyorsanız endişelenmeyin, sadece ayrı sayfalara yazdırın ve arka arkaya yapıştırın. Bir
yazıcınız yoksa, Speakbook elle kolayca kopyalanabilir.
Laminasyon

Laminasyon Speakbook üzerine yazdığınız sözcük ve ifadeleri ihtiyaçlarınız değiştikçe kolayca
değiştirbilmenize yardımcı olur. Lamine yüzeye kalıcı olmayan bir beyaz tahta kalemi ile
yazabilir ve nemli bir bezle silebilirsiniz. Sıklıkla kullanılan, ağır aşınma olabilecek bölgelerde
kalıcı bir kalem kullanmayı tercih edebilirsiniz. Laminasyondan sonra delikleri kesmeniz
gerekecektir. Bir laminasyon makinesine erişiminiz yoksa, daha sonra silebilmek için
cümlelerinizi kurşun kalemle yazmanız yeterlidir.
Bağlayıcı Speakbook için ideal ciltleme tel bağlamadır. Tel bağlama iyidir, çünkü sayfaları
düzgün bir şekilde tutar ve delikler tam olarak sıralanır. Kitabın kendi üzerine tekrar açılmasına
izin verir, ki bu önemlidir. Ancak, evde tel bağlama tesislerine sahip olmanız olası değildir, bu
nedenle diğer seçenekleri araştırmamız gerekecektir. Muhtemelen en iyi ev bağlama yöntemi,
kitabın sol kenarındaki delikleri delmek ve dize veya hazine etiketleriyle birlikte tutmaktır.
Küçük metal anahtarlıklar daha da iyidir (anahtar kesme dükkanlarından temin edilebilir).
Kitabı düz tutmak için kitabın köşelerine ve kenarın ortasına delikler açın.

If you have any questions about making your Speakbook then email
me enquiries@acecentre.org.uk

acecent.re/speakbook

