
Ενώ η προσβάσιμη διάταξη εκτύπωσης είναι απαραίτητη για ορισμένους πιο ευάλωτους 
χρήστες, είναι επίσης χρήσιμη για όλους, ανεξάρτητα από τις δεξιότητές τους στον 
γραμματισμό. Έτσι, δεν είναι πλέον θέμα αύξησης του αριθμού του υλικού για κάθε 
πληθυσμό με ιδιαίτερες δυσκολίες, αλλά μάλλον θέμα προσπάθειας ανάπτυξης 
προσβάσιμου περιεχομένου από την αρχή για καλύτερη επικοινωνία με όλους.

Πλαίσιο

Υπάρχουν προγράμματα λογισμικού (dysvocal, ...) που σας επιτρέπουν να προσαρμόζετε 
γρήγορα τις διατάξεις των σελίδων χάρη σε διάφορες λειτουργίες: 
- επιλογή προσαρμοσμένων γραμματοσειρών (verdena, arial, opendyslexic...), αποστάσεις 
μεταξύ γραμμών και λέξεων, δυνατότητα αναπαράστασης συλλαβικής διαίρεσης... Το 
λογισμικό που προσφέρει αυτές τις δυνατότητες διάταξης μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο 
στον εκπαιδευτικό για την παροχή προσβάσιμου περιεχομένου.
Στο πλαίσιο των διαδικτυακών μαθημάτων, ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το 
λογισμικό για να αντιγράψει και να επικολλήσει κείμενο, φύλλα ασκήσεων κ.λπ. στο λογισμικό 
για να προσαρμόσει τη διάταξη στις ανάγκες του.

Παρουσίαση

Λογισμικό για την εύκολη προσαρμογή 
του περιεχομένου και της διάταξης 

Λειτουργίες για την προσαρμογή της διάταξης των κειμένων 
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Ο συλλαβικός διαχωρισμός 
μπορεί να βοηθήσει τους 
νέους να διαβάζουν με 
μεγαλύτερη ευχέρεια, 
βοηθώντας τους να 
αποκρυπτογραφούν 
(συλλαβές, σιωπηλά γράμματα 
κ.λπ.).

Επιλογή ευανάγνωστων, 
εύκολα αναγνωρίσιμων και 
γραμματοσειρών sans-serif 

Για να μην χάνετε το 
νήμα της ανάγνωσης, 
είναι μερικές φορές 
χρήσιμο να μπορείτε να 
επισημαίνετε κάθε 
δεύτερη γραμμή ενός 
κειμένου.

Επιλογή συγκεκριμένων 
γραμματοσειρών

Προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάγνωση 
και συνεπώς η κατανόηση 
του γραπτού, είναι 
σημαντικό για ορισμένους 
μαθητές να είναι σε θέση να 
αυξάνουν το διάστημα 
μεταξύ των λέξεων καθώς 
και το διάστημα μεταξύ των 
γραμμών. 

Το διάβασμα είναι σημαντικό καθημερινά 
για να μαθαίνει κανείς πράγματα 

butter        but-ter
napkin       nap-kin

Η μαμά μου είναι η καλύτερη μαγείρισσα, 
μαγειρεύει καλές πίτες. Μου αρέσει να  
τις τρώω με τους φίλους μου.



Διάταξη:
 
-  Κατάλληλη γραμματοσειρά 
και μέγεθος 
- Διάστημα μεταξύ γραμμών 
και λέξεων 
- Συλλαβική διαίρεση
- Επισήμανση σύνθετων ήχων
- ...

Πηγές

Παράδειγμα

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 
ΦΟΝΤΟ

Για να διευκολύνετε την 
ανάγνωση, μπορεί να είναι 
ενδιαφέρον να προτείνετε μια 
διάταξη σελίδας με 
επισήμανση ορισμένων 
σύνθετων ήχων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΗΧΩΝ

To facilitate reading, it may be 
interesting to suggest a page 
layout with highlighting of 
certain complex sounds.

ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση 
για να εξασφαλίσετε 
μέγιστη αναγνωσιμότητα.
Συνιστάται μια τιμή 
αντίθεσης τουλάχιστον 70 
μεταξύ των χαρακτήρων 
και του φόντου.

Χωρίς προσβάσιμη διάταξη

Με προσβάσιμη διάταξη

https://www.dyslogiciel.fr/

https://www.onenote.com


