
Immersive Reader

Idei practice: 

Accesibil pentru: 

Preț: Gratuit

INSTRUMENT DE CITIRE

Descriere:

(STUDENT)

Să schimbe dimensiunea fontului,
spațierea textului și culoarea de
fundal.
Să împartă cuvintele în silabe.
Să evidențieze verbe, substantive,
adjective și subpropoziții.
Să citească textul cu voce tare și
schimbe viteza de citire.

Immersive Reader este un instrument
gratuit care implementează tehnici
dovedite pentru a îmbunătăți citirea și
scrierea. La modul concret, Immersive
reader poate: 

Disponibil în OneNote (ca o
extensie), Word și versiunea web
a Outlook. Este disponibil și în
Office Lens pentru iOS.

Elevii cu tulburări de citire, cum ar fi
dislexia,
Elevii cu deficiențe de vedere sau cu
probleme de vedere,
Elevii cu dispraxie,
Elevii care au competențe reduse de
citire sau deloc.

Atribuiți elevilor teme de lectură sau exerciții pe documente Word pentru a le
permite să își ajusteze propriile setări de lectură (pot folosi căștile în clasă, dacă
este necesar). 
Utilizați Immersive Reading atunci când prezentați exerciții în sala de clasă (atât
online, cât și în învățarea directă).

Instrumentul a fost special conceput
pentru a fi accesibil printr-un clic pe un
buton, ușor de utilizat și util!

Gradul de accesibilitate: 



Pasul 2.

CUM SE UTILIZEAZĂ?

Pasul 1.

Pasul 3.

Immersive reader este un instrument care există în Word
și nu necesită autentificare sau configurarea contului.

Iată o prezentare generală a funcțiilor sale în Word:

În Word, deschideți meniul "Vizualizare".
Apoi, faceți clic pe „Immersive Reader” (vezi
logo-ul de mai sus). 

Acest lucru va deschide cititorul. Odată
deschis, verificați parametrii.

Lățimea coloanei modifică dimensiunea
coloanelor. Puteți selecta: Foarte îngust,
îngust, moderat sau lat.

Culoarea paginii vă va permite să schimbați
culoarea de fundal a documentului.
Sugestiile sunt concepute pentru a facilita
lectura.

Utilizarea Focalizare pe linie vă permite să
evidențiați propoziția pe care doriți să vă
concentrați. Aveți posibilitatea de a vă
concentra pe 1, 3 sau 5 propoziții odată.
(Exemplul din dreapta este 1 propoziție).

Spațierea între linii vă permite să schimbați
distanța dintre cuvinte și propoziții. De obicei
este pornit automat.

Silabele vor separa textul în silabe clare și
ușor de înțeles.

În cele din urmă, Citire cu voce tare este o
funcție care va citi textul cu o voce clară.
De asemenea, puteți regla setările de voce și
de viteză a citirii.


