
Immersive Reader

Πρακτική αξιοποίηση:

Προσβάσιμο για:

Τιμή: Δωρεάν

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Περιγραφή:

ΜΑΘΗΤΗΣ

Να αλλάζει το μέγεθος της
γραμματοσειράς, τις αποστάσεις μεταξύ
των κειμένων και το χρώμα του φόντου.
Να χωρίζει τις λέξεις σε συλλαβές.
Να επισημαίνει ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα
και δευτερεύουσες προτάσεις.
Να διαβάζει δυνατά το κείμενο και να
αλλάζει την ταχύτητα ανάγνωσης

Το Immersive Reader είναι ένα δωρεάν
εργαλείο που εφαρμόζει αποδεδειγμένες
τεχνικές για τη βελτίωση της ανάγνωσης και
της γραφής. 
Συγκεκριμένα, το immersive reader μπορεί: 

Διατίθεται στο OneNote (με
επέκταση), στο Word και στη
διαδικτυακή έκδοση του Outlook.
Είναι επίσης διαθέσιμο στο Office
Lens για το iOS.

Μαθητές με διαταραχές ανάγνωσης,
όπως η δυσλεξία, 
Μαθητές με προβλήματα όρασης ή
προβλήματα όρασης, 
Μαθητές με δυσπραξία,
Μαθητές που έχουν ελάχιστες ή καθόλου
αναγνωστικές ικανότητες.

Αναθέστε στους μαθητές εργασίες ή ασκήσεις ανάγνωσης σε έγγραφα word για να
μπορέσουν οι μαθητές να προσαρμόσουν τις δικές τους ρυθμίσεις ανάγνωσης (οι μαθητές
μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακουστικά στην τάξη, αν χρειαστεί). 
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Immersive Reading όταν δείχνετε ασκήσεις στην τάξη σας
(τόσο σε ηλεκτρονική όσο και δια ζώσης διδασκαλία). 

Το εργαλείο σχεδιάστηκε ειδικά για να
είναι προσβάσιμο με το πάτημα ενός
κουμπιού, εύκολο στη χρήση και χρήσιμο! 

Βαθμός προσβασιμότητας:



Βήμα 2.

Πώς χρησιμοποιείται;

Βήμα 1.

Βήμα 3.

Η εφαρμογή Immersive reader είναι ένα εργαλείο που υπάρχει
στο Word και δεν απαιτεί καμία σύνδεση ή δημιουργία
λογαριασμού. 

Ακολουθεί μια επισκόπηση των λειτουργιών του στο Word: 

Στο Word, ανοίξτε την καρτέλα "Προβολή". Στη
συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Immersive
Reader" (δείτε το λογότυπο παραπάνω). 

Αυτό θα ανοίξει το πρόγραμμα ανάγνωσης. Μόλις
ανοίξει, ελέγξτε τις παραμέτρους σας. 

Το "Column Width" (Πλάτος στήλης) αλλάζει το
μέγεθος των στηλών. Μπορείτε να επιλέξετε :
Πολύ στενό, στενό, μέτριο ή ευρύ. 

Το χρώμα σελίδας θα σας επιτρέψει να αλλάξετε
το χρώμα φόντου του εγγράφου. Οι προτάσεις
έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την
ανάγνωση. 

Η χρήση της γραμμικής εστίασης σας επιτρέπει
να επισημάνετε την πρόταση στην οποία θέλετε
να εστιάσετε. Έχετε την επιλογή να εστιάσετε σε
1, 3 ή 5 προτάσεις κάθε φορά. (Το παράδειγμα
στα δεξιά είναι 1 πρόταση). 

Η επιλογή Line Spacing σας επιτρέπει να αλλάξετε
την απόσταση μεταξύ των λέξεων και των
προτάσεων. Συνήθως είναι αυτόματα
ενεργοποιημένη. 

Με τον συλλαβισμό θα διαχωρίσετε το κείμενο σε
σαφείς και κατανοητές συλλαβές. 

Τέλος, το Read Aloud είναι μια λειτουργία που θα
διαβάσει το κείμενο στον μαθητή με καθαρή φωνή. 
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ταχύτητα και
τις ρυθμίσεις φωνής.  


