
În timp ce aspectul de imprimare accesibil este esențial pentru unii utilizatori mai 

vulnerabili, este, de asemenea, util pentru toată lumea, indiferent de abilitățile lor 

de alfabetizare. Astfel, nu mai este vorba de creșterea numărului de materiale 

pentru �ecare populație cu di�cultăți deosebite, ci mai degrabă de încercarea de a 

dezvolta conținut accesibil de la început pentru a comunica mai bine cu toți.

 

Context 

Există programe software (disvocale, ...) care vă permit să adaptați rapid aspectele 

paginii datorită diferitelor funcții:

- alegerea fonturilor adaptate (verdena, arial, opendyslexic...); spațierea dintre linii și 

cuvinte; posibilitatea de a reprezenta o diviziune silabica ... Software-ul care oferă 

aceste posibilități de aspect poate economisi timp profesorului în furnizarea de 

conținut accesibil.

În contextul cursurilor online, elevul poate utiliza acest software pentru a copia și lipi 

text, foi de exerciții etc., în software pentru a adapta aspectul la nevoile sale.

Prezentare 

Software-ul pentru a adapta cu 
ușurință conținutul și aspectul

Funcții pentru adaptarea aspectului textelor

SPAȚIEREA DINTRE 

RÂNDURI ȘI CUVINTE

ÎMPĂRȚIREA ÎN 

SILABE

Diviziunea silabică îi poate 

ajuta pe tineri să citească 

mai �uent, ajutându-i să 

descifreze (silabe, litere 

tăcute etc.).

FONTURI ADAPTATE

Alegerea fonturilor 

lizibile, ușor de 

recunoscut și fonturi 

sans-serif

ALTERNAREA 

RÂNDURILOR 

COLORATE

Pentru a nu pierde 

�rul lecturii, uneori 

este util să puteți 

evidenția �ecare al 

doilea rând într-un 

text.Alegerea fonturilor 

Pentru a facilita citirea și, 

prin urmare, înțelegerea 

scrisului, este important 

ca unii elevi să poată mări 

spațiul dintre cuvinte, 

precum și spațiul dintre 

rânduri.
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Reading is important everyday
like to learn things

butter        but-ter
napkin       nap-kin My mom is the best cook, she 

cooks good pies. I love to eat 
them with my friends.



Aspect:
 
- Fontul și dimensiunea 
corespunzătoare
- Spațiu între rânduri și cuvinte  
- Împărțirea în silabe
- Evidențierea sunetelor 
complexe
 

Resurse

Example

FUNDAL COLORAT

Pentru a face lectura mai 

ușoară, poate � interesant 

să propuneți un aspect de 

pagină cu o evidențiere a 

anumitor sunete complexe.

EVIDENȚIEREA 

SUNETELOR 

COMPLEXE

Pentru unii elevi, este mai 

ușor să ai un fundal colorat 

(simplu). Cu toate acestea, 

amintiți-vă întotdeauna să 

utilizați o culoare de scriere 

cu contrast ridicat.

UTILIZAREA 

CULORILOR 

ADAPTATE

Alegeți contrast ridicat 

pentru a asigura 

lizibilitatea maximă.

Se recomandă o valoare 

de contrast de cel puțin 

70 între caractere și 

fundal.

Without accessible layout

With accessible layout

https://www.dyslogiciel.fr/

https://www.onenote.com


