
Unii elevi cu de�ciențe de vedere, dizabilități de învățare etc... pot avea 

di�cultăți majore în citire, de la descifrare până la di�cultăți de înțelegere. 

Astfel, poate � esențial pentru ei, în viața lor școlară și mai târziu la locul de 

muncă, să învețe cum să folosească instrumente pentru a oraliza cuvântul 

scris.

Context 

Cititor imersiv : "cititor" pentru citirea textului cu voce sintetică și "imersiv" pe măsură ce 

interfața a�șează textul într-un mod fără distragerea atenției pentru a ajuta utilizatorul să 

se concentreze asupra urmăririi citirii vocale a textului. Acesta oferă o serie de 

caracteristici, inclusiv:

--> Citește cu voce tare textul : citește textul cu voce tare cu evidențierea simultană care 

îmbunătățește decodarea, �uența și înțelegerea, menținând în același timp concentrarea 

și atenția cititorului. Viteza de citire poate �, de asemenea, ajustată.

--> Spațierea: optimizează spațierea fonturilor într-o vizualizare îngustă pentru a 

îmbunătăți �uiditatea de citire pentru utilizatorii care suferă de dezordine vizuală.

Prezentare

Software-ul pentru însușirea 
conținutului scris - cititorul imersiv

Cititorul imersiv în practică
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A- Unde găsim un cititor imersiv și cum îl folosim?

1- Word 2016 și online

 Pentru a vizualiza modul de redare > . Interfața se modi�că cu doar trei 

elemente de meniu: Fișier, Instrumente și Vizualizare. Instrumentele 

Immersive Reader sunt sub Vizualizare .

 

 

 

Puteți evidenția silabele, puteți citi textul cu voce tare și puteți ajusta 

spațierea textului.

2- OneNote și OneNote online 

Cititorul imersiv este, de asemenea, inclus în "Instrumente educaționale 

pentru OneNote" care pot � descărcate gratuit la onenote.com/download

 

 

 

 

3- Dysvocal

 

 

 

 

Dys-vocal este o aplicație descărcabilă care conține un software text-to-speech 

capabil să citească text în orice aplicație (editor, pagină web, e-mail) folosind o 

voce sintetizată. De asemenea, are feedback vocal pentru tastatură.
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Resurse

Exemplu

Care sunt opțiunile posibile oferite de acest cititori imersivi?

Opțiuni de text: Abilitatea de a mări / micșora dimensiunea textului; capacitatea de 

a crește / micșora spațierea dintre litere și cuvinte (un singur nivel). 

Teme: alegerea a 6 culori de fundal pentru fereastră, cu impact asupra culorii 

evidențierii. 

Categorii gramaticale: Posibilitatea de a a�șa substantive în violet, verbe în roșu, 

adjective în verde: culorile nu sunt personalizabile. Interfața oferă împărțirea în 

silabe.

Opțiune vocală: Vă permite să reglați viteza vocii pe mai multe niveluri și puteți 

alege, de asemenea, între diferite limbi.

B- Material pentru lectură imersivă

The scanner pen  este folosit ca un iluminator: trageți-l peste orice 

linie de text și va � digitalizat! Textul scanat poate � apoi editat. 

Datorită funcției text-to-speech, textul scanat poate � citit cu voce 

tare (căștile pot � conectate), iar textul scanat poate � tradus și citit 

într-o varietate de limbi. Viteza de citire poate �, de asemenea, 

ajustată.

Cuvântul citit este scos în evidență

Posibilitatea colorării 
substantivelor/verbelor/...; 
împărțirea cuvintelor în 
silabe ...

Abilitatea de a ajusta dimensiunea 
fontului și spațierea cuvintelor și literelor

Abilitatea de a schimba 
culoarea de fundal pentru a 
reduce sau a crește 
contrastul

OneNote : https://support.microsoft.com/en-us/topic/install-learning-
tools-add-in-for-onenote-2016-2013-96e4951f-cf6e-4379-8725-
fcc400b332f5
 
Dysvocal : https://www.dyslogiciel.fr/


