Teclados
Big Keys LX
Descrição da ferramenta
Estes teclados possuem botões com o dobro do tamanho normal e oferecem muitas
opções com botões coloridos, preto e branco, etc., que permitem uma grande distinção
visual e é uma ajuda para alunos com dificuldades de aprendizagem específicas. Há
também uma opção para o modelo QWERTY ou ABC com letras maiúsculas ou
minúsculas. Além disso, são compatíveis com leitores eletrónicos e tablets.

O que pode ajudar a resolver
Como escrever no papel é por vezes muito difícil para os estudantes com Dys, a
recomendação mais popular é que usem o computador. Mas escrever num teclado
também requer algumas habilidades com as quais os alunos podem ter dificuldades.
Uma das maiores dificuldades é organizar e processar informações visuais. Sem os
devidos ajustes, os alunos facilmente se distraem com fatores externos (como barulho
ou bagunça na mesa) e perdem o ritmo durante o processo de aprendizagem.

Como beneficia as pessoas com Dys
O uso de um teclado como o Big Keys LX oferece uma perspetiva diferente e maior
dos desenhos das letras nas teclas. Também há a possibilidade de imprimir e anexar
uma fonte compatível com Dys (como o tipo de letra) na superfície dos botões para
tornar essa ferramenta o mais amigável possível para os alunos. Além disso, o
utilizador pode beneficiar das diferentes cores dos botões, facilitando a escrita e a
organização das letras no teclado.
Este tipo de teclado permite que o utilizador permaneça focado na escrita graças às
teclas grandes, escolha o modelo de ordenamento de letras (QWERTY, ABC) e
beneficie da sua portabilidade, pois o mesmo teclado pode ser usado tanto na escola
como em casa.
Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete
apenas as opiniões dos seus autores e a Comissão Europeia não pode ser responsabilizada
por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas.

Combinado com a aplicação Natural Reader estes teclados podem ajudar um aluno
com Dys na precisão e na concentração, já que a voz pode ser combinada com o texto
projetado na tela, tornando-o o caminho ideal para os alunos com Dys desenvolverem
a aprendizagem.

Como usar na vida diária
Existem muitos tipos diferentes de teclados, sendo o preço médio de cerca de 90
euros.
Veja toda a informação aqui: http://www.bigkeys.com/
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