Tastatură specială cu
taste mari
Descrierea instrumentului
Această tastatură are taste de două ori mai mari decât tastele obișnuite și oferă o serie
de opțiuni cum sunt tastele colorate, alb-negru etc. Caracterele negre de pe tastele
galbene permit o separare distinctă, iar această combinație este de mare ajutor
pentru elevii cu TSI. Există, de asemenea, o opțiune pentru aspectul QWERTY sau
ABC, cu majuscule sau litere mici. În plus, există compatibilitate cu e-readers
și tablete.

Dificultatea pentru elevii cu TSI
Întrucât scrierea pe hârtie este destul de dificilă pentru elevii cu TSI, se recomandă
utilizarea calculatorului. Dar scrierea pe tastatură necesită, de asemenea, anumite
abilități pe care elevii cu TSI ar trebui să le exerseze. Una dintre cele mai mari dificultăți
pentru ei este organizarea și procesarea informațiilor vizuale. Fără ajustări adecvate,
elevii pot fi distrași cu ușurință de factori externi (cum ar fi zgomotul sau lucrurile
împrăștiate de pe masa de lucru) și se pierd în timpul procesului de învățare.

Beneficiile pentru elevii cu TSI
Utilizarea unei tastaturi precum BIG KEYS LX oferă utilizatorului o perspectivă diferită
și mai mare asupra semnelor de pe taste. Există întotdeauna posibilitatea de a imprima și
de a atașa un font prietenos DYS (precum typeface) pe suprafața tastelor pentru a face
acest instrument cât mai prietenos pentru elevii cu TSI. În plus, utilizatorul poate
beneficia de taste colorate, ceea ce face ca scrierea și organizarea literelor de pe
tastatură să fie mai ușoară.
Acest tip de tastatură permite utilizatorului să rămână concentrat pe sarcină, datorită
tastelor mari, să aleagă propria modalitatea de a tasta (QWERTY, ABC) și să beneficieze
de portabilitate. (Ei pot utiliza aceeași tastatură atât la școală, cât și acasă).
Împreună cu Natural Reader, această combinație poate ajuta elevul cu TSI în acuratețe
și focalizare, deoarece vocea poate fi combinată cu textul proiectat pe ecran, fiind astfel
un mod ideal pentru elevii cu TSI pentru a învăța. Există multe tipuri de tastaturi, iar
modelul descris aici costă în jur de 90 de euro.
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul și materialul de
mai sus reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere
pentru orice utilizare a informațiilor expuse.

Exemplu de folosire a instrumentului
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