Fontul Open
Dyslexic
Descrierea instrumentului
Open Dyslexic este un font special conceput pentru a aborda unele simptome comune
ale dislexiei. Open Dyslexic utilizează licența SIL-OFL, oferind posibilitatea de a o folosi
gratuit pentru uz personal, afaceri, educație, reclame, cărți, cititoare de cărți electronice,
aplicații, site-uri web și pentru orice alt proiect sau scop.
Open Dyslexic întenționează să abordeze: contrastul / orbirea, confuzia sau rotația
literelor și aglomerația. Pentru copiii cu TSI, anumite fonturi afectează lizibilitatea
generală a textelor și, prin urmare, viteza, precizia și consecvența cititorului. Copiii
găsesc fonturile mai mari mai ușor de citit decât cele mai mici, iar ca grup, cititorii dislexici
citesc cuvintele după formă mai degrabă decât fonturile non-dislexice, ceea ce face ca
anumite fonturi ca cel propus de noi să fie mai lizibil și mai prietenos copiilor cu TSI.

Dificultatea pentru elevii cu TSI
Pupils may also be making a leap too far about other research that connects reading
performance to how letters appear to readers. For example, research (The effect of a
specialized dyslexia font, OpenDyslexic, on reading rate and accuracy, 2016) has shown
a link between reading speed and the spacing of letters. That’s because the presence of
objects, including letters, can sometimes make it hard to see some aspects of what we’re
looking at. This is called crowding, and it’s a normal function of our vision system. This
just shows that the way letters are positioned can impact what a dyslexic pupil sees.

Beneficiile pentru elevii cu TSI
De asemenea, elevii pot face un salt înainte cu privire la alte cercetări care corelează
performanțele de citire cu felul în care literele apar cititorilor. De exemplu, cercetarea
(The effect of a specialized dyslexia font, OpenDyslexic, on reading rate and accuracy,
2016) a demonstrat existența unei corelații între viteza de citire și distanțarea literelor.
Acest lucru se datorează faptului că prezența obiectelor, inclusive a literelor, poate
îngreuna vizualizarea unor aspecte atunci când privim. Se numește aglomerare și este o
funcție normală a sistemului nostru vizual. Acest lucru arată doar că modul în care sunt
poziționate literele poate avea impact asupra celor văzute de un elev dislexic.

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.
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