Readium 2
Descrierea instrumentului
Readium R2 este un cititor online de cărți. Poate citi atât normele epub 2, cât și epub 3.
Propune câteva caracteristici care sunt foarte utile persoanelor cu TSI.
Readium 2 a fost dezvoltat de EDRLAB, un „laborator de dezvoltare internațională nonprofit, care lucrează pentru desfășurarea unui ecosistem deschis de publicare digitală,
interoperabil și accesibil în Europa.”

Dificultatea pentru elevii cu TSI
Oamenii dislexici văd literele alfabetului în 3D.
Pentru ei, rândurile de text se suprapun cu ușurință, literele sunt văzute cu susul în
jos, unele cuvinte sunt confundate cu altele.
Toate acestea fac ca citirea să fie o sarcină dificilă și epuizantă pentru copiii dislexici, dar
și pentru copiii dispraxici care au dificultăți de concentrare a ochilor pe locul potrivit al
paginii, de exemplu.

Beneficiile pentru elevii cu TSI
R2 Reader propune câteva caracteristici care facilitează viața persoanelor dislexice.
Este bine cunoscut faptul că persoanele care au dificultăți în citirea unui text justified (text
la care marginile sunt aliniate atât pe marginea din dreapta cât și pe cea stângă a unei
pagini). De asemenea, au nevoie de un spațiu mai mare între rânduri și litere.

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.

R2 propune astfel de caracteristici. Cititorul poate regla manual:
dimensiunea marginilor
aranjarea textului (stânga în loc de justified)
spațiul dintre rânduri
spațiul dintre litere
Mai mult, Readium R2 propune fontul OpenDyslexia, adaptat în special pentru cititorii
dislexici.

Exemplu de folosire a instrumentului
Multe cititoare online specializate pentru persoanele dislexice nu includ formate epub2 și
epub3.
Readium 2 le permite persoanelor cu TSI să citească eBook-uri cu adaptări specifice lor.
Iată trei capturi de ecran ale primelor pagini ale cărții „Metropola”, de Thea von Harbou,
care este scenariul filmului cu același titlu al lui Fritz Lang.
Prima captură de ecran: afișare standard, text justified:
Textul este aranjat pe ambele părți, la dreapta și la stânga, denumit „justified”. Distanța
mică dintre cuvinte și litere, înălțimea mica a rândurilor, toate aceste caracteristici fac ca
aceste pagini să fie deosebit de greu de citit pentru persoanele cu TSI.

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.

A doua captură de ecran: același text, cu margini mai mari, spațiu mărit între
rânduri, cuvinte și litere:

O a treia captură de ecran: aceleași pagini cu chenare adaptate, spații mai mari
între rânduri, cuvinte și litere și folosind fontul OpenDyslexic:

