Fișă de verificare 09
Ce trebuie să faceți dacă ...
... trebuie să adaptezi materialele pentru elevii cu TSI?

Adaptarea materialului
Elevii cu tulburări specifice de învățare pot înțelege lumea în mod diferit. Astfel, este
important să se țină cont de acest lucru în timpul pregătirii materialului didactic. Adaptarea
materialului poate afecta pozitiv experiențele de învățare ale elevilor cu TSI. Dar trebuie să
rețineți că un anumit tip de adaptare nu se potrivește tuturor elevilor cu TSI și este
important să încercați diverse modalități înainte de a vă hotărî pentru o strategie.

Cum să adaptăm conținutul?
Iată câteva sfaturi:
Font: utilizați fonturi non-serif, de exemplu, Arial sau Verdana. Sau puteți descărca
fontul special Open dyslexic
Dimensiune: 12-14 puncte
Distanța: între linii folosiți 1.5-2
Nu imprimați pe hârtie albă: este mai ușor de citit când fundalul este de culoare gri
deschis, bej sau o culoare pastel.
Nu imprimați pe hârtie lucioasă pentru a evita strălucirea
Nu imprimați pe hârtie prea subțire, astfel încât textul să nu apară pe cealaltă parte
Împărțiți textul în paragrafe scurte cu titluri și subtitluri
Încadrați într-un chenar părțile importante ale textului
Aliniați textul spre dreapta (nu pe ambele părți)
Nu utilizați italice și sublinierea, deoarece acestea tind să facă ca textul să pară
"derulat" împreună. Pentru a sublinia o parte a textului, este mai bine să folosiți în
schimb tipul - bold
Eliminați detaliile inutile din manuale sau fișele de lucru
Puteți încerca să scrieți cuvinte (sau rânduri) în culori diferite pentru a sprijini focusarea
atenției cititorului
Oferiți formate diferite (material printate, utilizareacalculatorului, texte simplificate)

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.

Instrumente recomandate:
OpenDyslexic font https://opendyslexic.org/
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