Το Easy Spelling Aid είναι μια εκπαιδευτική εφαρμογή που επιτρέπει σε ανθρώπους όλων
των ηλικιών να μεταφράζουν και να γράφουν απλές ή σύνθετες λέξεις. Μπορεί να
μεταφράζει σε διάφορες γλώσσες και είναι εύκολη στη χρήση. Έχει σχεδιαστεί για να
βοηθήσει άτομα με δυσλεξία ή οποιαδήποτε άλλη μαθησιακή διαταραχή που επηρεάζει
ορθογραφία και μετάφραση. Χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά "OpenDyslexic", η οποία
συνιστάται για τις περιπτώσεις δυσ-.

Τα παιδιά με ΕΜΔ, ιδιαίτερα εκείνα με δυσλεξία, συχνά έχουν δυσκολίες ανάγνωσης και
γραφής. Θα χρειαστούν συχνά έναν ενήλικο για να τους βοηθήσει να μελετήσουν και να
κατανοήσουν το νόημα σε ένα κείμενο. Καθώς τείνουν να αναμειγνύουν μερικά γράμματα
και ήχους, μπορεί να είναι δύσκολο για αυτούς να αποτυπώσουν τις ιδέες τους γραπτώς.
Αυτό επίσης καθιστά την εκμάθηση μιας νέας ξένης γλώσσας πιο δύσκολη για αυτούς.
Ευτυχώς, υπάρχουν πολλά εργαλεία που μπορούν να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν
περισσότερη αυτονομία, όπως αυτή η εφαρμογή που προτείνεται.
Προτείνουμε αυτό το εργαλείο για να βοηθήσουμε τα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές να
γίνουν πιο αυτόνομα στη χρήση της γλώσσας και στη διαδικασία μάθησης. Δεδομένου ότι
αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, αυτό το εργαλείο
μπορεί να βοηθήσει πολύ σχετικά με την εξάσκηση λεξιλογίου και γραπτών εργασιών.

Αυτή η εκπαιδευτική εφαρμογή περιλαμβάνει αναγνώριση ομιλίας και παρέχει μετάφραση
σε αγγλικά, κινέζικα, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ιαπωνικά και σε πολλές άλλες
γλώσσες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές όλων των ηλικιακών ομάδων και σε
όλες τις διαμορφώσεις μάθησης. Είναι σχεδιασμένη ώστε να βοηθήσει τους μαθητές με
ΕΜΔ και παραθέτει πολλά μαθησιακά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της, καθώς και
διαφορετικά σχήματα για να διαλέξετε. Χάρη σε αυτό το χαρακτηριστικό, οι μαθητές με ΕΜΔ
μπορούν να επιλέξουν τι τους εξυπηρετεί περισσότερο.
Είναι επίσης επωφελής για τους μαθητές με ΕΜΔ, καθώς βελτιώνει τις δεξιότητες
γραμματισμού, βοηθώντας τους να γράψουν, να ελέγξουν την ορθογραφία τους, να
αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν νέο λεξιλόγιο, παρέχοντας εξειδικευμένες εξηγήσεις.
Αναγνωρίζει τα κοινά λάθη και διασφαλίζει ότι ο μαθητής έχει κατακτήσει τους κανόνες
πίσω από την ορθογραφία των λέξεων.

Στο YouTube, υπάρχουν διάφορα βίντεο που εξηγούν πώς λειτουργεί αυτό το εργαλείο,
όπως για παράδειγμα:
https://www.youtube.com/watch?v=r-N0GP6Y_8c
Μπορείτε να βρείτε το εργαλείο σε αυτή την ιστοσελίδα: https://www.easyspellingaid.com/
ή να το κατεβάσετε από το App Store ή το Google Play.

