Αυτό το πληκτρολόγιο διαθέτει πλήκτρα δύο φορές μεγαλύτερα από τα πλήκτρα κανονικού μεγέθους
και διατίθεται σε πολλές επιλογές χρωματισμού και διάταξης πλήκτρων έγχρωμα, ασπρόμαυρα κλπ.
Οι μαύροι χαρακτήρες στα κίτρινα πλήκτρα επιτρέπουν έναν εμφανή διαχωρισμό και αυτή η διάταξη
συνιστά μεγάλη βοήθεια για τους μαθητές με ΕΜΔ. Υπάρχει επίσης επιλογή για διάταξη QWERTY ή
ABC, με κεφαλαία ή μικρά γράμματα. Επιπλέον, υπάρχει συμβατότητα με τους ηλεκτρονικούς
αναγνώστες και tablets.

Καθώς η γραφή σε χαρτί είναι πολύ συχνά δύσκολη για τους μαθητές με ΕΜΔ, ως εκ τούτου συνήθης
σύσταση αποτελεί η χρήση του υπολογιστή. Αλλά η γραφή στο πληκτρολόγιο απαιτεί επίσης κάποιες
δεξιότητες που οι μαθητές μπορεί να δυσκολευτούν για να τα καταφέρουν. Μία από τις μεγαλύτερες
δυσκολίες είναι η οργάνωση και επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών. Χωρίς κατάλληλες
προσαρμογές, οι μαθητές εύκολα αποκτούν την προσοχή τους από εξωτερικούς παράγοντες (όπως
θόρυβο ή χάος στο γραφείο) και χάνουν το ρυθμό τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης.

Χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο όπως το BIG KEYS LX, δίνεται στο χρήστη μια διαφορετική,
μεγαλύτερη προοπτική στα στοιχεία των κουμπιών. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να εκτυπώσετε και
να κολλήσετε μια εύχρηστη προς τις δυσ- γραμματοσειρά στην επιφάνεια των κουμπιών, ώστε το
εργαλείο αυτό να είναι όσο περισσότερο φιλικό προς τους μαθητές με ΕΜΔ γίνεται! Επιπλέον, ο
χρήστης μπορεί να επωφεληθεί από τα διαφορετικά χρώματα των πλήκτρων, κάνοντας το γράψιμο
και την οργάνωση των γραμμάτων στο πληκτρολόγιο μια εύκολη υπόθεση.
Αυτό το είδος πληκτρολογίου επιτρέπει στον χρήστη να παραμείνει εστιασμένος χάρη στα μεγάλα
πλήκτρα, να επιλέξει τον τρόπο πληκτρολόγησης (QWERTY, ABC) και να επωφεληθεί από τη
φορητότητα και την ευχρηστία. (Μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν το ίδιο πληκτρολόγιο τόσο
στο σχολείο όσο και στο σπίτι).
Σε συνδυασμό με το λογισμικό Natural Reader, ο μαθητής με ΕΜΔ μπορεί να βοηθηθεί στην ακρίβεια
και την εστίαση, καθώς ο ήχος μπορεί να συνδυαστεί με το κείμενο που προβάλλεται στην οθόνη,
καθιστώντας τον ιδανικό τρόπο για να συνεχίσει η διαδικασία μάθησης του μαθητή με ΕΜΔ.

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη πληκτρολογίων και το μοντέλο που περιγράφεται εδώ, κοστίζει
περίπου 90,00 ευρώ.
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