
ESTEETTÖMYYS

Esteettömyysominaisuudet kaikkien saataville
Auta kaikkia oppilaita yltämään parhaaseen suoritukseensa tukemalla erilaisia 
oppimistarpeita. Intuitiiviset esteettömyysasetukset ovat käytettävissä kaikilla laitteilla, 
joten ne eivät sido oppilaita työskentelemään vain tietyssä paikassa.

Monipuolisia oppimiskokemuksia kaikille oppilaille
Luo yksilöllisiä oppimiskokemuksia ja pidä yhteyttä oppilaisiin. Laajenna 
oppimisympäristöä ja anna kaikille oppilaille mahdollisuus työskennellä yhdessä sujuvasti 
ja osallistua oppitunneilla monipuolisesti.

Huomioi erilaiset oppimistarpeet ja monimuotoisuus
Anna kaikille oppilaille mahdollisuus käyttää heille sopivia esteettömyysasetuksia. Auta 
luomaan yksilöllinen oppimisympäristö, jossa oppilas voi kehittää vahvuuksiaan ilman 
tarpeettomia haasteita.  
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Anna kaikille oppilaille 
mahdollisuus menestyä
Google for Educationissa on sisäänrakennettuja 
esteettömyysominaisuuksia, joiden ansiosta kaikilla 
oppilailla on mahdollisuus oppia ja hyödyntää tietoja 
omalla yksilöllisellä tavallaan.

Yli 93 miljoonalla
lapsella maailmassa on jonkinasteinen vamma. 
Lähde: unicef.org/disabilities/

"Jos se sopii erityislapsille, se sopii kaikille. 
Toimivat strategiat ovat juuri sellaisia – toimivia." 
Suley Castillo, neuvova valmentaja, Dallas ISD

Tutustu esteettömyysominaisuuksien 
käyttöönottoon jo tänään osoitteessa 
edu.google.com/accessibility

https://sites.unicef.org/disabilities/
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/fi/why-google/accessibility/


Löydä ideoita Chromebookin sovelluskeskuksesta
Tehosta oppimista entisestään Chromebookin esteettömyyssovelluksilla, joita tarjoavat esimerkiksi 
seuraavat Google for Education ‑yhteistyökumppanit: 

Co:Writer Universal tarjoaa muun muassa 
sanojen ennakoinnin, monipuolisen kielituen 
ja puheentunnistuksen kaltaisia työkaluja 
esimerkiksi dysleksian ja kielimuurin 
aiheuttamiin haasteisiin.

EquatIO‑sovelluksen avulla oppilaat voivat luoda 
matemaattisia yhtälöitä, kaavoja ja kaavioita 
näppäilemällä, sanelemalla tai käsin kirjoittamalla. 

Snap&Read‑sovelluksen avulla luki‑ tai 
keskittymisvaikeuksista tai muista kielellisistä 
haasteista kärsivät oppilaat voivat lukea 
verkkosivuja, Google-dokumentteja ja 
PDF-tiedostoja.

Fluency Tutor for Google tekee ääneen 
lukemisesta hauskempaa ja mielekkäämpää 
oppilaille, jotka tarvitsevat enemmän tukea.

Tutustu muihin työkaluihin Chromebookin sovelluskeskuksessa osoitteessa g.co/chromebookapphub.

"Emme aluksi tienneet, mihin kaikkeen Chromebookien 
ja Google Workspacen esteettömyysominaisuuksia 
on mahdollista käyttää erityisopetuksessa. Oppilaamme 
voivat nyt ottaa enemmän vastuuta omasta oppimisestaan 
ja työskennellä luovilla tavoilla."
Chad Flexon, opetuksesta vastaava tarkastaja, Harrison Township 
School District
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Anna kaikille mahdollisuus 
osallistua ja oppia yhdessä

Omat vinkkisi oppituntien 
esteettömyyteen

Kerro meille, miten sinä olet laajentanut 
oppimismahdollisuuksia oppitunneillasi 
Google for Educationin 
esteettömyystyökalujen avulla.

Jaa omat esteettömyyteen liittyvät vinkkisi 
osoitteessa goo.gl/yCdh8d.

Tutustu esteettömyysominaisuuksien 
käyttöönottoon jo tänään osoitteessa 
edu.google.com/accessibility
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Tutustu valmiisiin 
esteettömyysominaisuuksiin

● Kosketuksen optimointi
● Näytön asetukset ja visuaaliset apuvälineet
● Monoääni ja ääniasetukset
● Teksti puhuttuna
● ChromeVox-näytönlukuohjelma
● Kytkimen käyttö

Tutustu Chromebookin esteettömyysominaisuuksien 
käyttöönottoon osoitteessa goo.gl/d7Sk7m.

Anna kaikille oppilaille mahdollisuus 
työskennellä yhdessä

● Puhekirjoitus, muokkaus‑ ja muotoilutoiminnot
● Tekstitys
● Näytön suurentaja
● Näytönlukuohjelma ja pistekirjoituksen tuki
● Toimintojen ohjaus näppäimistöllä

Tutustu Google Workspacen esteettömyysoppaaseen 
osoitteessa goo.gl/Jrtdcp.

https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps?filters=accessibility-and-assistive-tools
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CIFsio_kFP9NR4o497joDTt53u1voCQjtZ8qodty__wUpA/viewform
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/fi/why-google/accessibility/
https://support.google.com/chromebook/answer/177893/chromebookin-esteett%C3%B6myysominaisuuksien-laittaminen-p%C3%A4%C3%A4lle?hl=fi
https://support.google.com/a/answer/1631886

