
AKSESIBILITAS

Mempermudah aksesibilitas.
Bantu semua siswa mencapai potensi penuh mereka dengan memberikan dukungan 
terhadap beragam kebutuhan belajar di kelas Anda. Dorong siswa untuk menggapai 
kesuksesan di mana saja melalui setelan aksesibilitas intuitif yang dapat digunakan di 
perangkat apa pun.

Memperkaya pembelajaran bagi semua.
Personalisasi pengalaman belajar dan terhubung dengan setiap siswa. Dengan 
memperluas lingkungan belajar, Anda dapat mempermudah semua siswa agar saling 
berkolaborasi dan berpartisipasi penuh dalam aktivitas kelas.

Merayakan keragaman melalui inklusivitas.
Berdayakan setiap siswa melalui akses ke setelan aksesibilitas masing-masing. Ini akan 
membantu menciptakan lingkungan belajar khusus yang melengkapi kelebihan dan 
mengurangi kesulitan mereka.  
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Membantu semua siswa berkembang

Google for Education memberikan alat aksesibilitas 
bawaan yang dapat membantu semua siswa belajar 
dan mengakses informasi dengan caranya 
masing-masing.

Lebih dari 93 juta
anak di seluruh dunia hidup dengan disabilitas. 
Sumber: unicef.org/disabilities/

"Apa yang cocok untuk anak berkebutuhan khusus 
akan cocok juga untuk semua orang. Strategi yang 
bagus pasti efektif.” 
– Suley Castillo, Instructional Coach, Dallas ISD

Mulai gunakan fitur aksesibilitas sekarang 
edu.google.com/accessibility

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


Temukan inspirasi di Chromebook App Hub.
Tingkatkan pembelajaran lebih jauh lagi dengan aplikasi aksesibilitas Chromebook dari partner Google 
for Education, termasuk: 

Co:Writer Universal membantu segala hal, 
mulai dari disleksia hingga kendala bahasa, 
dengan alat seperti prediksi kata, dukungan 
bahasa, dan pengenalan ucapan.

EquatIO memungkinkan siswa mengetik, 
menulis dengan tangan, atau mendikte 
persamaan, rumus, dan diagram 
matematika secara intuitif. 

Snap&Read membantu membacakan 
halaman web, Google Dokumen, dan PDF 
bagi siswa yang memiliki ketidakmampuan 
membaca, gangguan pemusatan perhatian, 
dan kendala bahasa.

Fluency Tutor for Google membuat aktivitas 
membaca dengan nyaring lebih menyenangkan 
dan memuaskan bagi siswa yang 
membutuhkan dukungan ekstra.

Temukan aplikasi lain di Chromebook App Hub di g.co/chromebookapphub.

“Saat pertama kali melihat fitur aksesibilitas di Chromebook dan 
Google Workspace, kami tidak tahu betapa besar manfaatnya bagi 
pendidikan khusus. Sekarang kami memahami manfaat membuat 
siswa menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk belajar, dan 
memberi mereka kebebasan berkarya.”
Chad Flexon, Supervisor of Instruction, Harrison Township 
School District
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Memungkinkan siapa saja 
berpartisipasi dan belajar bersama

Aksesibilitas di kelas Anda

Ceritakan cara Anda memperluas 
pembelajaran di kelas menggunakan alat 
aksesibilitas Google for Education.

Bagikan tips aksesibilitas Anda 
di goo.gl/yCdh8d.

Mulai gunakan fitur aksesibilitas sekarang 
edu.google.com/accessibility

AKSESIBILITAS

Jelajahi fitur aksesibilitas bawaan

● Pengoptimalan sentuhan
● Penyesuaian layar dan alat bantu visual
● Audio mono dan penyesuaian audio
● Klik untuk diucapkan
● Pembaca layar ChromeVox
● Tombol Akses

Pelajari cara mengaktifkan alat aksesibilitas 
Chromebook di goo.gl/d7Sk7m.

Satukan semua siswa untuk berkolaborasi

● Ketik, edit, dan format dengan perintah suara
● Pemberian teks tertutup
● Kaca pembesar layar
● Dukungan pembaca layar dan Braille
● Kontrol hanya dengan keyboard

Lihat panduan aksesibilitas untuk pengguna Google 
Workspace di 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/id/why-google/accessibility/
https://support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=id
https://support.google.com/a/answer/1631886/panduan-aksesibilitas-untuk-pengguna-google-workspace?hl=id

