TILGJENGELIGHET

Læring tilpasset hver enkelt
Med Google for Education får du produkter med
innebygde tilgjengelighetsverktøy, slik at hver elev kan
tilegne seg informasjon og kunnskap på sin egen måte.

Tilgjengelighet på en enkel måte
Hjelp alle elevene dine med å nå sitt fulle potensial ved å tilby støtte for ulike lærebehov i
undervisningen din. Gi elevene mulighet til å jobbe overalt med intuitive innstillinger for
tilgjengelighet som gjelder på alle enhetene de bruker.

En mer variert læringsopplevelse
Tilpass undervisningen og kommuniser med hver enkelt elev. Med et mer inkluderende
læringsmiljø blir det enklere for alle elever å samarbeide med andre og delta fullt ut
i klasseromsaktiviteter.

Mangfold og inkludering
Gi hver enkelt elev tilgang til sine egne innstillinger for tilgjengelighet, slik at elevene
får et egendefinert læringsmiljø som fremmer deres sterke sider og bidrar til å redusere
eventuelle utfordringer.

Mer enn 93 millioner
barn i verden lever med funksjonshemninger.
Kilde: unicef.org/disabilities/

«Det som fungerer for barn med særskilte behov,
fungerer for alle. Når strategier fungerer, fungerer
de bare.»
– Suley Castillo, undervisningsspesialist hos Dallas ISD
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TILGJENGELIGHET

Læring og samarbeid for alle

Gi alle elever mulighet til å samarbeide

Innebygde tilgjengelighetsfunksjoner
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optimalisering av berøringsfunksjonalitet
skjermjustering og visuelle hjelpemidler
monolyd og lydjustering
tekstopplesing
ChromeVox-skjermleser
brytertilgang

●
●
●
●
●

Gå til goo.gl/d7Sk7m for å finne ut hvordan du slår på
tilgjengelighetsverktøy for Chromebook.

stemmestyrt skriving, redigering og formatering
teksting for hørselshemmede
forstørrelse av skjermen
skjermleser og støtte for punktskrift
styring kun via tastaturet

Se brukerhåndboken om tilgjengelighet i Google
Workspace på goo.gl/Jrtdcp.

Finn inspirasjon på Chromebook App Hub.
Gjør læringen enda bedre med tilgjengelighetsapper for Chromebook fra
Google for Education-partnere, for eksempel disse:
Co:Writer Universal omfatter verktøy som
ordforslag, språkstøtte og talegjenkjenning – slik
at du kan løse utfordringer knyttet til blant annet
dysleksi og språkbarrierer.

Snap&Read gjør det enklere å lese nettsider,
Google-dokumenter og PDF-er for elever
som hemmes av lesevansker,
konsentrasjonsvansker eller språkbarrierer.

EquatIO er et verktøy der elevene intuitivt kan
taste, skrive for hånd eller diktere matteligninger,
formler og grafer.

Fluency Tutor for Google gjør høytlesingen
morsommere og mer givende for elever med
særskilte behov.

Du finner flere apper på Chromebook App Hub: g.co/chromebookapphub.

Fortell oss hvordan du har
tilrettelagt for bedre læring
med tilgjengelighetsverktøy
fra Google for Education.

«Da vi ble oppmerksomme på tilgjengelighetsfunksjonene for
Chromebook og Google Workspace, innså vi ikke hvor nyttig
dette skulle bli i spesialundervisningen. Nå ser vi fordelene ved
å la elevene ta ansvar for egen læring og gi dem frihet til å
arbeide selvstendig.»

Del tilgjengelighetstipsene dine
på goo.gl/yCdh8d.

Chad Flexon, undervisningsinspektør ved Harrison Township
School District

Tilgjengelighet i klasserommet
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