
Zadbaj o ułatwienia dostępu
Pomóż wszystkim uczniom w pełni wykorzystać ich potencjał, wspierając specjalne 
potrzeby edukacyjne w klasie. Zapewnij uczniom równe szanse w każdym miejscu 
dzięki intuicyjnym ustawieniom ułatwień dostępu na każdym urządzeniu.

Zadbaj o urozmaicenie nauki dla wszystkich
Spersonalizuj środowisko nauki i poświęć uwagę każdemu uczniowi indywidualnie. 
Dzięki rozwinięciu sposobów nauki możesz umożliwić wszystkim uczniom 
bezproblemową współpracę i pełne uczestnictwo w aktywnościach w 
ramach zajęć.

Pamiętaj o różnorodności bez wykluczania
Pozwól każdemu uczniowi samodzielnie określać własne ustawienia ułatwień 
dostępu i w ten sposób pomóż stworzyć spersonalizowane środowisko nauki, 
które uzupełnia mocne strony danego ucznia i minimalizuje jego problemy.  

  

Wspieraj rozwój każdego 
ucznia
W ramach Google for Education dostępne są 
wbudowane narzędzia ułatwień dostępu, dzięki 
którym uczniowie mogą się uczyć i uzyskiwać dostęp 
do informacji na swój własny, niepowtarzalny sposób.

Ponad 93 miliony
dzieci na świecie jest niepełnosprawnych. 
Źródło: unicef.org/disabilities/

„Rozwiązania, które sprawdzają się w przypadku 
dzieci ze specjalnymi potrzebami, sprawdzają 
się w przypadku wszystkich. Chodzi po prostu 
o skuteczne strategie”. 
– Suley Castillo, konsultant edukacyjny, okręg szkolny Dallas ISD

UŁATWIENIA 
DOSTĘPU

Zacznij korzystać z ułatwień dostępu już 
dziś. Wejdź na edu.google.com/accessibility

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


Znajdź inspirację w centrum Chromebook App Hub
Zadbaj o jeszcze większą wygodę uczniów za pomocą tych aplikacji ułatwień dostępu na Chromebooka 
od partnerów Google for Education: 

Co:Writer Universal dzięki narzędziom takim 
jak przewidywanie słów, wsparcie językowe 
i rozpoznawanie mowy sprawdza się 
w przypadku wszystkich trudności, od tych 
wynikających z dysleksji po te związane 
z barierą językową.

EquatIO umożliwia uczniom intuicyjne pisanie 
na klawiaturze, pisanie odręczne lub dyktowanie 
równań, wzorów i wykresów matematycznych. 

Snap&Read pomaga w czytaniu stron 
internetowych, dokumentów Google i plików 
PDF uczniom, którzy zmagają się 
z trudnościami z czytaniem, zaburzeniami 
koncentracji uwagi lub barierami 
językowymi.

Fluency Tutor for Google sprawia, że 
czytanie na głos staje się przyjemniejsze 
i przynosi więcej satysfakcji uczniom, którzy 
potrzebują dodatkowego wsparcia.

Więcej aplikacji znajdziesz w centrum Chromebook App Hub na g.co/chromebookapphub.

„Kiedy po raz pierwszy zetknęliśmy się z ułatwieniami dostępu 
na Chromebookach i w Google Workspace, nie zdawaliśmy 
sobie sprawy, jak bardzo okażą się przydatne w szkolnictwie 
specjalnym. Teraz widzimy niesamowite korzyści dla uczniów, 
którzy mogą wziąć osobistą odpowiedzialność za swoją naukę 
i swobodnie tworzyć prace”.
Chad Flexon, inspektor ds. nauczania, okręg szkolny 
Harrison Township
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Pozwól wszystkim brać udział 
w lekcji i wspólnie się uczyć

Ułatwienia dostępu w 
Twojej klasie

Powiedz nam, jak udało Ci się rozszerzyć 
naukę w klasie za pomocą narzędzi 
ułatwień dostępu Google for Education. 

Podziel się wskazówkami na temat 
ułatwień dostępu na goo.gl/yCdh8d.

UŁATWIENIA 
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Poznaj wbudowane ułatwienia dostępu

● Optymalizacja dotykiem
● Opcje dostosowania ekranu i pomoce wizualne
● Dźwięk mono i opcje dostosowania dźwięku
● Funkcja czytania na głos
● Czytnik ekranu ChromeVox
● Funkcja Switch Access

Dowiedz się, jak włączyć narzędzia ułatwień dostępu 
na Chromebooku na goo.gl/d7Sk7m.

Zachęć wszystkich uczniów do współpracy

● Pisanie, edytowanie i formatowanie głosowe
● Wyświetlanie napisów dla niesłyszących
● Powiększenie ekranu
● Czytnik ekranu i obsługa alfabetu Braille'a
● Sterowanie przy użyciu samej klawiatury

Przewodnik dotyczący ułatwień dostępu dla 
użytkownika Google Workspace znajdziesz 
na goo.gl/Jrtdcp.

Zacznij korzystać z ułatwień dostępu już 
dziś. Wejdź na edu.google.com/accessibility

https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps?filters=accessibility-and-assistive-tools
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CIFsio_kFP9NR4o497joDTt53u1voCQjtZ8qodty__wUpA/viewform
https://support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=pl
https://support.google.com/a/answer/1631886?hl=pl
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/why-google/accessibility

