PUZZLE: : Lengvai skaitomo teksto formų
pritaikymas žmonėms su proto negalia
DARBAS SU GARSU – geroji patirtis
Garsas gali būti puikus įrankis papildantis Į ASMENĮ
ORIENTUOTĄ PLANĄ. Garsas gali sušvelninti ar
sustiprinti teksto ir paveikslėlių prasmę bei praturtinti
informaciją papildomu jutiminiu aspektu ar nuotaika.
Siekiant užtikrinti, kad Jūsų naudojamas garsas būtų
efektyvus, svarbu įvertinti įvairių tipų garsus...
Garsų tipai ir kodėl juos reikėtų naudoti
1. Garsus teksto skaitymas. Jūs galite
padaryti tekstą aiškesniu sau jį skaitydamas
garsiai ir įrašydamas savo skaitymą. Tada
galite pridėti garso failą prie skaitomo
puslapio. Tokiu būdu asmuo, kuris
nesupranta teksto kada jį skaito pats,
galbūt supras jį klausydamasis savo paties
skaitymo.
Tai yra "sutvirtinimo" principas –
kai skirtingi multimedijos elementai pridedami
prie Jūsų WIKI puslapio. Taip informacija sustiprinama,
pakartojama kiekvieną kartą pridedant daugiau aiškumo.
2. Pridėti paaiškinimą balsu Pagalvokite apie tai, kaip ištartas žodis gali
perteikti papildomą jausmą ir pridėti dar vieną
aspektą. Jūsų balso tonas gali būti linksmas ar
liūdnas! Tai prideda papildomos reikšmę į tą patį
pranešimą. Teksto dalis negali pasakyti, ar
autorius yra vyras ar moteris, ar teigiamas, ar
sarkastiškas ir t.t. Įrašant garsą galima
apgalvotai pridėti šiuos papildomus
komunikacijai svarbius aspektus.
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3. Pridėti prasmės išsakomais žodžiais ir
garsais - nereikia sustoti pasakojant savo
tekstą, nes vaizdo ir teksto derinys paryškina
visumos prasmę. Pavyzdžiui, prie pyragaičio
paveikslėlio prierašas MYLIU ir prierašas
"hmmmmmm!" turi skirtingas reikšmes, bet
prierašas ar ištartas žodis gali sustiprinti reikšmę,
pridėti humoro ar suasmeninti pranešimo turinį.
4. Naudokite garso efektus - Jūs galite
naudoti garso efektus, kad praturtintumėte
ir pridėtumėte nuotaiką. Garso efektai gali
padėti asmenims, kurie dėl savo negalios
nevartoja verbalinės kalbos. Kai kurie
garsai gali turėti ypatingą reikšmę
asmeniui su gilia ar kompleksine mokymosi
negalia, arba asmenims, kurių gimtoji
kalba yra ne ta pati, kuri naudojama rašytiniame tekste.
Pavyzdžiui, prie traukinio paveikslėlio galima pridėti tekstą: "Aš
myliu traukinius" ir pridėti traukinio, paliekančio stotį garsą, kas
sukelia ir kelionės traukiniu jutiminę patirtį.
5. Muzikos naudojimas - garso naudojimas, yra ypač
veiksmingas multimedijos atstovavimo procese ir
ypatingai muzikos naudojimas. Muzika gali mobilizuoti
emocijas, taip pat sustiprinti pranešimą.
Daugelis žmonių mėgsta muziką, ją mėgsta ir
neįgalūs asmenys. Mes visi turime mėgstamus kūrinius
ir asmeninį skonį. Muzika gali būti puikus būdas individualizuoti
kažkieno Multimedia ir pridėti papildomos vertės į tai, kas buvo
perduota bendraujant.
Tačiau svarbu prisiminti, kad muzikos kūrinius saugo autorinės
teisės ir jei Jūs ketinate naudoti muziką savo Multimedia
atstovavimo portfeliui viešai, Jums reikia atsižvelgti į autorių teisių
pažeidimų taisykles. Autorių teisės – tai turtinės autoriaus teisės ir
asmeninės neturtinės autoriaus teisės į jo sukurtą kūrinį.
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