Ajutor ortografic
Descrierea instrumentului
Ajutorul ortografic (Easy Spelling Aid) este o aplicație educativă care permite persoanelor
de toate vârstele să traducă și să scrie cuvinte simple sau complexe. Aplicația traduce în
mai multe limbi și este simplu de utilizat. Este conceput pentru a ajuta persoanele cu
dislexie sau cu orice altă tulburare specifică de învățare cu traducerea și scrierea
corectă. Puteți folosi fontul „OpenDyslexic”, care este recomandat pentru copiii cu TSI.

Dificultatea pentru elevii cu TSI
Copiii cu tulburări specifice de învățare, în special cei cu dislexie, au adesea dificultăți de
citire și scriere. De multe ori vor avea nevoie de un adult care să îi ajute să studieze și să
înțeleagă poveștile din cărți, deoarece tind să încurce unele litere și sunete, le este greu
să-și exprime ideile în scris. Acest lucru face, de asemenea, învățarea unei limbi străine
mai dificilă pentru ei. Din fericire, există mai multe instrumente care îi pot ajuta să obțină
mai multă autonomie, cum este cel prezentat aici.
Vă propunem acest instrument care îl poate ajuta pe copilul cu tulburări specifice de
învățare să devină mai autonom în utilizarea limbajului și în procesul de învățare.
Deoarece deseori întâmpină dificultăți în învățarea unei limbi străine, acest instrument
poate fi de mare ajutor pentru exersarea vocabularului și efectuarea sarcinilor scrise!

Beneficiile pentru elevii cu TSI
Această aplicație educativă este echipată cu tehnici de recunoaștere a vorbirii și oferă
traducere în engleză, chineză, spaniolă, franceză, germană, italiană, japoneză și alte
câteva limbi. Poate fi utilizată de către elevii de toate categoriile de vârstă și în toate
contextele de învățare. Este construită pentru a-i ajuta pe elevii cu TSI și prezintă mai
multe informații pe pagina web a aplicației, precum și diferite formate din care elevul
poate alege.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul și materialul de
mai sus reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere
pentru orice utilizare a informațiilor expuse.

De asemenea, este benefică pentru elevii cu TSI, deoarece le îmbunătățește abilitățile
de scris-citit, ajutându-i să scrie, să își verifice ortografia, să dobândească și să
folosească vocabularul nou, oferind explicații contextualizate. Instrumentul recunoaște
greșelile comune și oferă sprijin elevului în înțelegerea regulilor gramaticale de scriere.

Exemplu de folosire a instrumentului
Pe YouTube, există diferite videoclipuri în care veți găsi descrierea modului în care
funcționează acest instrument, de exemplu:
https://www.youtube.com/watch?v=r-N0GP6Y_8c
Puteți găsi instrumentul pe această pagină web: https://www.easyspellingaid.com/
Sau îl puteți descărca de pe App Store sau Google Play.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul și materialul de mai
sus reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice
utilizare a informațiilor expuse.

