Dictarea & Soft de
procesare a cuvintelor
Descrierea instrumentului
Tehnologia asistivă pentru înlocuirea scrierii de mână este de două tipuri: software pentru
dictări (speech-to-text) și software de procesare a cuvintelor.

Dificultatea elevilor cu TSI
Elevii cu disgrafie vor întâmpina dificultăți în coordonarea oculo-motorie și în stăpânirea
abilităților motrice fine necesare scrierii. Prin urmare, pentru activitățile care sunt
solicitante, scrierea de mână este dificilă, iar aceasta poate fi înlocuită cu utilizarea de
aplicații tehnice, dispozitive cu ecrane tactile sau tastaturi speciale.

Beneficiile pentru elevii cu TSI
Softul pentru dictare funcționează pe înregistrarea vocii unei persoane, recunoașterea
sintaxei și fonologiei și apoi transformarea cuvintelor în text, folosind un set de reguli.
Acest proces utilizează recunoașterea vocală încorporată în software și necesită
utilizarea unui microfon și a unor boxe.
Softul pentru dictare poate fi utilizat în procesarea de texte, fișiere, programe de e-mail,
browsere de internet etc. Utilizarea acestui software poate fi relativ ușoară sau dificilă, în
funcție de gradul de disgrafie al copilului. Dacă persoana vorbește elocvent, utilizarea
unui software de dictare poate fi o soluție excelentă, în special pentru elevi.

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.

Exemplu de folosire a instrumentul
Există mai multe programe de tip vorbire-în-text (speech-to-text) fie gratuite, fie cu plată.
Modalitățile lor de utilizare sunt, de asemenea, diferite. Pe blogul HubSpot
(https://blog.hubspot.com/marketing/voice-to-text) puteți găsi o serie de astfel de produse
explicate.
Aplicațiile și soft-urile de procesare de texte, de tastaturi sau ecrane tactile pot fi instalate
pe toate dispozitivele electonice.
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