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Idei practice: 

Acesibil pentru: 

INSTRUMENT DE SCRIERE ȘI ORTOGRAFIE 

Descriere:

(STUDENT)

Grammarly este un asistent de scriere
care examinează greșelile de ortografie,
gramatică, punctuație, claritate,
implicare și livrare.

Utilizează inteligența artificială (AI)
pentru a identifica greșelile și vă ajută să
vă personalizați tonul și stilul în funcție
de context.

De asemenea, funcționează  ca un
instrument de plagiat, în care scanează
web-ul pentru a căuta surse care ar fi
putut sau nu să fi fost citate.

Versiune gratuită  vă oferă acces la
funcția de asistent de scriere.

Versiunea premium (12€/lună) este
completată cu un verificator de
plagiat.

 Elevii cu tulburări de limbaj (dislexie,
disortografia, etc.),
Elevii cu abilități reduse sau scăzute
de scriere,
Elevii cu abilități slabe de ortografie.

Toți elevii pot beneficia de Grammarly,
dar poate ajuta mai precis:

Grammarly este ușor de folosit și
clar. Oferă feedback direct și
permite cursanților să-și editeze
textul, să-și antreneze ortografia și
multe altele. 

Gradul de accesibilitate:

Înainte de a distribui un eseu, un text sau o temă, elevii își pot corecta conținutul prin
Grammarly pentru a se asigura că nu mai există greșeli.

Preț: 



Pasul 2.

CUM SE UTILIZEAZĂ?

Pasul 1.

Paul 3.

https://www.grammarly.com/

Nu există pași complexi în Grammarly. Puteți copia și
lipi text direct în cititor, iar acesta îl va analiza pe loc.
Apoi rămâne la latitudinea dvs. să decideți ce
modificare doriți să aplicați.

Există două opțiuni: puteți fie să copiați
și să lipiți un text pe care l-ați scris deja,
fie să scrieți direct în cititor.

Odată ce textul dvs. este în Grammarly,
vă va afișa diferite culori de evidențiere.

Fiecare item diferit înseamnă o
modificare diferită care ar putea fi
utilizată.

Lângă textul tău, vei vedea modificările
care ar putea fi aplicate.

Grammarly va evidenția cu roșu greșelile
de punctuație, ortografie sau convenții.

În albastru, concizia, lizibilitatea și
complexitatea propozițiilor.

În cele din urmă, decideți să acceptați
sau să refuzați modificarea.

Pentru a aplica modificarea, faceți clic pe
cadrul verde și modificarea se va aplica
textului dvs.

Aveți grijă să vă corectați întotdeauna
conținutul după aceea!


