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Ce este tehnologia Word Prediction?
 

 

Dacă ați trimis vreodată un mesaj text pe
telefon, sunt șanse să fi folosit un software de
predicție a cuvintelor fără a fi atent.

Predicția cuvintelor sau textul predictiv este
un instrument tehnologic de asistență pentru
scriere, care sugerează cuvinte și expresii care
se potrivesc strâns cu primele litere care au
fost tastate. Poate ajuta la reducerea
numărului de apăsări de taste necesare,
anticipând cuvântul pe care îl tastați și
următorul cuvânt pe baza frecvenței
cuvântului și a contextului a ceea ce este
tastat.

Cum îi ajută Word Prediction pe cursanți?
Word Prediction help learners? 

A scrie nu este o abilitate ușor de dobândit. Cursanții cu dislexie sau disgrafie se
luptă adesea cu dificultăți de ortografie, formarea incorect a literelor, scrierea
expresivă, lizibilitatea și viteza generală și acuratețea producției de text. Trecerea la
învățarea online oferă o gamă largă de tehnologii de asistență care pot ajuta
studenții cu aceste probleme, unul dintre ele fiind programele de predicție a
cuvintelor.

Poate ajuta cursanții cu dizabilități fizice să tasteze – unele programe de
predicție a cuvintelor permit utilizatorului să scrie folosind un mouse,
trecând cu mouse-ul peste o literă sau un cuvânt folosind o tastatură de
pe ecran.
Poate ajuta cursanții care întâmpină dificultăți de ortografie și gramatică.
Îi poate ajuta pe cursanți să se concentreze pe sarcina de scriere, mai
degrabă decât să-și facă griji cu privire la greșelile de ortografie.
Îi poate ajuta pe cursanți să fie mai creativi și să-și extindă ideile, mai
degrabă decât să evite cuvintele pe care nu le pot scrie.
Poate ajuta la creșterea producției de text (și a preciziei).
Poate ajuta la creșterea încrederii și poate preveni oboseala.
Poate ajuta cursanții cu abilități motorii limitate, deoarece necesită mai
puțin efort de tastare, necesitând doar una sau două taste pentru a
completa cuvinte și propoziții mai lungi.

Predicția cuvintelor se poate dovedi benefică pentru mulți cursanți:



LightKey este un software gratuit (cu
versiuni plătite) pe care îl puteți descărca
direct pe computer. Interacționează cu cele
mai cunoscute aplicații (vezi dreapta).

Programul de predicție se bazează pe
utilizarea, tonul, câmpul și vocea dvs., ceea
ce permite o sugestie mai precisă și
intuitivă.

Programul va sugera cuvinte pe baza
scrisului dvs. și poate fi selectat cu butonul
TAB.

https://www.lightkey.io/

Resurse 

Predicție de cuvinte încorporată: predicția de cuvinte de bază și gratuită este
încorporată în aproape fiecare dispozitiv. Aceasta include dispozitive mobile iOS și
Android, tablete sau Ipad-uri și multe altele.

Tipuri de  Word Prediction 

Exemplu: Windows 10

Meniul Start din Windows > Setări
(pictograma roată) > Tastare (sau tastați
„Tastare” în
caseta de căutare Windows).
Când tastatura Hardware este activată,
„sugestii de text” apare deasupra cursorului
într-un rând vertical, cu maximum 3 cuvinte
din care să alegeți.

Programe software de predicție de cuvinte: există multe aplicații de predicție de
cuvinte. Unele sunt gratuite, altele nu. Exemplele includ iWordQ și Spell Better,
Co:Writer Universal, Read&Write, Dyslexia Keyboard și LightKey.

Exemplu: LightKey

Un ghid complet pentru predicția cuvintelor:

Înțelegerea modului în care funcționează predicția cuvintelor:

https://www.callscotland.org.uk/common-assets/cm-files/books/a-guide-to-word-
prediction.pdf 

https://www.understood.org/articles/en/word-prediction-technology-what-it-is-and-
how-it-works


