
provide a computer

make sure the computer
sound works 

make sure the computer is
equipped with a microphone.
If not, provide an external
microphone.

Remember to:

DICTAREA TEXTULUI

Prezentarea software-ului de
dictare pentru elevi

     Exerciții

Consultați FIȘA PRACTICĂ n°:

Utilizați aceste resurse din TOOLBOX:

Înainte de începerea activității,
selectați unul sau mai multe
programe care vă permit să
dictați texte. 

Cu referire la fișa practică n°
MC34, practicați utilizarea
software-ului

să furnizeze un text care să fie
dictat 

MC34

One Note

N° 4

Pasul 1: Cunoștințe de bază despre software-
ul pentru dictare 

Profesorul îi întreabă pe elevi dacă știu
de vreun software care le permite să
dicteze text - să-și transforme vocea în
cuvinte scrise folosind un computer.
Adunați opiniile și cunoștințele
cursanților.

Profesorul se gândește la utilitatea
utilizării software-ului de dictare în
școală și în viața lor.

Profesorul sugerează următorul
exercițiu: în opinia dumneavoastră, ce
echipament este necesar pentru a utiliza
software-ul de dictare? 

Pasul 1.1 

Pasul 1.2

Pasul 1.3
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Profesorul prezintă software-ul
ales (cuvânt, o notă sau disvocă).

El le cere cursanților să găsească
această icoană: 

Profesorul sugerează ca elevii să
testeze instrumentul de dictare
scriind câteva rânduri la alegere.

Profesorul adună apoi impresiile și
dificultățile ... 

Pasul 2.1 

Pasul 2.2

Pasul 2 : Descoperiți software-ul de dictare

Pasul 3.1
Elevii dictează următorul text : 

"Alice începea să se sature foarte tare
să stea lângă sora ei pe bancă și să nu
aibă nimic de făcut: o dată sau de două
ori a tras cu ochiul în cartea pe care
sora ei o citea, dar nu avea poze sau
conversații în ea, "și care este rostul
unei cărți", credea Alice "fără poze sau
conversații?"
Așa că se gândea în mintea ei (cât de
bine a putut, pentru că ziua fierbinte a
făcut-o să se simtă foarte somnoroasă
și stupidă), dacă plăcerea de a face un
lanț de margarete ar merita efortul de a
se ridica și de a culege margaretele,
când dintr-o dată un Iepure Alb cu ochi
roz a fugit pe lângă ea"

- Lewis Carroll, 1865 -

Pasul 3 : Dictarea unui text
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Exerciții

MC34

One Note

N°4

Pasul 3.2
Verificați cu elevii cum a decurs
experimentul și notați cu ei
dificultățile întâmpinate.

Consultați FIȘA PRACTICĂ n°:

Utilizați aceste resurse din TOOLBOX:DICTAREA TEXTULUI


