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16.4. Woorden vertalen en laten voorlezen

Dit kan onder meer met Kurzweil 3000

Wat en hoe?

In Kurzweil 3000
1

zitten woordenboeken in 6 talen. Die hoeven dus niet afzonderlijk te worden
aangeschaft. Een woord in een tekst vertalen kan met één knop. Een extra venster met de vertaling
verschijnt. Kurzweil 3000 leest de vertaling meteen in de juiste taal.

Stappenplan

Kies het juiste woordenboek

1. Klik op Referentie.
2. Klik op Selecteer woordenboek.
3. Kies een woordenboek.

Vertaal een woord

1. Plaats de  op het woord dat je wil vertalen.
2. Klik op de knop Verklaring.

Een venster met de vertaling opent.

Laat voorlezen

1. Klik op de leesknop .

Het programma leest alle tekst in het venster in
de juiste taal voor.

Zoek een woord op dat NIET in de tekst staat

1. Klik op Referentie.
2. Kies Woord dat ik intik opzoeken.
3. Tik het woord in dat je wilt opzoeken.
4. Klik op de knop definitie.

1 De wegwijzer Kurzweil 3000 vind je verder in deel 4, hoofdstuk 19. Die legt stap voor stap uit wat het programma kan.
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Plus en min

+ 26 woordenboeken in alle talen meteen
toegankelijk, daarbij wordt vanzelf in de juiste
taal gelezen

+ woorden zijn makkelijk op te zoeken tijdens het
typen of laten voorlezen van tekst

+ kan ook een woord opzoeken dat niet in de
tekst staat

+ woordenboeken uitschakelen kan, bijvoorbeeld
bij toetsen en examens

- als je op de knop Verklaring klikt, is het
gebruikte woordenboek niet zichtbaar in de
werkbalk

- de tekst in het venster met de vertaling kan je
niet vergroten

Tips voor de coach

 Bekijk samen met de leerling welke woordenboeken hij best gebruikt.

 Woordenboeken kunnen uitgeschakeld worden. Dat is handig bij examens.

Doelgroep voor deze toepassing

Niveau Probleem

□ 4-8 j. en ook

 8-10 j.  buitengewoon onderwijs Lezen helpt om woorden op te zoeken tijdens het lezen

 10-15 j.  volwassenenonderwijs Schrijven helpt bij het schrijven en nakijken van woorden

 15+ Studeren helpt bij studeren van vreemde talen

Productinfo

Kurzweil 3000

Programma’s die hetzelfde kunnen

Extra functies
Prijsklasse
Verdeler
Demo aanvragen

zie matrix

voor spellen, schrijven en studeren
€ 460 - € 1325
Sensotec - www.sensotec.be
werkt 30 dagen


