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Το ηχογραφημένο βιβλίο είναι μια ηχογράφηση ενός βιβλίου ή άλλου έργου που διαβάζεται
δυνατά. Αυτά τα ψηφιακά μέσα είναι απαραίτητα για τη διδασκαλία. Ένα συνηθισμένο
επιχείρημα κατά των ακουστικών βιβλίων έγκειται στην ιδέα ότι δεν πρόκειται για
"ανάγνωση". Αυτό εξαρτάται από τις δεξιότητες που προσπαθείτε να αναπτύξετε. Αν πρόκειται
για αποκωδικοποίηση, τότε ναι, η ανάγνωση παραμένει πρωταρχικής σημασίας, αλλά όταν
προσπαθείτε να αναπτύξετε τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης σχετικά με ένα περιεχόμενο,
της χρήσης της φαντασίας, της σύνδεσης μεταξύ ιδεών και θέματος, τότε τα ηχητικά βιβλία
είναι απολύτως ικανά να αποδώσουν. 
Υπό αυτή την έννοια, τα ακουστικά βιβλία βοηθούν: 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές διαταραχές, όπως η δυσλεξία, παλεύουν με τις δεξιότητες
ανάγνωσης και γραφής. Αυτό μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τις λογοτεχνικές τους δεξιότητες,
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν και κατανοούν τις οδηγίες, τις κατευθυντήριες
γραμμές ή τους κανόνες. Μπορεί επίσης να επηρεάσει την καθημερινή τους ζωή, με προβλήματα
στην ανάγνωση εντύπων, στην κατανόηση γραπτών σημαντικών πληροφοριών. Ως εκ τούτου,
εκτός από τα προγράμματα "ανάγνωσης", ένα καλό εργαλείο για τη διδασκαλία δεξιοτήτων
γραμματισμού για τους μαθητές με SLDs είναι να χρησιμοποιήσουν ακουστικά βιβλία. 

Ηχογραφημένα
βιβλία

Εισάγετε τους μαθητές σε
βιβλία που βρίσκονται πάνω
από το αναγνωστικό τους
επίπεδο

Μοντέλο καλής
ερμηνευτικής
ανάγνωσης

Διδάξτε την
κριτική ακρόαση

Επισημάνετε το
χιούμορ στα βιβλία

Εισάγετε νέα είδη που οι
μαθητές μπορεί να μη
συναντούσαν διαφορετικά

Εισαγωγή νέου λεξιλογίου
ή δύσκολων ονομάτων ή
τόπων

Παρέχετε ένα
μοντέλο
ανάγνωσης

Μοιραστείτε μια
μοναδική περιπέτεια
αφήγησης 

Διδάξτε
κριτική σκέψη

Αναζωπυρώστε
το πάθος για το
διάβασμα

Και πολλά
άλλα! 



Πηγές

Δωρεάν ηχογραφημένα βιβλία

Πρακτικές εφαρμογές
Τα ηχογραφημένα βιβλία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους στην τάξη. 
Ακολουθούν μερικές συμβουλές:

Ανάπτυξη του χαρακτήρα:
εκτός από την περιγραφή, η
φωνή του χαρακτήρα
αποτελεί σπουδαία ένδειξη
της προσωπικότητάς του. 

Ανάλυση του τόνου και της
διάθεσης: αυτό μπορεί να
βοηθήσει τους μαθητές να
προσεγγίσουν τα βιβλία και
τις ιστορίες όχι τόσο τυπικά
και κυριολεκτικά.  

Δώστε την άσκηση ακρόασης
ως εργασία για το σπίτι:
πρόκειται για μια
δραστηριότητα που μπορεί
να γίνει σε λιγότερο επίσημο
περιβάλλον, στο σπίτι ή στο
κρεβάτι. 

Εισάγετε τα ηχογραφημένα
βιβλία συχνά: παίξτε την
αρχή μιας ιστορίας ή
πειράξτε τους μαθητές για
να τους ενθουσιάσετε με την
αφήγηση ιστοριών και το
μάθημα.

Παρουσιάστε μη μυθοπλασία: η
μη μυθοπλασία μπορεί να
βοηθήσει τους μαθητές να
οικοδομήσουν τις γνώσεις τους
και να κεντρίσει το ενδιαφέρον
τους για νέα θέματα, όπως τα
μαθηματικά ή η ιστορία. 

Δημιουργήστε μια γωνιά
ακρόασης: δημιουργήστε
έναν χώρο με ηχεία για να
ασχοληθούν οι μαθητές με
ηχογραφημένα βιβλία. 

Εξερευνήστε διαφορετικές
μορφές: podcasts, 
 ραδιοφωνικές εκπομπές
και άλλους εξαιρετικούς
τρόπους για να "διαβάσουν"
οι μαθητές νέα θέματα. 

Εικονογραφήστε αυτό που
ακούνε: τα ηχογραφημένα βιβλία
μπορούν να αναπτύξουν
δημιουργικές δεξιότητες,
βάζοντας τους μαθητές να
δημιουργήσουν την οπτική
αναπαράσταση αυτού που
ακούνε. 

Librivox 
Audible
Loyal Books 
Open Culture 
Project Gutenberg
Spotify
Digitalbook

Ακολουθούν ορισμένοι ιστότοποι όπου μπορείτε να βρείτε
δωρεάν προσβάσιμα ακουστικά βιβλία για τις τάξεις σας: 

https://www.readingrockets.org/article/benefits-audiobooks-all-readers 
Top tips for using audioboooks in the classroom. National Literacy Trust. 2020.
https://blog.libro.fm/use-audiobooks-in-the-classroom/

Ακολουθούν ορισμένες πηγές χρήσιμες για τη χρήση ηχογραφημένων βιβλίων στην
τάξη: 

https://librivox.org/
https://librivox.org/
https://www.audible.fr/
http://www.loyalbooks.com/
http://www.loyalbooks.com/
https://www.openculture.com/
https://www.openculture.com/
https://www.gutenberg.org/
https://www.digitalbook.io/

