
Utilizarea cărților audio la orele de limbi străine
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Prezentare

 

O carte audio este o înregistrare a unei cărți sau a unei alte lucrări citite cu voce
tare. Aceste medii digitale sunt esențiale în predare. Un argument comun
împotriva cărților audio constă în ideea că nu este "citit". Asta depinde de abilitățile
pe care încercați să le dezvoltați. Dacă este o chestiune de decodare, atunci da,
lectura rămâne primordială, dar atunci când încercați să dezvoltați abilitățile de a
gândi critic despre un conținut, de a folosi imaginația, de a face conexiune între idei
și subiect, atunci cărțile audio sunt perfect capabile să livreze. 

În acest sens, cărțile audio ajută: 

Elevii cu tulburări specifice de învățare, cum ar fi dislexia, de exemplu, tind să lupte cu
abilitățile lor de citire și scriere. Acest lucru poate avea un impact nu numai asupra
abilităților lor literare, ci poate influența modul în care abordează și înțeleg
instrucțiunile, orientările sau regulile. De asemenea, le poate afecta viața de zi cu zi, cu
probleme de citire a formelor, înțelegerea informațiilor importante scrise. Prin urmare,
în plus față de programele "citiți cu voce tare", un instrument bun pentru a preda
abilitățile de alfabetizare pentru studenții cu SLD-uri este utilizarea cărților audio.

Cărțile audio

La introducerea unor
cărți de nivel superior

Ca model de citit
Să arate cum

se ascultă
critic

Să scoată în
evidență umorul

Să introducă noi tipuri de
lectură

Să introducă vocabular
nou sau dificil, nume

proprii

Să ofere un
model de citit

Să ia parte la o
aventura prin povești

Să învețe
gândirea

critică

Să aprindă
pasiunea

pentru citit

Și multe
altele! 



Resurse

Cărți audio gratis

Utilizări practice
Cărțile audio pot fi utilizate în mai multe moduri în sala de clasă. 
Iată câteva sfaturi:

Dezvoltarea caracterizării:
în plus față de descriere,
vocea personajului este
un mare indiciu al
personalității sale.

Analizarea tonului și starea
de spirit: acest lucru îi poate
ajuta pe elevi să adopte o
abordare nu atât de
formală, literală, a cărților și
poveștilor.

Ca temă pentru acasă:
aceasta este o activitate
care se poate face într-un
cadru mai puțin formal,
acasă sau în pat.

Prezentați cărți audio des:
redați începutul unei
povești sau șicanați
studenții pentru a-i
entuziasma pe ei să
vorbească și de curs.

Prezentați non-ficțiunea:
non-ficțiunea îi poate ajuta
pe elevi să-și dezvolte
cunoștințele și să le
stârnească interesul pentru
noi materii, cum ar fi
matematica sau istoria.

Creați un colț de ascultare:
creați un spațiu pentru ca
elevii să interacționeze
independent cu cărți audio
cu difuzoare inteligente.

Explorați diferite formate:
podcast-uri, emisiuni
radio și multe altele sunt
modalități excelente prin
care elevii pot "citi"
despre subiecte noi.

Ilustrați și ceea ce ascultă:
cărțile audio pot dezvolta
abilități creative, avându-i
pe elevi să creeze o
reprezentare vizuală a
ceea ce ascultă.

Librivox 
Audible
Loyal Books 
Open Culture 
Project Gutenberg
Spotify
Digitalbook

Iată câteva site-uri unde puteți găsi cărți audio
accesibile gratuit pentru clasele dvs.:

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/

Iată câteva resurse utile pentru utilizarea cărților audio în clasă:

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/

