Balabolka
Descrierea instrumentului
Programul Balabolka transformă textele în fișiere audio. Pentru a reproduce vocea
umană, programul poate utiliza toate sintetizatoarele vocale instalate pe computer. Puteți
controla redarea vocii cu butoanele standard găsite în orice program multimedia („redare
/ pauză / oprire”). Programul citește cu voce tare conținutul clipboard-ului, afișează textul
în AZW, AZW3, CHM, DjVu, DOC, DOCX, EML, EPUB, FB2, FB3, HTML, LIT, MOBI,
ODP, ODS, ODT, PDB, PDF, Formatul PPT, PPTX, PRC, RTF, TCR, WPD, XLS și
XLSX, modifică setările de font și culoare, verifică ortografia, gestionează procesul de
citire din meniu (zona programelor active) sau prin utilizarea unei combinații de taste,
pronunță textul tastat, împarte fișierul text în unele fișiere mai mici, căută omografii.

Dificultatea pentru elevii cu TSI
Nu contează care este TSI, dacă aveți dificultăți de citire și scriere, atunci ar trebui să
beneficiați de un software text-în-vorbire, ca Balabolka. Recomandarea este să
completați și nu să înlocuiți alte forme de sprijin și intervenție. Cea mai evidentă TSI în
care Balabolka ar putea fi utilă este dislexia, care prin definiție este o dificultate de citire
și scriere. Instrumentul va ajuta la depășirea unor dificultățile asociate cu această
tulburare.

Beneficiile pentru elevii cu TSI
Acest instrument ajută la:
citirea paginilor web
citirea cărților electronice online și offline
citirea documentelor electronice (word, pdf etc.)
redactarea documentelor scrise
verificarea pronunției unui cuvânt sau a unei expresii
oferirea de feedback în timp ce tastați la nivelul propoziției, al cuvântului sau al
literelor
citirea e-mailurilor și participarea la discuții on-line (de tip chat)
reduce tensiunea de la nivelul ochilor
permite audierea textului în timpul altor sarcini (atunci când sunteți în autobuz sau
tren)
sprijin în învățarea unei limbi străine
sprijin în utilizarea rețelelor social media
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul și materialul de
mai sus reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere
pentru orice utilizare a informațiilor expuse.

Exemplu de folosire a instrumentului
Există câteva tutoriale despre cum să utilizați Balabolka pe YouTube.
Aceste videoclipuri demonstrează pas cu pas utilizarea acestuia.
https://www.youtube.com/watch?v=EAv9CaneTY8
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