Cărțile Audio
Descrierea instrumentului
Cărțile audio sunt înregistrate în timp ce sunt citite într-un mod expresiv și adesea
„jucate” foarte bine. Pot fi ascultate pe computer, pe tabletă sau smartphone și, în unele
cazuri, pe playere mp3.

Dificultatea pentru elevii cu TSI
Copiii care au o tulburare specifiă de învățare, în special cei cu dislexie, întâmpină
adesea dificultăți de citire. Lectura fiind una dintre cele mai utilizate abilități în viața
noastră de zi cu zi, această dificultate cauzează o altă problemă, pierderea autonomiei.
Cu toate acestea, este important nu numai să oferim suport, ci să-i învățăm să-și
îmbunătățească abilitățile de citire în timp. Acesta este motivul pentru care elevii cu TSI
nu ar trebui să se bazeze doar pe cărțile audio. Acestea ar trebui utilizate ca instrumente
pentru a însoți textul scris, pentru a-și dezvolta fluența și conștientizarea fonologică.
Mai mult, cititul și ascultatul în același timp necesită multă concentrare. Prin urmare, este
recomandat să facă câteva pauze în timpul lecturii, ceea ce le va permite, de asemenea,
să proceseze informațiile. Cărțile audio pot fi utile și în primele etape ale dezvoltării
abilității de citire (prin urmare, chiar înainte de a primi diagnosticul de dislexie) pentru a
crește motivația pentru lectură.

Beneficiile pentru elevii cu TSI
Elevul treptat asociază cărțile cu povești interesante, iar acest lucru îl motivează și mai
mult pentru lectură, chiar și atunci când această abilitate este destul de greu de realizat.
De asemenea, elevul poate dobândi cunoștințe noi, care altfel ar fi excluse de o citirea
inadecvată.
Cu cât este mai mic copilul dvs., cu atât aveți nevoie de mai mult timp pentru a-l putea
„antrena” pentru lectură.

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.

Cu toate acestea, ar trebui să se facă mereu o distincție între momentele în care trebuie
rezolvate dificultățile și momentele în care acestea trebuiesc evitate. Există momente în
care dificultatea (în acest caz citirea) poate fi îmbunătățită și perioade în care aceasta
poate fi compensată, dacă acest lucru împiedică alte achiziții importante (de exemplu,
atunci când conținutul unei cărți trebuie cunoscut pentru a fi discutat la clasă).
În cele din urmă, depinde de dvs. cum „dozați” cărțile audio. Dacă dificultățile de citire
sunt ușoare, puteți pune cărțile audio la dispoziția copilului dvs. doar pentru anumite
texte.

Exemplu de folosire a instrumentului
Cel mai simplu mod de a utiliza o carte audio este să descărcați o aplicație pe tabletă,
computer sau telefon mobil:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.books&hl=en
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