Τα Audiobooks είναι βιβλία που διαβάζονται από καλούς, επαγγελματίες συνήθως
αναγνώστες, με εκφραστικό και παραστατικό τρόπο. Μπορούν να αναπαραχθούν στον
υπολογιστή, σε tablet ή σε smartphones και σε ορισμένες περιπτώσεις, σε συσκευές
αναπαραγωγής mp3.

Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές διαταραχές, ειδικά εκείνα με δυσλεξία,
αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην ανάγνωση. Αν αναγνωρίζουμε ότι είναι μία από τις
πιο χρησιμοποιούμενες δεξιότητες στην καθημερινότητά μας, αυτές οι δυσκολίες
προκαλούν ένα άλλο πρόβλημα, δηλαδή την απώλεια της αυτονομίας.
Ωστόσο, είναι σημαντικό όχι μόνο να δοθούν βοηθήματα, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα
στους νέους μαθητές να βελτιώσουν την ικανότητά τους στην ανάγνωση με την πάροδο
του χρόνου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μαθητές με δυσ- δεν πρέπει να
βασίζονται αποκλειστικά σε ηχητικά βιβλία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία
που συνοδεύουν το γραπτό κείμενο ώστε να αναπτύξουν την ευχέρεια ανάγνωσης και τη
φωνολογική τους ενημερότητα.
Παρ' όλα αυτά, η ανάγνωση και η ακρόαση ταυτόχρονα απαιτεί μεγάλη εστίαση. Ως εκ
τούτου, συνιστάται να κάνετε κάποια διαλείμματα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης,
γεγονός που θα τους επιτρέψει επίσης να επεξεργαστούν τις πληροφορίες. Τα audiobooks
μπορούν επίσης να είναι χρήσιμα στα αρχικά στάδια της ανάγνωσης (επομένως, ακόμη
και πριν από τη διάγνωση της δυσλεξίας) για να αυξήσουν τα κίνητρα προς την
ανάγνωση.

Ο μαθητής συνηθίζει να σκέφτεται ότι τα βιβλία περιέχουν συναρπαστικές ιστορίες και
αυτό τον παρακινεί περισσότερο προς την ανάγνωση, ακόμα και όταν αυτή η ικανότητα
είναι ιδιαίτερα δύσκολη να αποκτηθεί. Ο μαθητής μπορεί επίσης να αποκτήσει νέες
γνώσεις που διαφορετικά θα αποκλείονταν από ανεπαρκή ανάγνωση.

Όσο μικρότερος είναι ο μαθητής, τόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί να είναι σε θέση
να "εκπαιδευτεί" ώστε να διαβάζει με τα μάτια του.
Ωστόσο, πρέπει πάντα να γίνεται διάκριση μεταξύ των περιόδων που πρέπει να
αντιμετωπιστούν τα εμπόδια και των περιόδων που πρέπει να παρακαμφθούν. Υπάρχουν
στιγμές που μπορεί να βελτιωθεί η μειωμένη ικανότητα (στην περίπτωση αυτή η
ανάγνωση) και οι χρόνοι που μπορεί να αντισταθμιστεί η δυσκολία, εάν αυτό αποτρέψει
άλλες σημαντικές κατακτήσεις (για παράδειγμα, όταν το περιεχόμενο ενός βιβλίου πρέπει
να είναι γνωστό για να συζητηθεί στην τάξη).
Τέλος, εναπόκειται σε εσάς να διαθέσετε τα ακουστικά βιβλία σας. Εάν οι δυσκολίες
ανάγνωσης είναι μικρές, μπορείτε να ετοιμάσετε ηχητικά βιβλία για το παιδί σας μόνο για
ορισμένα κείμενα και όχι για όλα.

Ο ευκολότερος τρόπος να χρησιμοποιήσετε ένα ηχητικό βιβλίο είναι να κάνετε λήψη μιας
εφαρμογής στο tablet, στον υπολογιστή ή στο κινητό σας τηλέφωνο:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.books&hl=en

