Hơn 12 cơ hội học tập về ngôn ngữ và văn hóa
Thợ làm bánh này có hàng tá cơ hội học tập trực tuyến sẽ cho phép học sinh và gia đình
tiếp tục học ngôn ngữ và văn hóa trên khắp thế giới từ sự thoải mái của chính ngôi nhà
của họ.
Đa ngôn ngữ
1. COERLL Tài nguyên mở giáo dục. Tài nguyên này từ Đại học Texas tại Austin cung cấp tài nguyên video và
âm thanh nguồn mở cho tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Latin, tiếng Tây Ban
Nha và các ngôn ngữ khác. Trang web bao gồm các cuộc phỏng vấn video với di sản / người bản ngữ cho một số
ngôn ngữ.
2. Duolingo. Duolingo cho phép người dùng học nhiều ngôn ngữ trên thế giới thông qua các chiến lược dựa trên trò
chơi thú vị. Trang web cung cấp cả phiên bản miễn phí và trả phí, nhưng phiên bản miễn phí khá mạnh mẽ và
tương tác.
3. Tin tức chậm. Tìm các trang web và tệp âm thanh bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Đức, cung cấp
hàng trăm câu chuyện tin tức hàng ngày đọc chậm và nhắm vào các cấp độ khác nhau của người học (từ người
mới đến nâng cao). Người học và giáo viên cũng có thể truy cập các bản dịch, bảng tính và các hoạt động trực
tuyến để bổ sung cho việc học. Một ví dụ về một bài báo hiện tại là “Tử tế trong thời gian của Coranavirus.” Tất
cả quyền truy cập là miễn phí
4. Cà phê giả lao học viện. Tìm tệp âm thanh bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Trung Quốc,
bao gồm cả ngôn ngữ trung cấp và mô tả bằng tiếng Anh về văn hóa và hình thức ngôn ngữ áp dụng cho ngôn ngữ
được nghiên cứu. Tệp âm thanh là miễn phí.
5. Tham quan bảo tàng ảo. Bộ sưu tập này từ Du lịch và Giải trí đặc biệt tốt cho những học sinh đang tìm cách để
tiếp tục học tập văn hóa trong khi đi học xa. Nó bao gồm các bảo tàng trên khắp thế giới, bao gồm Pergamon ở
Berlin, Bảo tàng nghệ thuật đương đại và đương đại quốc gia, ở Seoul, Musee d’Orsay ở Paris, Bảo tàng nhân học
quốc gia ở Mexico City và nhiều nơi khác.
6. Ngôn ngữ trực tuyến. Được quản lý thông qua Bang Victoria, Úc, trang web này cung cấp các tài nguyên miễn
phí cho việc học ngôn ngữ, tập trung vào người học K-12.
Tiếng Tây Ban Nha
7. SALSA. Sê-ri chương trình tiếng Tây Ban Nha đoạt giải thưởng Georgia dành cho học sinh nhỏ tuổi được thiết kế
cho trẻ em lớp K-3. 42 bài học video Salsa dạy ngôn ngữ bằng cách sử dụng con rối trong những câu chuyện quen
thuộc, đồ họa kỹ thuật số và hoạt hình, và được kèm theo các trò chơi tương tác. Tất cả truy cập miễn phí.
Tiếng pháp
8. Youlearnfrench. Video và bài học cho người mới qua học trước được xây dựng xung quanh chủ đề chung.
9. Tài nguyên giáo viên tiếng Pháp: Trang web này được quản lý bởi các giáo viên tiếng Pháp. Tất cả các tài
nguyên miễn phí.
Tiếng Đức
10. Tài nguyên giáo viên tiếng Đức. Giáo viên Đức quản lý trang web tài nguyên miễn phí này.
11. ZDF Logo. Phát sóng trực tiếp hàng ngày (và liên kết đến các chương trình phát sóng được lưu trữ) được phát
triển và phát bởi những người học ở độ tuổi đi học. Các phân đoạn ngắn này tập trung vào các chủ đề quan tâm
kịp thời và hiện tại cho sinh viên, bao gồm trường học, tin tức liên quan đến coronavirus và các sự kiện trên toàn
thế giới.
Tiếng Latinh
12. Trung tâm tài nguyên học tập cổ điển (CLRC). Trang web này tài nguyên là giám tuyển thông qua Trung tâm
Học liệu cổ điển, và bao gồm các hoạt động dành cho học sinh học ở cấp độ mới, trung cấp và nâng cao.
Tiếng Hoa phổ thông
13. Cây gấu trúc. Người mới bắt đầu và người học trung cấp có thể học tiếng Quan Thoại với các trò chơi, câu
chuyện và video từ vựng này.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm lời khuyên. Nên xem phần tiếp theo của DLD Daily Dozen!
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