P O R T U G IE SIS C H

Vokabeltrainer Beleza! neu
Aprender com eficácia
O ensino e a aprendizagem de vocabul·rio È tema recorrente nos fóruns de
discuss„o de professores de português
como língua estrangeira. A falta de
material nesta ·rea aumenta o desafio
do professor na busca constante por
estratÈgias e tÈcnicas que ajudem o
aprendiz a reter o vocabul·rio necess·rio para se comunicar em diversas
situações. O Vokabeltrainer pode ser
uma ótima alternativa.
Uso flexível e acesso fácil
O Vokabeltrainer È moderno, de alta
qualidade did·tica e acompanha cada
liç„o do livro de curso, oferecendo formas de aperfeiçoar as competências
linguísticas em situações cotidianas.
Pode ser utilizado de acordo com as
preferências e necessidades do aprendiz e disponibiliza exercícios variados
de fixaç„o que podem ser combinados
entre si. O aluno compreende as palavras dentro de um contexto, trabalha
ativamente com elas e as retÈm em
sua memória mais facilmente e a
longo prazo. Tudo acontece num ciclo
produtivo e pr·tico de exercícios, no
qual o primeiro contato com o vocabul·rio se d· atravÈs das situações comunicativas apresentadas nas lições.
Com o Vokabeltrainer, pode-se rever
› Marisa Barreto von Berg,
Dozentin für Portugiesisch an der Goethe
Universität Frankfurt, der Hochschule
Darmstadt und der VHS Wiesbaden,
Prüferin bei Lufthansa Flight Training

as palavras individualmente, compreendendo os seus significados. … um
material de apoio, que oferece as ferramentas necess·rias para a comunicaç„o em situações autênticas.
O passo-a-passo
Na primeira parte do caderno, encontram-se as palavras na ordem em que
aparecem no livro de curso. O aluno
pode testar facilmente se as (re)conhece, escrevendo a simples traduç„o ao
lado delas. Com o aumento da experiência com a língua, pode-se tambÈm
utilizar este espaço para escrever sinônimos, antônimos ou a definiç„o da
palavra em português. No final do
caderno, encontra-se uma lista em
ordem alfabÈtica que facilitar· a
auto-correç„o. AlÈm de um moderno
aplicativo da fase 6, h· tambÈm as gravações em forma de MP3 e o CD-ROM,
que possibilitam a pr·tica do vocabu-l·rio aprendido, em qualquer lugar,
seja no carro, no metrô ou conforta-velmente em casa. Ouvindo-se as palavras, exercita-se tambÈm a pronúncia,
j· que existem pausas para a repetiç„o.
No computador utiliza-se o princípio
dos cartõezinhos: de um lado a
palavra e do outro a traduç„o. À proporç„o que as palavras s„o lembradas
e passam a fazer parte do vocabul·rio
ativo do aprendiz, s„o transferidas
automaticamente para uma gaveta
virtual, dando lugar às novas. O usu·rio tambÈm pode acrescentar mais
palavras à sua lista pessoal. Se ele
investir alguns minutos do seu dia
a esta pr·tica, de certo sentir· o resultado palp·vel de uma aprendizagem
motivante e bem-sucedida.
Na sala de aula
O Vokabeltrainer pode ser utilizado
como um ótimo recurso de revis„o no

início da aula, ajudando os alunos a
retomarem do ponto onde tinham parado. A divis„o em grupos possibilita-r· o trabalho cooperativo, j· que um
colega pode lembrar-se de uma palavra que o outro ainda n„o assimilou.
O exercício torna-se ainda mais comunicativo e divertido se os alunos explicarem as palavras de formas variadas
usando a mímica, sinônimos ou antônimos, desenhos etc. Identificado o
significado, completam-se ent„o as
listas. O professor tambÈm pode usar
o CD em alem„o e pedir que os alunos
escrevam a palavra em português ou
vice-versa. Para utilizarem o vocabul·rio de forma contextualizada e ativa,
È aconselh·vel que os alunos construam frases ou pequenas histórias com
as palavras.
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