Descubra os melhores recursos online para dominar qualquer língua
estrangeira com os 100 Melhores Amantes de Idiomas de 2017
(Hamburgo, 9 de junho de 2017) o bab.la e o Lexiophiles têm a honra de anunciar o fim de mais uma
proveitosa edição dos 100 Melhores Amantes de Idiomas. A competição tem o objetivo de encontrar
as 100 melhores fontes digitais do ano que todo poliglota deve ter em mãos. Delas fazem parte
profissionais de línguas e poliglotas entusiastas de todos os cantos do mundo que são dedicados a
compartilhar sua paixão por idiomas estrangeiros no mundo online.
Apresentamos agora os vencedores da edição de 2017! Em primeiro lugar ficou Español Automático,
que desponta no ranking com seus podcasts no YouTube para todos aqueles que querem aprender
espanhol de maneira simples e fácil, como o seu próprio lema diz. Podcasts são um método para
aprender idiomas que tem crescido e tem sido bem-recebido por estudantes de línguas. A prova disso
é o campeão desta edição! Em segundo lugar ficou o canal do YouTube Learn Dutch with Bart de Pau,
que recebeu o troféu do MAI 2016 e permanece um grande conhecido de todos aqueles que
acompanham de perto todas as edições do campeonato. Em terceiro lugar ficou Universe of Memory,
um blog mantido por um poliglota que fala 9 idiomas e apresenta um método de aprendizado
revolucionário que consiste em aprimorar a memória.
“Os 100 Melhores Amantes de Idiomas provou ser mais uma vez uma oportunidade de encontro e
intercâmbio cultural” afirma Mariana Alves, gerente do projeto. “Os participantes da competição e os
nossos usuários têm, ambos, contribuído para a formação de uma comunidade dinâmica e envolvente,
unida pela paixão pelos idiomas”.
Veja a classificação completa para descobrir outras fantásticas fontes de aprendizado!
Um agradecimento especial aos nossos incríveis patrocinadores Pimsleur, LingQ e Caseable e a todos
que fizeram parte desta edição do MAI, cujos fantásticos trabalhos contribuem para a nossa missão:
aprender, amar e viver idiomas!
Sobre o bab.la:
bab.la é um portal linguístico interativo e também uma revista informativa para expatriados que oferece
dicionários bilíngues, artigos de blog sobre a vida no exterior, testes e jogos relacionados ao aprendizado de
idiomas, tudo oferecido gratuitamente. Atualmente disponível para 28 idiomas diferentes (Inglês, Árabe,
Chinês, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Francês, Esperanto, Alemão, Grego, Hindi, Húngaro,
Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Suahíli,
Sueco, Tailandês, Turco e Vietnamita), o site opera num modelo wiki, permitindo que usuários contribuam com
conteúdo e com feedback. O bab.la foi fundado em 2007 e desde abril de 2015 faz parte da família Oxford
Dictionaries da Oxford University Press.
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