
απλοποιήσετε τη δομή του κειμένου
απλοποιήσετε το λεξιλόγιο
χρησιμοποιείτε μια εικόνα για κάθε
λέξη ή πρόταση
χρησιμοποιείτε προσβάσιμες
γραμματοσειρές
χρησιμοποιείτε οπτικό υλικό για το
θέμα που πραγματεύεστε

Θυμηθείτε να:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΕΩΝ

Προσαρμόστε τα κείμενα σε
διαφορετικά επίπεδα
γλωσσικής επάρκειας.

Διαβάστε και δημιουργήστε μια παρουσίαση

Ανατρέξτε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ αρ: 

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους πόρους
του TOOLBOX: 

Ο πρώτος μαθητής έχει χαμηλή
γλωσσική επάρκεια, οπότε ο δάσκαλος
πρέπει να υποστηρίξει το κείμενο με
εικόνες. Μπορείτε να το κάνετε αυτό
χωρίζοντας το κείμενο σε μικρότερα
μέρη (μεμονωμένες λέξεις που πρέπει
να είναι λέξεις-κλειδιά ή ρήματα) και
συσχετίζοντας μια εικόνα για να
εξηγήσει τη μεμονωμένη λέξη. 

Κάντε την ίδια δραστηριότητα για το
δεύτερο κείμενο, αλλά τώρα ο μαθητής
έχει υψηλό επίπεδο γλωσσικής
επάρκειας, οπότε μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε μια πρόταση και να
βρείτε μια εικόνα που να αναπαριστά
την πρόταση.

Κάντε την ίδια δραστηριότητα για το
τρίτο κείμενο, αλλά τώρα ο μαθητής
έχει μεσαίο επίπεδο γλωσσικής
επάρκειας, οπότε μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε περισσότερες από 1
λέξεις και να βρείτε μια εικόνα.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
εξασκήσουν τις δεξιότητες
προσαρμογής κειμένου απλοποιώντας
3 κείμενα για διαφορετικά προφίλ
μαθητών: 

WC02, WC03, WC07, MC25...

CANVA, GENIALLY

N°23

Κείμενο 1: Δημιουργία παρουσίασης
για χαμηλό επίπεδο γλωσσικών
ικανοτήτων 

Ο Βόρειος Πόλος... 
Ο Ρόμπερτ Γουόλτον είναι εξερευνητής. 
Βρίσκεται σε ένα πλοίο κοντά στο Βόρειο
Πόλο. 
Μια μέρα, βλέπει έναν μισοπεθαμένο
άνθρωπο. 
Τον σώζει. Γίνονται φίλοι. 
Ο άνθρωπος είναι ο Βίκτωρ
Φρανκενστάιν. 
Ο Βίκτωρ Φρανκενστάιν μεγαλώνει στη
Γενεύη της Ελβετίας. 
Ο Βίκτωρ έχει έναν μικρότερο αδελφό. Η
μητέρα του πεθαίνει όταν είναι μικρός.
Μεγαλώνει με την Ελίζαμπεθ. Είναι
ορφανή. 
Ο Βίκτωρ είναι πολύ περίεργος και
έξυπνος. Του αρέσουν οι επιστήμες. 
Θέλει να μάθει τα μυστικά της ζωής και
του θανάτου.
Πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο του
Ίνγκολσταντ, στη Γερμανία. 
Σπουδάζει θετικές επιστήμες. 
Έχει έναν στόχο: να δημιουργήσει ζωή. 
Κλέβει ανθρώπινα μέλη από ένα
νεκροταφείο. 
Δουλεύει σκληρά και δεν μιλάει σε
κανέναν.
Τότε, μια μέρα, τα καταφέρνει. Το
πλάσμα είναι ζωντανό! 
Το τέρας είναι άσχημο και φρικτό! 
Ο Βίκτωρ φοβάται τόσο πολύ, που
τρέχει μακριά. 

- Frankenstein 
Mary Shelley

Σελίδα 1



Κείμενο 2: Δημιουργία παρουσίασης
για υψηλό επίπεδο γλωσσικών
ικανοτήτων 

Ο κύριος και η κυρία Μπένετ ζουν
στο Νέδερφιλντ, ένα χωριό στο
κέντρο της Αγγλίας. 
Έχουν 5 κόρες: Τζέιν, Ελίζαμπεθ,
Μαίρη, Λυδία και Κάθριν. 
Πρόκειται για μια φτωχή
οικογένεια. Δεν έχουν πολλά
χρήματα. 
Ο κύριος και η κυρία Μπένετ
θέλουν καλούς γάμους για τις
κόρες τους. Θέλουν να
παντρέψουν τις κόρες τους με
πλούσιους άνδρες.
Δύο άνδρες φτάνουν στο
Νέδερφιλντ. Ο κύριος Μπίνγκλεϊ
και ο κύριος Ντάρσι είναι πολύ
πλούσιοι. 
Το χωριό διοργανώνει έναν χορό.
Ο κ. Μπένετ προσκαλεί τον κ.
Μπίνγκλεϊ και τον κ. Ντάρσι στο
χορό.
Ο κ. Μπίνγκλεϊ πιστεύει ότι η Τζέιν
είναι όμορφη. Χορεύει μαζί της
δύο φορές.
Ο κ. Ντάρσι δεν θέλει να χορέψει
με την Ελίζαμπεθ. 

- Pride and Prejudice
Jane Austen

Ο Lemuel Gulliver λατρεύει τις
περιπέτειες και τα ταξίδια.
Συνεχώς επιβιβάζεται σε πλοία για
να εξερευνήσει νέα μέρη.
Μια φορά το πλοίο του βυθίζεται
κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.
Ο Γκιούλιβερ κολυμπάει για να
σωθεί, αλλά ένα τεράστιο κύμα τον
σπρώχνει βαθύτερα στη θάλασσα.
Ευτυχώς, επιβιώνει και ξεβράζεται
στην ακτή ενός νησιού.
Τον παίρνει ο ύπνος και όταν
ξυπνάει, είναι δεμένος στην άμμο.
Δίπλα του βρίσκεται ένας
μικροσκοπικός άνθρωπος που τον
παρατηρεί με περιέργεια.
-Γίγαντας, λέει, τι ψάχνεις στο νησί
των Λιλιπούτειων;
Ο Γκιούλιβερ εξηγεί ότι το πλοίο
του βυθίστηκε και δεν ξέρει πού
βρίσκεται.

- Gulliver’s Travels
Jonathan Swift

Κείμενο 3: Δημιουργία παρουσίασης
για μεσαίο επίπεδο γλωσσικής
επάρκειας 

Σελίδα 2

Διαβάστε και δημιουργήστε μια παρουσίαση

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους πόρους
του TOOLBOX: 

WC02, WC03, WC07, MC25...

CANVA, GENIALLY

N°23
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ
ΓΝΩΣΕΩΝ

Ανατρέξτε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ αρ: 


