
ΠΡΟΣΑΡΜOΖΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΔΙAΤΑΞΗ

Επιλογή των πιο
κατάλληλων διατάξεων

Ασκήσεις προσαρμογής

Ανατρέξτε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ αρ:

Χρησιμοποιήστε αυτούς τους πόρους
του TOOLBOX: 

... 

...

...

Ποιες είναι μερικές από τις
πιο κοινές οργανωτικές
προκλήσεις για τους μαθητές
με ειδικές διαταραχές; 

WC02, WC03, MC25, PP49

One Note, Natural Reader

N° 1

Προσδιορίστε τα προβλήματα με τις
ακόλουθες γραμματοσειρές: 

Arial - Font 11

Berlin Sans - Font 11

Freestyle Script - Font 12

Tempus Sans - Font 12

Προβλήματα:

Προβλήματα:

Προβλήματα:

Προβλήματα:

Arial 
Comic Sans
Verdana
Century Gothic 
Tahoma 
Όλες οι παραπάνω

Ποιες είναι μερικές από τις
καταλληλότερες
γραμματοσειρές για μαθητές
με ειδικές μαθησιακές
διαταραχές; 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.5 pt διάστημα
2 pt διάστημα
4 pt διάστημα

Πόσο διάστημα χρειάζεται
κατά τη συγγραφή
προσαρμοσμένου κειμένου; 

Σελίδα 1



Τι να κάνετε και τι να αποφύγετε
κατά την προσαρμογή της διάταξης

Εντοπίστε τα ζητήματα με το
ακόλουθο κείμενο

Σελίδα 2

Ανατρέξτε στο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ αρ:

Χρησιμοποιήστε τους πόρους του
TOOLBOX: 

WC02, WC03, MC25, PP49

One Note, Natural Reader

N°1
ΠΡΟΣΑΡΜOΖΟΝΤΑΣ

ΤΗ ΔΙAΤΑΞΗ

Ασκήσεις προσαρμογής

Παράδειγμα: 
ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ, καθώς αντιμετώπιζε το
εκτελεστικό απόσπασμα, ο συνταγματάρχης

Aureliano Buendía θα θυμόταν εκείνο το
μακρινό απόγευμα που ο πατέρας του τον

πήγε να ανακαλύψει τον πάγο. 
 

Εκείνη την εποχή το Μακόντο ήταν ένα χωριό
με είκοσι πλινθόκτιστα σπίτια, χτισμένο στην

όχθη ενός ποταμού με καθαρό νερό που
έτρεχε κατά μήκος μιας κοίτης από

γυαλισμένες πέτρες, οι οποίες ήταν λευκές
και τεράστιες, σαν προϊστορικά αυγά. 

 
Ο κόσμος ήταν τόσο πρόσφατος που πολλά
πράγματα δεν είχαν ονόματα, και για να τα
υποδείξει κανείς ήταν απαραίτητο να δείξει

με το δάχτυλο. 
 

Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου,
μια οικογένεια ρακένδυτων τσιγγάνων έστηνε
τις σκηνές της κοντά στο χωριό και με μεγάλη
φασαρία από αυλούς και νταούλια επιδείκνυε

νέες εφευρέσεις. 

Προσαρμογή
Πολλά χρόνια αργότερα, καθώς αντιμετώπιζε
το εκτελεστικό απόσπασμα, ο
συνταγματάρχης Aureliano Buendía θα
θυμόταν εκείνο το μακρινό απόγευμα που ο
πατέρας του τον πήγε να ανακαλύψει τον
πάγο. 

Εκείνη την εποχή το Macondo ήταν ένα
χωριό με είκοσι πλινθόκτιστα σπίτια,
χτισμένο στην όχθη ενός ποταμού με καθαρό
νερό που έτρεχε κατά μήκος μιας κοίτης από
γυαλισμένες πέτρες, οι οποίες ήταν λευκές
και τεράστιες, σαν προϊστορικά αυγά. 

Ο κόσμος ήταν τόσο πρόσφατος που πολλά
πράγματα δεν είχαν ονόματα, και για να τα
υποδείξει κανείς ήταν απαραίτητο να δείξει
με το δάχτυλο. 

Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου,
μια οικογένεια ρακένδυτων τσιγγάνων έστηνε
τις σκηνές της κοντά στο χωριό και με μεγάλη
φασαρία από αυλούς και νταούλια
επιδείκνυε νέες εφευρέσεις. 

Μην χρησιμοποιείτε πλάγια
γράμματα ή υπογραμμίσεις 
Χρησιμοποιήστε έντονη γραφή για
να τονίσετε 
Βάλτε σημαντικές πληροφορίες σε
πλαίσια 
Μην κόβετε λέξεις με παύλα
Ευθυγραμμίστε το κείμενο αριστερά 
Εξασφαλίστε ποιότητα εκτύπωσης/
σαφήνεια γραμματοσειράς

Θυμηθείτε:

Πώς θα προσαρμόζατε αυτό το
κείμενο;

Πώς θα δίνατε οδηγίες για την
ανάλυση αυτού του κειμένου;  

Πρακτικές ερωτήσεις:


