
simplificați structura textului
simplificați vocabularul
utilizați o imagine pentru
fiecare cuvânt sau propoziție
utilizați fonturi accesibile
utilizați imagini vizuale ale
subiectului tratat

Nu uitați să:

CREAȚI O PREZENTARE
CU NIVELURI DIFERITE

DE CUNOAȘTERE A
LIMBAJULUI

Adaptați textele la diferite niveluri
de competență lingvistică.

Citiți și creați o prezentare

Consultați FIȘELE PRACTICE nr.

Utilizați aceste resurse TOOLBOX:

primul elev are competențe lingvistice
scăzute, așa că profesorul trebuie să
susțină textul cu imagini. Puteți face
acest lucru împărțind textul în părți
mai mici (cuvinte simple care trebuie
să fie cuvinte cheie sau verbe) și
asociați o imagine pentru a explica
cuvântul unic.

Faceți aceeași activitate pentru al
doilea text, dar acum elevul are un
nivel ridicat de competență lingvistică,
astfel încât să puteți folosi o
propoziție și să găsiți o imagine care
să reprezinte propoziția.

Faceți aceeași activitate pentru al
treilea text, dar acum elevul are un
nivel mediu de competență lingvistică,
astfel încât să puteți folosi mai mult de
1 cuvânt și să găsiți o imagine.

Profesorii trebuie să-și antreneze
abilitățile de adaptare a textului prin
simplificarea a 3 texte la diferite profiluri
de elevi:

WC02, WC03, WC07, MC25...

CANVA, GENIALLY

N° 23

Textul 1: Creați o prezentare pentru un nivel
scăzut de competență lingvistică

Polul Nord…
Robert Walton este un explorator.
Se află pe o navă lângă Polul Nord.
Într-o zi, vede un om pe jumătate mort.
El salvează omul. Ei devin prieteni.
Bărbatul este Victor Frankenstein.
Victor Frankenstein crește la Geneva,
Elveția.
Victor are un frate mai mic. Mama lui
moare când el este tânăr.
El crește cu Elizabeth. Ea este orfană.
Victor este foarte curios și inteligent.
Iubește științele.
Vrea să învețe secretele vieții și ale morții.
El merge la Universitatea din Ingolstadt,
Germania.
El studiază științe.
El are un scop: să creeze viață.
Fură părți ale corpului într-un cimitir.
Lucrează din greu și nu vorbește cu
nimeni.
Apoi, într-o zi, reușește. Creatura este vie!
Monstrul este urât și oribil!
Victor este atât de speriat, încât fuge.

- Frankenstein 
Mary Shelley
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Text 2: Creați o prezentare pentru un nivel
înalt de competență lingvistică

Domnul și doamna Bennet locuiesc în
Netherfield, un sat din centrul Angliei.
Au 5 fiice: Jane, Elizabeth, Mary, Lydia
și Catherine.
Este o familie săracă. Nu prea au bani.
Domnul și doamna Bennet vor căsătorii
bune pentru fiicele lor. Vor să-și
căsătorească fiicele cu bărbați bogați.
Doi bărbați ajung la Netherfield. Domnul
Bingley și domnul Darcy sunt foarte
bogați.
Satul organizează un bal. Domnul
Bennet îi invită pe domnul Bingley și pe
domnul Darcy la bal.
Domnul Bingley crede că Jane este
frumoasă. Dansează cu ea de două ori.
Domnul Darcy nu vrea să danseze cu
Elizabeth.

- Mândrie şi prejudecată
Jane Austen

Lemuel Gulliver iubește aventurile și
călătoriile.
Se îmbarcă în mod constant pe nave
pentru a explora locuri noi.
Odată ce nava lui se scufundă în timpul
unei furtuni.
Gulliver înoată pentru a se salva, dar un
val uriaș îl împinge mai adânc în mare.
Din fericire, el supraviețuiește și se
spală pe malul unei insule.
El adoarme și când se trezește, este
legat de nisip.
Alături de el este un omuleț care îl
urmărește cu curiozitate.
-Uriaş, spune el, ce cauţi pe insula
liliputienilor?
Gulliver explică că nava lui s-a
scufundat și nu știe unde se află.

- Călătoriile lui Gulliver
Jonathan Swift

Text 3:  Creați o prezentare pentru un nivel
mediu de competență lingvistică
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Citiți și creați o prezentare

Utilizați aceste resurse TOOLBOX:

WC02, WC03, WC07, MC25...

CANVA, GENIALLY

N°23 CREAȚI O PREZENTARE CU
DIFERITE NIVELURI DE
CUNOAȘTERE A LIMBII

 

Consultați FIȘELE PRACTICE nr.


