
·LSD (Tulburări specifice
învățării)
·Tulburări vizuale 
·DHH (Surd și greu de auz)

Util pentru elevii cu:

One Note, Natural Reader,...

Utilizarea cărților audio pentru a
explica lecția

Metodologie ușor de citit și de înțeles

A se vedea FIȘA PRACTICĂ n°:

A se vedea FIȘA PRACTICĂ n°:

Profesorul propune un text scris, iar
pentru a-l face accesibil elevilor cu
dificultăți de citire, acesta trebuie să
respecte regulile stabilite de
metodologia "ușor de citit și de înțeles".

Este necesară adaptarea conținutului
și a formei.

WC04N°2

Text care trebuie adaptat:
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Bastian s-a uitat la carte.
"Mă întreb", și-a spus el însuși, "ce este
într-o carte în timp ce este închisă. Oh,
știu că e plină de litere tipărite pe
hârtie, dar la fel, trebuie să se întâmple
ceva, pentru că imediat ce o deschid,
există o întreagă poveste cu oameni pe
care nu-i cunosc încă și tot felul de
aventuri, fapte și bătălii. Și uneori sunt
furtuni pe mare, sau te duce în orașe și
țări ciudate. Toate aceste lucruri sunt
cumva închise într-o carte. Desigur, va
trebui să o citiți pentru a afla. Dar e
deja acolo, asta e partea amuzantă. Aș
vrea doar să știu cum ar putea fi."
Dintr-o dată, o stare de spirit aproape
festivă a venit peste el.
S-a așezat, a luat cartea, a deschis-o
pe prima pagină și a început să
citească.

- Poveste fără sfârșit
Michael Endel

One Note, Natural Reader,...

https://www.goodreads.com/work/quotes/1122661


Adaptarea conținutului
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A se vedea FIȘA PRACTICĂ n°:

A se vedea FIȘA PRACTICĂ n°:

N°2

Textul urmează parametrii corectați pe:

Adaptarea formei

2.  DIATEZA PASIVĂ ȘI ACTIVĂ

1.  TIMPUL PREZENT

3. VERBE DE ACȚIUNE

4.  VOCABULAR SIMPLU

Textul urmează parametrii corectați
pe:

1.  LAYOUT

2.  CARACTERE

3.  SUPUNCTE
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4.  PICTOGRAME

One Note, Natural Reader,...
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