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Κείμενο για όλους (easy to read) 

• Το Κείμενο για όλους είναι μια μέθοδος μεταγραφής κειμένου 

    που διευκολύνει την ανάγνωση και την κατανόηση. 

• Αφορά ανθρώπους με δυσκολίες στο γραπτό λόγο. 

• Όλοι χρειάζονται σωστές πληροφορίες  

    για να παίρνουν σωστές αποφάσεις για τη ζωή τους.  

 

 



ΙΡΛΑΝΔΙΑ 



 ΟΛΛΑΝΔΙΑ  
Makkelijk Lezen Plein, MLP: 

 Γωνιά Εύκολης Ανάγνωσης, στις δημόσιες βιβλιοθήκες 





Γενικές οδηγίες χρήσης της μεθόδου 

• Μαθαίνουμε για τις δυνατότητες και τις ανάγκες της ομάδας – στόχου. 

 

• Χρησιμοποιούμε γλώσσα κατανοητή για τη συγκεκριμένη ομάδα. 

 

• Ζητάμε τη γνώμη της ομάδας για βελτίωση του κειμένου. 

 

 



 
Λέξεις που χρησιμοποιούμε 

• Χρησιμοποιούμε λέξεις που γνωρίζουν καλά. 

• Τις δύσκολες λέξεις τις εξηγούμε. 

• Δε χρησιμοποιούμε μεταφορικές και αρνητικές εκφράσεις. 

• Για μεγάλους αριθμούς χρησιμοποιούμε το “πολλά” και  

    για χρονολογίες “πολλά χρόνια πριν”. 

 



Προτάσεις 

• Οι προτάσεις πρέπει να είναι μικρές. 

• Γράφουμε μια ιδέα σε κάθε πρόταση. 

• Βάζουμε τις λέξεις μιας φράσης στην ίδια σειρά. 

• Χρησιμοποιούμε ενεργητική σύνταξη. 



Παρουσίαση ιδεών 

• Ακολουθούμε ένα πλαίσιο λογικής και  

   ευθύγραμμης χρονολογικής σειράς. 

• Ομαδοποιούμε πληροφορίες. 

• Χρησιμοποιούμε εικόνες που παρουσιάζουν                                                    

με σαφήνεια το περιεχόμενο. 

 

 



Μορφοποίηση 

• Γράφουμε τις σημαντικές πληροφορίες με bold ή                                                     

τις βάζουμε σε περίγραμμα. 

• Χρησιμοποιούμε λίστες, όπου αρμόζει. 

• Προτεινόμενη γραμματοσειρά Arial ή Tahoma τουλάχιστον μέγεθος 14. 

• Κάνουμε αριστερή στοίχιση στο κείμενο. 

• Γράφουμε μικρά κείμενα με διαστήματα ανάμεσα στις παραγράφους. 

 

 



Ιστορία Γ΄τάξης – Βιβλίο Μαθητή 

 Ενότητα 5 - Μάθημα 2: Η θυσία της Ιφιγένειας 



Βιβλίο Δασκάλου 

Ενότητα 5 - Μάθημα 2: Η θυσία της Ιφιγένειας 

ΣΤΟΧΟΙ  

• Να κατανοήσουν τη μυθολογική αιτία που οδήγησε στη θυσία της 
Ιφιγένειας. 

•  Να γνωρίσουν τους πρωταγωνιστές του μύθου και να τους 
χαρακτηρίσουν από τα λόγια και τις ενέργειές τους και να διαπιστώσουν 
την υπεροχή του βασιλιά των Μυκηνών. 

•  Να αξιολογήσουν τη συνένωση των Ελλήνων για έναν κοινό στόχο. 

•  Να προσεγγίσουν με απλό τρόπο τις έννοιες: τιμή, πολιτισμός, θυσία, 
συνεργασία, φιλοπατρία, μάντης. 

•  Να ασχοληθούν σ’ ένα βαθμό και με την ιστορία της περιοχής τους. 



Ένα κείμενο για όλους 

2. Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ (απλό).doc


Ιστορία Στ΄ τάξης – Βιβλίο Μαθητή 

Ενότητα Γ΄ -  Κεφάλαιο 1:  Η Φιλική Εταιρεία 



Βιβλίο Δασκάλου 

Ενότητα Γ΄ -  Κεφάλαιο 1:  Η Φιλική Εταιρεία 

ΣΤΟΧΟΙ  

• Να αντιληφθούν τους λόγους που επέβαλαν τη μυστικότητα των 

ενεργειών της Φιλικής Εταιρείας. 

• Να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραμάτισε η Φιλική Εταιρεία στην 

οργάνωση της Επανάστασης του 1821. 

 

 

 



Ένα κείμενο για όλους 1 

1.Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάθετα.docx


Ένα κείμενο για όλους 2 

1α.Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (απλό).docx


Γεωγραφία Ε΄ τάξη – Βιβλίο Μαθητή  

Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 7ο: Η θέση της Ελλάδας 



Βιβλίο Δασκάλου 

Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 7ο : Η θέση της Ελλάδας 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να εντοπίζουν την Ελλάδα σε χάρτες διαφορετικής κλίμακας 

• Να ορίζουν την Ελλάδα σε σχέση με άλλα γεωγραφικά στοιχεία της 
επιφάνειας της Γης 

•  Να περιγράφουν τα σύνορα της Ελλάδας στο χάρτη 

•  Να επισημαίνουν τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής θέσης της   

    Ελλάδας 

•  Να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα αυτά 



Ένα κείμενο για όλους 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  Ε Κεφάλαιο 7α.docx
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  Ε Κεφάλαιο 7β.docx


Φυσική Στ΄ τάξης – Βιβλίο Μαθητή 

Ενέργεια – 6. Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη 



Βιβλίο Δασκάλου 

 Ενέργεια – 6. Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη 

ΣΤΟΧΟΙ  

• Να αναφέρουν οι μαθητές διάφορα υλικά ή αντικείμενα που 

   έχουν ως   πρώτη    ύλη   το   πετρέλαιο.  

• Να αναφέρουν οι μαθητές διάφορες χρήσεις των πλαστικών 

    στην καθημερινή ζωή. 



Ένα κείμενο για όλους 

στ πετρελαιο ως ύλη.docx


Ένα κείμενο για όλους: Γενική εκτίμηση 

• Αύξηση του ενδιαφέροντος των ίδιων των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή με 

αναπηρία. 

• Καλλιέργεια των επικοινωνιακών και αναγνωστικών δεξιοτήτων. 

• Συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία. 

• Βελτίωση της εκπαιδευτικής εικόνας. 

 

 

 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 


