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ΤΟ ΕΡΓΟ PUZZLE – Διάχυση αποτελεσμάτων 
στο ΣΥΜΠΟΣΙΟ PUZZLE στην Κρήτη 

Το έργο PUZZLE ολοκληρώνεται. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε ένα διεθνές 

Συμπόσιο με θέμα καινοτόμες πρακτικές Easy-to-Read για την καλύτερη 

πρόσβαση στη πληροφορία που θα βοηθήσει τα άτομα με νοητική υστέρηση (ΝΥ) 

– εκτός των άλλων- στην κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. 

Ένα από τα δυνατά σημεία του έργου Puzzle είναι ο τρόπος με τον οποίο 

διερεύνησε τις μελλοντικές προοπτικές για τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση της 

πληροφορίας μέσα από το συνδυασμό της υπάρχουσας τεχνογνωσίας Easy-to-Read 

με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες πλέον μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν άμεσα από όλους. Το PUZZLE εισήγαγε τρόπους χρήσης των 

νέων τεχνολογιών που μπορούν να διευκολύνουν τα άτομα με ΝΥ να 

συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματά τους και να γίνουν οι ίδιοι συνήγοροι των 

δικαιωμάτων αυτών αλλά και συν-δημιουργοί εκπαιδευτικού και ενημερωτικού 

υλικού σε μορφή ‘Easy-to-Understand’ για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους με 

ειδικές ανάγκες να επιτύχουν τους ίδιους στόχους. Αυτό αποτέλεσε το κεντρικό 

θέμα του Συμποσίου που διοργανώθηκε από την κοινοπραξία Puzzle και 

πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2017, ακολουθούμενο από 2 συναντήσεις 

εργασίας (workshops) στις 9 Ιουνίου. Αυτή η εκδήλωση έδειξε πώς άτομα με ΝΥ 

μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην μετατροπή πληροφοριών σε προσβάσιμες 

μορφές Easy-to-Read & Understand, ιδίως σε θέματα που άπτονται του 

δικαιώματός τους να ζουν ανεξάρτητα σαν ενήλικες στις κοινότητές τους, 

χρησιμοποιώντας το μέγιστο των ικανοτήτων τους. 

 



 
 PUZZLE: Developing easy to read formats for people with intellectual disabilities 

Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices 

 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Puzzle 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ελλάδα   
http://www.iacm.forth.gr    

Association For People With Learning Disabilities “Śmiałek” Poznan, Πολωνία     
http://www.smialek.org  

Jaunuoliu dienos centras (JDC), Λιθουανία 
http://www.pjdc.pl  

RIX Research & Media, University of East London, Αγγλία  
http://www.uel.ac.uk  

Swedish Agency for Accessible Media – MTM, Σουηδία  
http://www.mtm.se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
διαθέσιμες στο:  
http://www.puzzle-
project.eu/  
 
Από εκεί μπορείτε να κατεβάσετε 
ελεύθερα Εκπαιδευτικό Υλικό και 
Εγχειρίδια  

Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσιάσεις από άτομα με ΝΥ (από την 

Πολωνία, τη Λιθουανία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο), μαζί με 

εισηγήσεις από εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και 

ειδικούς σε ΜΜΕ και στη μέθοδο Easy-to-Read. Οι εισηγητές, μέσω βίντεο 

και πολυμεσικών υλικών, παρουσίασαν διάφορους τρόπους με τους 

οποίους τα άτομα με ΝΥ μπορούν να βοηθήσουν άλλους να κατανοήσουν 

τα δικαιώματά τους και να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για 

να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους ως ενήλικες. Το μήνυμα ήταν 

σαφές: όταν τα άτομα με ΝΥ κατανοούν περισσότερο τα δικαιώματά 

τους, είναι καλύτερα εφοδιασμένα για να επιδιώξουν την ανεξαρτησία 

τους και έτσι να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. 

Το Συμπόσιο φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης. Τα κύρια 

αποτελέσματα που συζητήθηκαν στο Συμπόσιο περιελάμβαναν:  

 Μια νέα μεθοδολογία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου 

που ονομάστηκε "Easy-to-Understand" η οποία συνδυάζει την ήδη 

υπάρχουσα μέθοδο "Easy-to-Read" με τη χρήση πολυμέσων,  

 Νέο εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή "Easy-to-Understand", 

 Νέα ερευνητικά αποτελέσματα για προσβάσιμη πληροφορία κυρίως 

σε ότι αφορά ανθρώπινα δικαιώματα ατόμων με ΝΥ που ανέδειξαν 

την έλλειψη προσβάσιμων υλικών και έδωσαν παραδείγματα 

βέλτιστων πρακτικών, 

 Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελέτες περίπτωσης από όλη την 

Ευρώπη. 

Το Συμπόσιο πολλαπλασίασε τον αντίκτυπο του έργου σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με προσκεκλημένους από 

φορείς όπως οι Inclusion Europe και European Platform of Self Advocates. 

Συμμετείχαν άτομα με ΝΥ από όλη την Ευρώπη που μετέχουν ενεργά στην 

ανάπτυξη Easy-to-Read & Understand πληροφοριών –σαν εργαζόμενοι ή 

εθελοντές, και μοιράστηκαν το πρωτοποριακό τους έργο. Επίσης, έγιναν 

εισηγήσεις από ειδήμονες της Ειδικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και 

σύνεδροι από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εμπλούτισαν τις 

γνώσεις τους από τις παρουσιάσεις και τις συναντήσεις εργασίας. 

Τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων επιβεβαίωσαν ότι το Συμπόσιο 

τους ενέπνευσε. Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ολοκληρωθεί το έργο 

και να διασφαλιστεί η θετική κληρονομιά του Puzzle για τα άτομα με 

ΝΥ, τους υποστηρικτές και εκπαιδευτές τους σε ολόκληρη την Ευρώπη! 
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