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PUZZLE PROJEKTO PRODUKTAI, 
PROCESAS IR SIMPOZIUMAS   

PUZZLE/  DĖLIONĖ yra dviejų metų projektas, kuriuo siekiama palengvinti 

prieigą prie informacijos, švietimo ir mokymosi  jaunimui ir suaugusiems su 

protine negalia ) trijose Europos šalyse: Lietuvoje, Lenkijoje ir Graikijoje. 

Po antrojo mokymosi etapo, kuris vyko Lietuvoje 2016 lapkričio mėn., 

projekto partneriai sutarė surasti teksto ir  multimedijos  derinį  ir sukurti  

informacijos perdavimo  įrankius sutrikusio intelekto asmenims.  Partneriai, 

naudodamiesi  paveikslėliais,  garso ir vaizdo įrašais  bei lengvai skaitomu 

tekstu kūrė lengva, prieinamą ir lengvai suprantamą informaciją bei  

praktiškai ją išbandė. 

Projekto produktų, kūrimo ir testavimo fazėje, partneriai naudojosi  RIX Wiki 

programine  įranga,  sukurta RIX Research & Media. Tai yra mobili aplikacija, 

padedanti lengvai intriguojanti multimedijos įrankius, kuriais gali naudotis 

sutrikusio intelekto asmenys, bei specialistai bendravimo ir mokymo tikslais. 

Kitas svarbus šio etapo požiūris – sesijos planų naudojimas. Kartu su 

žmonėmis, turinčiais intelekto sutrikimų dirbome naudodamiesi sesijos plano 

šablonu ir modeliavomei  įvairius  turinio adaptavimo būdus, kad jis taptų 

informatyvus ir lengvai suprantamas. Šiuo metodu siekiama užtikrinti, kad 

sukurta medžiaga atitiktų skirtingus sutrikusio intelekto asmenų poreikius ir 

interesus. 
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Puzzle projekto partneriai 

Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH), Graikija 

www.iacm.forth.gr   
 
Association For People With Learning Disabilities “Śmiałek”, Lenkija    

www.smialek.org  
 
Jaunuolių dienos centras (JDC), Lietuva 

www.pjdc.lt   
 
RIX Research & Media, University of East London, UK 

www.rixresearchandmedia.org  

Swedish Agency for Accessible Media – MTM, Švedija  

www.mtm.se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Daugiau informacijos galima rasti: 
http://www.puzzle-project.eu/  
 
Mokomąją medžiagą galima atsisiųsti  

Be to, kiekvienas partneris sukūrė mažą bendruomenę savo 

šalyse. Mūsų bendruomenės davė mums galimybę informuoti 

daugiau paslaugų gavėjų ir tiekėjų apie šį projektą ir  informacijos 

prieinamumo  svarbą. Mes aktyviai dalinomės mūsų lengvo 

skaitymo metodika ir produktais, sukurtais Projekto Puzzle metu. 

Praktikų bendruomenės praktiškai bandys, naudos,  tobulins, 

vertins  projekto medžiagą ir metodus, nuolat keisis  savo 

mintimis ir idėjomis, kurios padės patobulinti rezultatus. 

Atėnuose, buvo surengtas vienos dienos seminaras vietos 

bendruomenės praktikams. Šio seminaro metu dalyviai buvo 

supažindinti su lengvo skaitymo būdais ir multimedijos 

panaudojimo, kad perteikiama informacija taptų lengviau 

prieinama sutrikusio intelekto žmonėms. Taip pat buvo aptarta 

lengvai skaitomos ir lengvai suprantamos informacijos svarba 

asmenims, kurie negali skaityti. Seminaro dalyvių atsiliepimai 

buvo labai teigiami ir buvo išreikštas susidomėjimas tokiais 

seminarais ateityje. 

Šiuo laikotarpiu vyko galutinio projekto siumpoziumo planavimo 

ir pasirengimo darbai.  Simpoziumo šūkis - "lengvai skaitoma 

informacija yra lengvai suprantama!". Simpoziumas vyks 

Heraklione (Kretoje, Graikijoje) 2017  m. birželio 8 d.  Mes 

pristatysime ir aptarsime Puzzle projekto rezultatus ir 

inicijuosime Europos masto forumą už " lengvo supratimo " 

metodą, kuris buvo sukurtas šio projekto metu. Renginys 

pademonstruos naujus būdus, kaip aktyviai įtraukti sutrikusio 

intelekto  žmones kuriant informaciją, kuri yra prieinama 

visiems. Renginio metu dalinsimės idėjomis ir būdais,  kaip 

naudojant skaitmeninius įrankius ir lengvo skaitymo metodus, 

išgauti informaciją, kuri yra tikrai lengva suprantama įvairių 

gebėjimų žmonėms. 

Dėl papildomos informacijos ir dalyvaimo Projekto Puzzle 

simpoziume prašome apsilankyti: http://www.puzzle-project.eu 

http://www.iacm.forth.gr/
http://www.smialek.org/
http://www.pjdc.lt/
http://www.rixresearchandmedia.org/
http://www.mtm.se/
http://www.puzzle-project.eu/
http://www.puzzle-project.eu/

