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ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 

Οι πληροφορίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μας είναι ένα βασικό 
μέρος ενός ευρύτερου τοπίου επικοινωνίας στο οποίο όλοι οικοδομούμε τη ζωή 
μας. Όλοι μας μεγαλώνουμε με την αίσθηση τού τι έχουμε το δικαίωμα να 
κάνουμε στην κοινότητά μας και στην κοινωνία στην οποία ζούμε. 
 
Οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
αποτελούν βασικό μέρος του παρόντος τοπίου επικοινωνίας. Αυτή είναι μια 
πραγματικότητα για όλους εμάς που ζούμε στη Δύση, αλλά για τους ανθρώπους 
με Νοητική Υστέρηση (ΝΥ) η πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία και τις πηγές 
πληροφοριών είναι συχνά μια πρόκληση. Το υλικό είναι συχνά πολύ περίπλοκο 
να το χρησιμοποιήσει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες και  το περιεχόμενο 
βασίζεται σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό στο κείμενο. Αρκετά συχνά, κατά τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη του λογισμικού και του ψηφιακού περιεχομένου 
δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με ΝΥ. Το αποτέλεσμα είναι ότι 
οι άνθρωποι βιώνουν έναν “ψηφιακό αποκλεισμό”, ο οποίος συμπληρώνει και 
ενισχύει την ευρύτερη εμπειρία κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με 
υστέρηση. 
 
RIX Center (Έρευνα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης), είναι ένα κέντρο έρευνας 
και ανάπτυξης, που εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και εστιάζει στην εξερεύνηση τρόπων για να συμπεριλάβει τα 
άτομα με ΝΥ στο σχεδιασμό και τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Το Κέντρο έχει 
πάνω από 15 χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση του 
λογισμικού, έτσι ώστε να είναι εύκολα διαχειρίσιμο για τους ανθρώπους με 
νοητική υστέρηση. Συνήθως αυτό πραγματοποιείται με την παραγωγή 
λογισμικού και πολυμέσων  απλούστερων στο σχεδιασμό και τη χρήση, 
προκειμένου να είναι πιο εύκολα στην πλοήγηση. Η χρήση των πολυμέσων 
μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να κατανοούν τις πληροφορίες, καθώς και στην 
παροχή νέων και ελκυστικών πρακτικών για τους ανθρώπους με Νοητικές και 
επικοινωνιακές δυσκολίες.  
 
Υπάρχει, φυσικά, ένα ευρύ φάσμα τρόπων με τους οποίους οι ψηφιακές 
τεχνολογίες  μπορούν να βοηθήσουν άτομα με νοητική υστέρηση  να ζήσουν τη 
ζωή πλήρως και να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στις κοινότητές τους. Η 
χρήση των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (Assistive Technologies) έχει 
καθιερωθεί ευρέως ως μέρος του τρόπου με τον οποίο υποστηρίζονται τα άτομα 
με ΝΥ. Η Βρετανικός Σύλλογος  Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (British Assistive 
Technology Association BATA) σε ενημερωτικό υλικό που διαθέτει στο 
διαδίκτυο εξηγεί πώς οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες «βοηθούν τους ανθρώπους 
να μάθουν, να επικοινωνούν και να ζουν πιο ανεξάρτητα». Ο Σύλλογος 
περιγράφει την Υποστηρικτική Τεχνολογία ως «οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία 
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που διατηρεί ή βελτιώνει την ικανότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες ή 
αναπηρίες να επικοινωνούν, να μάθουν και να ζουν μια ανεξάρτητη, γεμάτη και 
παραγωγική ζωή.» 
 
Υποστηρικτικές τεχνολογίες θεωρούνται τα βοηθητικά εργαλεία που έχουν 
σχεδιαστεί για να ταιριάζουν με την συγκεκριμένη ανάγκη των ατόμων με 
αναπηρία. Παράγονται σε μικρούς αριθμούς και πωλούνται σε υψηλές τιμές, 
επειδή εξυπηρετούν τη στενή αγορά που τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
αντιπροσωπεύουν. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, με την έλευση της τεχνολογίας 
tablet, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που υπήρχαν προηγουμένως αποκλειστικά 
στην ειδική αυτή βιομηχανία, όπως η οθόνη τεχνολογίας αφής, έχουν 
ενσωματωθεί στις  συσκευές ευρείας κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα για τα άτομα 
με νοητική υστέρηση είναι ότι έχουν περισσότερες ευκαιρίες να 
χρησιμοποιήσουν εργαλεία που είναι διαθέσιμα σε όλους, σε προσιτές τιμές που 
θα τους βοηθήσουν στην καθημερινή τους ζωή.  Εργαλεία ευρείας κυκλοφορίας 
για κινητά και εφαρμογές λογισμικού, τώρα μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
σημαντική  υποστηρικτική τεχνολογία χωρίς να απαιτείται ειδική προσαρμογή. 
Απλά, χαμηλού κόστους ψηφιακά εργαλεία μπορούν να εκπληρώσουν το ρόλο 
τους, όπως αυτός ορίζεται από την BATA παραπάνω, παρέχοντας νέους 
προσιτούς τρόπους για «άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες να επικοινωνούν 
και να μάθουν».   
  
Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό επικεντρώνεται στην εκμετάλλευση αυτών των 
νέων, άμεσα διαθέσιμων εργαλείων. Αντί να παρέχεται εκπαίδευση για όλη τη 
γκάμα των υποστηρικτικών τεχνολογιών που μπορεί να εξυπηρετήσουν άτομα 
με νοητική υστέρηση, εδώ εστιάζουμε σε καινοτόμους τρόπους για να 
χρησιμοποιήσουμε ευρέως διαδεδομένα εργαλεία που είναι φθηνότερα και 
διαθέσιμα σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, έχουμε επικεντρωθεί στην πληθώρα 
των φθηνών και ελεύθερων προς χρήση εργαλείων πολυμέσων που έχουν 
πρόσφατα γίνει διαθέσιμα σε συσκευές κινητού και φορητού υπολογιστή και 
διερευνούμε πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουν οι 
άνθρωποι με ΝΥ να αναλάβουν τον έλεγχο της ζωής τους και να υπερασπίσουν 
τους εαυτούς τους, κάτι το οποίο ονομάζουμε “Πολυμεσική Συνηγορία”. Στη 
διαδικασία, εστιάζουμε σε μεθόδους εργασίας που επικεντρώνονται στο άτομο 
και στους τρόπους  διευκόλυνσης την επικοινωνία  και την αυτοδιάθεση του. Η 
τεχνολογία εξυπηρετεί αυτό το σκοπό και έτσι εκπληρώνει το ρόλο της  
Υποστηρικτική Τεχνολογίας που είναι να διευκολύνει τα άτομα με ΝΥ  να “έχουν 
μια ανεξάρτητη, γεμάτη και παραγωγική ζωή”. 
  
Η ομάδα RIX έχει ετοιμάσει το ακόλουθο υλικό κατάρτισης για το “έργο Puzzle”  
μετά από δοκιμή μιας πρώτης εκδοχής του  με τους εταίρους του έργου  σε 
βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια στο Λονδίνο. Στόχος μας στην τελική 
έκδοση είναι να αποτυπώσουμε την καινοτόμο προσέγγιση “Πολυμεσική 
Συνηγορία” με τη χρήση νέων μέσων επικοινωνίας για άτομα με διανοητική 
υστέρηση με έναν τρόπο που θα είναι χρήσιμος και αποτελεσματικός από 
ποικίλες υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων με ΝΥ σε 
διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Το “έργο Puzzle" στοχεύει να μοιραστεί 
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καινοτόμους τρόπους για να χρησιμοποιήσει τις τελευταίες ευρέως 
διαδεδομένες ΤΠΕ, εργαλεία κινητών και νέα μέσα ενημέρωσης στην 
υποστήριξη ατόμων με νοητική υστέρηση. Ο στόχος του έργου είναι να  
καθοδηγήσει στο πώς οι τεχνολογίες αυτές, καθώς και οι νέες προσεγγίσεις 
στην επικοινωνία και την πληροφόρηση, μπορούν να βοηθήσουν στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διδάξουν άτομα  
με ΝΥ σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν ώστε να ζουν ανεξάρτητα ως 
ενήλικες στις κοινότητές τους.  
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ΠΟΛΥΜΕΣΑ  ΚΑΙ  ΆΤΟΜΑ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ  ΥΣΤΕΡΗΣΗ   
 

Η εκπαίδευση στην μεθοδολογία easy to read στο πλαίσιο του “έργου Puzzle” 
σας καθοδηγεί για το πώς να δημιουργήσετε πληροφορίες σε μορφές εύκολης 
ανάγνωσης τις οποίες άτομα με ΝΥ μπορούν να κατανοήσουν. Αυτό το 
εκπαιδευτικό υλικό παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ τεχνολογιών 
πολυμέσων και το πως μέσω αυτών τα  άτομα με νοητική υστέρηση  μπορούν να  
συμμετάσχουν ενεργά στη μάθηση με νέους και προσιτούς τρόπους. Τονίζουμε 
πως αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να επικοινωνούν και 
υπερασπίζονται τον εαυτό τους, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν 
καλύτερα τις  επιλογές της ζωής τους και να καθορίσουν το μέλλον τους. Και τα 
δύο εκπαιδευτικά πακέτα παρέχουν εκπαίδευση για τους υποστηρικτές και τους 
εκπαιδευτικούς που θα μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στην εργασία τους, που 
προωθεί την σκέψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα άτομα με ΝΥ και τους 
βοηθά να καταλάβουν πώς μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στις κοινότητές 
τους.  
 

Γιατί να χρησιμοποιήσετε πολυμέσα σε άτομα με νοητική 
υστέρηση; 

Υπάρχουν τρεις κύριες πτυχές των πολυμέσων που κάνουν τη χρήση τους 
ιδιαίτερα πολύτιμη στο έργο μας για την εκπαίδευση και στήριξη ατόμων με ΝΥ. 
Τα πολυμέσα παρέχουν: 
  

1. Επιπλέον τρόπους για να κάνουν τις πληροφορίες προσβάσιμες 
2. Εργαλεία που μπορεί να βοηθήσουν με τις ειδικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΝΥ 
3. Εύκολους τρόπους για τα άτομα με ΝΥ να επικοινωνούν τον εαυτό 

τους, τις απόψεις και τις προσδοκίες τους. 
  

 

1. Πολυμέσα προσιτά για άτομα με νοητική υστέρηση 
 
Η προσιτή, εύκολη στην ανάγνωση επικοινωνία, είναι απαραίτητη αν θέλουμε 
να στηρίξουμε άτομα με ΝΥ. Το πρώτο εκπαιδευτικό πακέτο στο πλαίσιο του 
έργου Puzzle παρείχε καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο παραγωγής γραπτής 
επικοινωνίας “εύκολης στην ανάγνωση” – “easy-to-read”. Οι οδηγίες 
περιλαμβάνουν αναφορά στη χρήση των εικόνων παράλληλα με το κείμενο για 
ευκολότερη κατανόηση, καθώς  οι εικόνες δημιουργούν ταυτίσεις και αυξάνουν 
το ενδιαφέρον του αναγνώστη (έργο Puzzle - Easy-To-Read υλικό – IO1).  
  
Η χρήση των πολυμέσων ξεκινά αμέσως μόλις τοποθετήσουμε μια εικόνα δίπλα 
σε μια πρόταση, ώστε να καταστεί ευκολότερη η κατανόηση της. Μπορούμε να 
εξελίξουμε την προσέγγιση αυτή πολύ περισσότερο αναπτύσσοντας εργαλεία 
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ψηφιακών πολυμέσων που είναι άμεσα διαθέσιμα σε ένα σημερινό tablet και 
διάφορες κινητές συσκευές, παρέχοντας πρόσθετους τρόπους  βελτίωσης της 
κατανόησης των ανθρώπων με νοητική υστέρηση. Τα ψηφιακά πολυμέσα με 
την ικανότητά τους να αποτυπώνουν εύκολα πληροφορίες και να κάνουν κοινή 
χρήση ήχου και βίντεο μαζί με κείμενο και φωτογραφία, παρέχουν πραγματικά 
αποτελεσματικούς τρόπους στην κατανόηση της πληροφορίας.  
 
Ακόμη πιο σημαντικό, τα πολυμέσα μπορούν να αποτυπώσουν όλα τα είδη της 
επικοινωνίας – όχι μόνο λέξεις. Σκεφθείτε τους διαφορετικούς τρόπους με τους 
οποίους ένα μήνυμα ή μια έννοια μπορούν να παρουσιαστούν μέσω των  
διαφορετικών τύπων επικοινωνίας με αυτά τα παραδείγματα: 
 

  Ένα αντικείμενο – “αυτό καθεαυτό” (π.χ. “το αγαπημένο μου 
φλιτζάνι”) 

 Ένα αντικείμενο αναφοράς (ένα φλιτζάνι αντιπροσωπεύει ένα 
ποτό) 

 Μια φωτογραφία (μια εικόνα ενός φλιτζανιού ή κάποιου να πίνει) 
 Ένα σχέδιο ή ένα σύμβολο (που αντιπροσωπεύει "το ποτήρι μου” ή 

“ένα ποτό”) 
 Μια χειρονομία (που δείχνει  την εναπόθεσή του φλιτζανιού στο 

στόμα, ή που σημαίνει "ένα ποτό”  στη νοηματική γλώσσα) 
 Μια έκφραση του προσώπου ( δείχνοντας τη γλώσσα μου για να πω 

ότι είμαι διψασμένος) 
 Μία κίνηση(πίνοντας ή σηκώνοντας ένα φλιτζάνι) 
 Ένας μη-λεκτικός ήχος (καταπίνοντας κάτι πόσιμο για να εκφράσω 

την έννοια του “πίνω") 
 Ένας λεκτικός ήχος (“πίνω χρησιμοποιώντας ένα καλαμάκι”) 
 Μια γραπτή λέξη  (“Πίνουν” ή “το Φλιτζάνι μου”) 

Ένα κομμάτι του κειμένου συλλαμβάνει μόνο το τελευταίο είδος της 
επικοινωνίας που αναφέρεται εδώ, αλλά όλες αυτές οι μορφές επικοινωνίας 
μπορούν να καταγραφούν και να εμφανίζονται στη χρήση πολυμέσων. Θα 
μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πολλούς διαφορετικούς τρόπους που 
παρουσιάζουν τις ίδιες πληροφορίες ταυτόχρονα με έναν τρόπο που βοηθά στην 
κατανόηση της έννοιας που θέλουμε να επικοινωνηθεί. Τα πολυμέσα μπορούν 
βέβαια να υποστηρίξουν και τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. Αυτό μπορεί 
να περιλαμβάνει επίσης και άλλους, μη λεκτικούς τρόπους με τους οποίους οι 
άνθρωποι επικοινωνούν. Με τη χρήση πολυμέσων, μπορούμε να ενισχύσουμε 
λεκτικά μηνύματα με εικόνες, χειρονομίες, ήχους, αντικείμενα και κινούμενες 
οπτικοακουστικές αλληλουχίες. Η προσέγγιση αυτή αυξάνει την πιθανότητα τα 
μηνύματά μας να είναι κατανοητά από ανθρώπους με διάφορες προτιμήσεις 
επικοινωνίας και διαφορετικές ικανότητες. 
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Οι πολλαπλές μορφές επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης που έχουμε στη 
διάθεσή μας καθώς χρησιμοποιούμε ψηφιακά πολυμέσα, μπορεί να 
περιλαμβάνουν φωτογραφίες σχεδίου ή εικόνας, ήχο και βίντεο κλιπ. Όταν 
έχουμε αυτό το φάσμα των μέσων ενημέρωσης στη διάθεσή μας μπορούμε να 
εκπροσωπήσουμε τις ποικίλες πτυχές της επικοινωνίας που πηγαίνουν πέρα 
από τα λόγια και  περιλαμβάνουν ακόμη και μη-λεκτική επικοινωνία. Αυτό μας 
επιτρέπει να δούμε τους διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας και έτσι να 
παράσχουμε πληροφορίες σε τέτοιες μορφές ώστε να ταιριάζουν σε ανθρώπους 
με διαφορετικές ικανότητες και προτιμήσεις επικοινωνίας. Για παράδειγμα, το 
υλικό εκπαίδευσης στην "easy to read" του έργου Puzzle αναφέρεται στον 
τρόπο που μπορούμε να εργαστούμε με τα σύμβολα τα οποία άνθρωποι με 
νοητικές αναπηρίες χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν. Τα πολυμέσα μπορούν 
απλά να αναπαράγουν οποιοδήποτε εικονογράμμα με το οποίο δουλεύει ένα 
άτομο– και μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω φυσικά. Για παράδειγμα 
μπορούμε να βιντεοσκοπήσουμε ανθρώπους που χρησιμοποιούν χειρονομίες για 
να εκφραστούν, εάν αυτός είναι ο τρόπος που προτιμούν να επικοινωνήσουν, ή  
μπορούμε να παραθέσουμε  τα “αντικείμενα αναφοράς” που χρησιμοποιούν τα 
άτομα για να αντιπροσωπεύουν σημαντικές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα 
τους. Επίσης μπορούμε να εργαστούμε με φωτογραφίες των συγκεκριμένων  
αντικειμένων, με ανθρώπους και μέρη που τα άτομα αναγνωρίζουν, μπορούμε 
να συλλάβουμε  ήχους που οι άνθρωποι κάνουν ή καταλαβαίνουν ως μέρος της 
ατομικής επικοινωνίας τους και μπορούμε να κάνουμε βίντεο κλιπ με χρονική 
αλληλουχία για να βάλουμε τα μηνύματα σε μια λογική σειρά ή για να 
αφηγηθούμε μια ιστορία με τρόπο που οι άνθρωποι βρίσκουν εύκολο να 
ακολουθήσουν. Τα εργαλεία πολυμέσων μπορούν να επεκτείνουν την ικανότητα 
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μας για ακόμη ευκολότερη ανάγνωση πέρα από τη χρήση της μεθοδολογίας 
“easy-to-read” και της εικόνας που έχουμε μάθει στο πρώτο εκπαιδευτικό 
πακέτο του έργου Puzzle. 
  
Αυτές οι “πολυμορφικές” πτυχές των πολυμέσων παρέχουν μοναδικές ευκαιρίες 
για περιεκτική και προσιτή πληροφόρηση. Μας επιτρέπουν να συλλάβουμε και 
να μοιραστούμε σχεδόν όλα τα είδη επικοινωνίας που οι άνθρωποι προτιμούν 
να χρησιμοποιούν και να επεκτείνουμε το φάσμα του ρεπερτορίου μας στην 
επικοινωνία με μέσα ενημέρωσης ήχου, εικόνας, κειμένου. Μπορούμε ακόμη να 
προσωποποιήσουμε τις επικοινωνίες πολυμέσων ανάλογα με τις επικοινωνιακές 
δεξιότητες του ατόμου και μπορούμε να συνεργαστούμε με τα άτομα για να 
αποτυπωθούν οι σκέψεις και τα συναισθήματα τους με τον τρόπο που 
προτιμούν ώστε να καταστούν κατανοητοί. 
 
 
2. Τα πολυμέσα βοηθούν στην αντιμετώπιση των ειδικών προκλήσεων 

που αντιμετωπίζουν τα άτομα με νοητική υστέρηση  
 
Ρωτήστε τον εαυτό σας: Ποιες είναι οι πτυχές της καθημερινής ζωής που οι 
άνθρωποι με νοητική υστέρηση βρίσκουν δύσκολες ή προκλητικές;  
  
Μπορεί να καταλήξετε με έναν κατάλογο όπως αυτός: 

 Να οργανώσουν τις σκέψεις τους και να διαχειρίζονται τη ζωή τους 

 Να θυμηθούν πράγματα 

 Να επικοινωνήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους 

 Να κοινωνικοποιηθούν 

 Να είναι ανεξάρτητοι 
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Τώρα ας αναρωτηθούμε: Σε ποιες πτυχές της καθημερινής ζωής 
χρησιμοποιούμε έξυπνα τηλέφωνα;  

 

 
Οι φορητές συσκευές 

επικοινωνίας κάνουν τη ζωή 
όλων μας πιο εύκολη...  

 
... για ανθρώπους που 

αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις 
της νοητικής υστέρησης 

μπορούν να τους αλλάξουν τη 
ζωή! 

 

 

 

Εδώ είναι μερικές απαντήσεις: 

 Τα έξυπνα τηλέφωνα και τα tablets είναι φοβερά για να έχει κάποιος 
πρόσβαση στα ημερολόγια του καθώς και να φτιάχνει λίστες, 
σημειώσεις, να αποστέλλει και να λαμβάνει μηνύματα με φίλους και 
συναδέλφους. Με άλλα λόγια, οι κινητές συσκευές μας χρησιμεύσουν ως 
προσωπικοί οργανωτές, βοηθώντας μας να διαχειριζόμαστε τη ζωή 
μας και να οργανώνουμε τις σκέψεις μας. 

 Δεν χρειάζεται να θυμόμαστε επαφές και συναντήσεις, επειδή οι κινητές 
συσκευές μας κατέχουν όλες αυτές τις πληροφορίες για εμάς – παρέχουν 
μια άριστη ενίσχυση της μνήμης μας, μας βοηθούν να θυμόμαστε 
πράγματα που είναι σημαντικά για μας κάθε μέρα 

 Τα έξυπνα τηλέφωνα  χρησιμοποιούνται πρωτίστως για επικοινωνία, 
τηλεφωνική και μέσω γραπτών μηνυμάτων ή απλά για να δείχνουμε  
εικόνες ως μέρος συνομιλίας  με φίλους και συναδέλφους. 

 Τα έξυπνα τηλέφωνα χρησιμεύουν και στην κοινωνική μας ζωή. 
Χρησιμοποιούμε γραπτά μηνύματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
τηλεφωνικές κλήσεις και μέσα κοινωνικής δικτύωσης  για να συνδεθούμε 
και να μοιραστούμε τις ζωές μας με τους φίλους μας και οργανώσουμε 
συνάντηση. Είναι εξαιρετικά για την κοινωνικοποίηση. 

 Όταν βγαίνουμε με τις κινητές συσκευές μας έχουμε αυτό που 
χρειαζόμαστε για να οργανώσουμε την προσωπική μας ατζέντα και να 
είμαστε υπεύθυνοι για αυτήν. Το έξυπνο τηλέφωνο είναι μια μεγάλη 
βοήθεια για προσωπική ανεξαρτησία. 



Puzzle. Developing easy to read formats for people with intellectual disabilities 

 

 2015-1-EL01-KA204-014123 Page 12 of 33

 

Μπορείτε να δείτε τη σύνδεση! Οι φορητές συσκευές πολυμέσων, βοηθούν 
όλους μας να κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα τα οποία άνθρωποι με νοητική 
υστέρηση βρίσκουν ιδιαίτερα δύσκολα. Έτσι κατ' αρχήν, αν μπορούμε να 
επιτρέψουμε σε άτομα με ΝΥ να χρησιμοποιήσουν τα πολυμέσα, τότε αυτά τα 
εργαλεία θα μπορούσαν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά και να τους 
βοηθήσουν  να ζήσουν τη ζωή τους με τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν.  

    
 

3. Τα πολυμέσα  μπορούν να βοηθήσουν άτομα με νοητική υστέρηση να 

επικοινωνούν σχετικά με τον εαυτό τους, τις απόψεις και τις 

προσδοκίες τους 

 

Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε έξυπνα τηλέφωνα και tablets με κάμερες, 
μικρόφωνα και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για να ανταλλάξουμε 
πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό μας σε καθημερινή βάση. Τα σημερινά, 
προσιτά στην τιμή, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και πλοήγησης στο 
διαδίκτυο, μας επιτρέπουν να είμαστε τόσο καταναλωτές όσο και παραγωγοί 
περιεχομένου πολυμέσων. Οι άνθρωποι παράγουν τα δικά τους πολυμέσα όλη 
την ώρα για να μοιραστούν αυτό που βλέπουν και κάνουν και  σκέφτονται με 
άλλους. Οι τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να το κάνουμε αυτό είναι εύκολα 
διαθέσιμες σε μας με χαμηλό κόστος, καθώς επίσης και το λογισμικό και το 
υλικό που απαιτείται για να παράξουμε και να μοιραστούμε δικό μας 
περιεχόμενο πολυμέσων είναι όλο και πιο εύκολα προσβάσιμο ώστε να 
χρησιμοποιηθεί. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να εμπλέξεις άτομα με ΝΥ στον 
προγραμματισμό και την παραγωγή δικού τους περιεχόμενου πολυμέσων που 
να το μοιράζονται με άλλους. Τα άτομα με ΝΥ μπορεί να κερδίσουν πραγματικά 
οφέλη από την παραγωγή και την κοινή χρήση δικών τους πολυμέσων.  
  
Το εκπαιδευτικό υλικό για τη δημιουργία easy-to-read – εύκολων στην 
ανάγνωση πληροφοριών κατέδειξε την ευκαιρία να βγουν φωτογραφίες με τους 
μαθητές μας και τους χρήστες της υπηρεσίας, ως μέρος της παραγωγής 
πληροφορίας και της επικοινωνίας σε μορφή easy-to-read. Η δημιουργία εικόνας 
παρέχει επιπλέον ευκαιρίες για την έναρξη συζητήσεων με άτομα με ΝΥ σχετικά 
με τις έννοιες και τις πληροφορίες που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Η 
χρήση φωτογραφίας για την ενεργή συμμετοχή ατόμων με νοητική υστέρηση 
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στη δημιουργία υλικών εύκολης ανάγνωσης,  μας βοηθά να μάθουμε από τα ίδια 
τα άτομα με αναπηρία τρόπους να κάνουμε ευκολότερα κατανοητό το υλικό 
μας.  
  
Η διαδικασία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για να βοηθήσει τους ανθρώπους να 
λένε στους άλλους για τον εαυτό τους και τι είναι σημαντικό για αυτούς. 
Δουλεύοντας κάποιος με πολυμέσα μπορεί βοηθηθεί  στο να προσδιορίσει και να 
επικοινωνήσει πώς επιθυμεί να ζήσει τη ζωή του και να μοιραστεί τις 
προσδοκίες του με άλλα άτομα, έτσι ώστε να είναι καλύτερα κατανοητός. Αυτός 
ο νέος τρόπος εργασίας ονομάζεται “Πολυμεσική Συνηγορία" (Συνηγορία με 
τη χρήση Πολυμέσων). 
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ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ 
 

 

 
Αυτός ο κύκλος μαθημάτων στο πλαίσιο του έργου Puzzle παρέχει εκπαίδευση 
στο πώς να χρησιμοποιήσετε την Πολυμεσική Συνηγορία ώστε να εμπλέξετε 
άτομα με νοητική υστέρηση σε μια διαδικασία σκέψης και μάθησης σχετικά με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε μια διαδικασία κατανόησης των ευθυνών  
τους και του τρόπου που αυτές συνδέονται με τη ζωή τους στις κοινότητές. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή πρακτικών παραδειγμάτων για το πώς οι 
άνθρωποι με ΝΥ μπορούν να χρησιμοποιούν τις τελευταίες εκδόσεις κινητών, 
ψηφιακές τεχνολογίες για να δημιουργήσουν οι ίδιοι προσβάσιμο περιεχόμενο 
πληροφοριών και επικοινωνίας και να το μοιραστούν  για να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση των δύσκολων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στην 
καθημερινή τους ζωή. Οι στόχοι εκμάθησης είναι οι εξής: 
 
 να βοηθηθούν τα άτομα να καταλάβουν τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
 να μπορέσουν να κατανοήσουν  πώς εφαρμόζονται αυτά τα δικαιώματα στη 

δική τους ζωή, 
 να αναπτύξουν τους προσωπικούς τους στόχους και φιλοδοξίες για το 

μέλλον. 
 
Η Πολυμεσική Συνηγορία επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους 
δημιουργούμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες και συμπεριλαμβάνει τα άτομα 
με ΝΥ ως ενεργούς συμμετέχοντες σε αυτές τις διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό 
βλέπουμε πώς οι άνθρωποι αποκτούν αυτοπεποίθηση και αναπτύσσουν 
τρόπους για να χρησιμοποιούν προσωπικά παραγόμενο περιεχόμενο 
πολυμέσων ώστε να μπορούν να έχουν λόγο και να αυτο-συνηγορούν.  
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Για περισσότερες  πληροφορίες σχετικά με την Πολυμεσική Συνηγορία  
επισκεφτείτε στο Youtube το κανάλι Project Puzzle και παρακολουθήστε: 
Διάλεξη του Andy: Εισαγωγή στη Πολυμεσική Συνηγορία. Δείτε εδώ: 
www.youtube.com/watch?v=Ikqa-hor2SE (με ελληνικούς υπότιτλους)  
 

http://www.youtube.com/watch?v=Ikqa-hor2SE
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ΑΥΤΟΣΥΝΗΓΟΡΙΑ 
 
Οι άνθρωποι που έχουν μάθει τις δεξιότητες Αυτο-συνηγορίας έχουν την 
δυνατότητα να οργανώσουν τις σκέψεις τους και να εκφραστούν πιο 
αποτελεσματικά, να διατυπώσουν τις επιθυμίες τους και να τις μεταφέρουν σε 
άλλους. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να ασκήσουν επιλογές  και τον καλύτερο 
δυνατό έλεγχο στη ζωή τους. Οι δεξιότητες Αυτο-συνηγορίας στηρίζουν τους 
ανθρώπους στο να επιτύχουν την ανεξάρτητη διαβίωση και την αυτοδιάθεση 
τους στο βέλτιστο των δυνατοτήτων τους.  
 

 
 
Ο David Test και οι συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας 
στο Charlotte, τόνισαν το γεγονός ότι οι δεξιότητες Αυτο-συνηγορίας είναι 
απαραίτητες για τα άτομα με αναπηρία, ότι δεν  “προκύπτουν φυσικά” και ότι οι 
άνθρωποι χρειάζονται εκπαίδευση για την απόκτηση τους. Ανέτρεξαν στις 
βιβλιογραφίες σχετικά με την Αυτο-συνηγορία, και κατασκεύασαν ένα 
“εννοιολογικό πλαίσιο” της Αυτο-συνηγορίας για τους μαθητές με ειδικές 
ανάγκες. Αυτό περιλαμβάνει τέσσερα βασικά βήματα που απαιτούνται για να 
προκύψει μια αποτελεσματική Αυτο-συνηγορία 
 

 Γνώση του Εαυτού - Αυτογνωσία 
 Γνώση των δικαιωμάτων 
 Δυνατότητα επικοινωνίας της γνώσης του εαυτού και των δικαιωμάτων 
 Ηγετικές ικανότητες 

(A Conceptual Framework for Self-Advocacy 
David Test et al – University of Carolina at Charlotte 2015) 
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ΑΥΤΟ-ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ  

Αυτό επίγνωση 

• Δυνατά σημεία  

• Προτιμήσεις 
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• Στόχοι 

• Όνειρα 

• Ενδιαφέροντα  

• Τρόποι μάθησης 

• Ανάγκες στήριξης 

• Ανάγκες στέγασης 

• Χαρακτηριστικά αναπηρίας ενός ατόμου 

• Υπευθυνότητες 

 

Γνώση των Δικαιωμάτων 

• Προσωπικά Δικαιώματα 

• Κοινοτικά Δικαιώματα 

• Κοινωνικά Δικαιώματα 

• Δικαιώματα του Καταναλωτή 

• Δικαιώματα στην Εκπαίδευση 

• Μέτρα αποκατάστασης των παραβάσεων 

• Μέτρα που συνηγορούν στην αλλαγή 

• Γνώση των πηγών 

 

Επικοινωνία 

• Αυτοπεποίθηση 

• Διαπραγμάτευση 

• Άρθρωση 

• Γλώσσα του σώματος 

• Χρήση βοηθητικής τεχνολογίας 

• Ακουστική (κατανόηση) 

• Πειθώ 

• Συμβιβασμός 

 

Ηγετικές ικανότητες 

• Γνώση των ομαδικών δικαιωμάτων 

• Υποστήριξη των άλλων και των αιτιών 

• Πολιτική δράση 

• Γνώση των πηγών 

• Οργανωτική συμμετοχή 

• Δυναμική ομάδα και ρόλοι 
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Δραστηριότητες Πολυμεσικής Συνηγορίας για την διδασκαλία, 
την εκμάθηση και την αυτο-συνηγορία 
 
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τέσσερις εργαστηριακές δραστηριότητες 
Πολυμεσικής Συνηγορίας τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με άτομα με 
νοητική υστέρηση ώστε να τα βοηθήσουν να κατανοήσουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και  να μπορούν να τα εφαρμόσουν στη δική τους ζωή, βοηθώντας 
τα να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους. Τα 4 βήματα του Test που 
οδηγούν στην Αυτο-συνηγορία: 
 
 “Selfie-Συνηγορία” με Φωτογραφία για την Αυτογνωσία - 

Χρησιμοποιείστε την ψηφιακή φωτογραφία για τη δημιουργία προσωπικών 
πορτρέτων και μιλήστε στους άλλους για τον εαυτό σας και  ξεκινήστε να 
φτιάξετε τον δικό σας προσωπικό προφίλ ή χαρτοφυλάκιο. 

 Προσωπικά προφίλ και κοινοτική Χαρτογράφηση με πολυμέσα για την 
γνώση των δικαιωμάτων – Χρησιμοποιώντας τα πολυμέσα επεκτείνετε το 
χαρτοφυλάκιό σας με την ανάπτυξη της “Κοινοτικής Χαρτογράφησης” που 
χαρτογραφεί τις τοπικές δυνατότητες και διαθέσιμες υπηρεσίες, οι οποίες 
μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας. 

 Προσωποκεντρικός Σχεδιασμός με Πολυμέσα για  την Επικοινωνία και 
τα Δικαιώματα – Χρήση πολυμέσων για την δημιουργία και την κοινή χρήση 
ενός "Προσωποκεντρικού πλάνου” που συγκεντρώνει τη γνώση του εαυτού  
και των δικαιωμάτων για να βοηθηθούν τα άτομα με νοητικές αναπηρίες να 
αυτοσυνηγορούν. 

 Παραγωγή οπτικοακουστικών προγραμμάτων ως ομάδα για την 
ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων – Χρησιμοποιώντας διάφορες προσεγγίσεις 
οπτικοακουστικών προγραμμάτων και δουλεύοντας ως ομάδα για την 
δημιουργία Πολυμέσων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους τρόπους  
εφαρμογής τους στη ζωή σας με σκοπό να τις μοιραστείτε με τα άτομα που 
σας στηρίζουν και άλλα άτομα με νοητική υστέρηση. 
 

 
‘Αυτοσυνηγορία’ με Φωτογραφίες – για ενδυνάμωση  της 
αυτογνωσίας 
 
Η εργασία της Πολυμεσικής Συνηγορίας με φωτογραφίες και λήψη εικόνας είναι 
ένας αποτελεσματικός τρόπος εξερεύνησης και να ανάπτυξης των προσωπικών 
σκέψεων και συναισθημάτων και της αντίληψης της ατομικής  ταυτότητας. 
Μπορείτε να αναπτύξετε την “αυτογνωσία” ενός ατόμου με διάφορες 
εργαστηριακές δραστηριότητες που βασίζονται στην φωτογραφία: 
 
 Σε μια συνεδρία φωτογραφίας “Σχετικά με μένα” προσκαλείτε 

ανθρώπους να μοιραστούν τις προσωπικές συλλογές φωτογραφιών τους, να 
μάθουν περισσότερα για τους φίλους και τις οικογένειές τους και το 
παρελθόν τους και να αρχίσουν να αναζητούν τι είναι σημαντικό για τους 
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ανθρώπους 
 Σε μια “Φωτογράφιση” διερευνάτε και συζητάτε διάφορους τρόπους με 

τους οποίους θέλουν να παρουσιάζονται οι άνθρωποι καθώς και το είδος 
αυτο-εικόνας που επιθυμούν. 

 Σε μια συνεδρία Χαρτοφυλακίου με φωτογραφίες μπορείτε να αρχίσετε 
να οικοδομείτε μια πιο λεπτομερή εικόνα του ατόμου μαζί τους, 
εξερευνώντας ενδιαφέροντα, αντιπάθειες και ελπίδες για το μέλλον.  
 

Με αυτούς τους τρόπους μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χαρτοφυλάκιο 
φωτογραφιών που θα μας λέει πώς οι άνθρωποι με ΝΥ που υποστηρίζουμε και 
διδάσκουμε, βλέπουν τους εαυτούς τους και τι εκτιμούν. Κατά τη διαδικασία 
ενισχύεται η αυτογνωσία τους. Αυτό είναι το πρώτο βήμα στο μονοπάτι της 
αυτο-συνηγορίας. 
 
Στο σημερινή κουλτούρα οι φωτογραφίες είναι συχνά βασικό κομμάτι του   πώς 
εξερευνούμε και αναπτύσσουμε την αίσθηση του εαυτού  και την ταυτότητα 
μας. Αναλογιστείτε την ταχεία αύξηση της δημοτικότητας της “selfie” – μια λέξη 
που δεν υπήρχε στις αρχές του αιώνα, αλλά έχει γίνει πια τόσο δημοφιλής. 

 

 
 

 “Λέξη της χρονιάς” 2013 (Oxford Dictionaries, UK) 

 Η συχνότητα στην αγγλική γλώσσα αυξήθηκε κατά 17,000% σε έναν χρόνο 
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Ολοένα και περισσότερο, φαίνεται ότι η εικόνα του εαυτού μας και η 
αυτοεκτίμησή μας συνδέονται με το πώς παρουσιαζόμαστε στις φωτογραφίες, 
πώς φαινόμαστε και με ποιούς επιλέγουμε να τις μοιραστούμε.  Οι φωτογραφίες 
έχουν γίνει μέρος του πώς δομούμε και παρουσιάζουμε σήμερα την κοινωνική 
μας ταυτότητα χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το 
διαδίκτυο. Αυτό το καθιστά σημαντικό για μας ώστε να παρέχουμε στους 
ανθρώπους με νοητική υστέρηση ευκαιρίες  να χρησιμοποιούν τη φωτογραφία 
για τον εαυτό τους και να μοιράζονται την εμπειρία της λήψης 
αυτοπροσωπογραφίας που τους αρέσει - ακόμη και selfie! Με τον τρόπο αυτό, 
μπορούν να οικοδομήσουν την αυτοεκτίμησή τους και να συμμετέχουν στην 
σύγχρονη κουλτούρα λήψης και κοινής χρήσης φωτογραφιών του εαυτού τους 
με το να πειραματίζονται με απλές δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης σε ένα ασφαλές περιβάλλον δράσης. Αυτό βοηθά στην επαφή με 
συνομηλίκους τους και στο να μάθουν για την ασφαλή χρήση των κοινωνικών 
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη του 
κοινωνικού αποκλεισμού τους. Σημειώστε ότι ο λεγόμενος “ψηφιακός 
αποκλεισμός” αντιμετωπίζεται με αυτό το είδος εργασίας, καθώς άτομα με ΝΥ  
μαθαίνουν να κάνουν το ίδιο με τους συνομήλικους  τους – και εξετάστε πώς ο 
ψηφιακός αποκλεισμός του να μην έχεις την ευκαιρία να λάβεις και να 
μοιραστείς  φωτογραφίες και “selfie” με τους φίλους σας, θα μπορούσε αυτές τις 
μέρες να θεωρηθεί ότι δυνητικά ενισχύει τον κοινωνικό αποκλεισμό τον οποίο οι 
άνθρωποι ήδη αντιμετωπίζουν. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε στο Youtube το κανάλι Project 
Puzzle και παρακολουθήστε: την διάλεξη του Andy Minnion: Andy Lecture: Self 
Advocacy and Knowledge of Self. Δείτε εδώ:   
www.youtube.com/watch?v=ifDFv530VuI   
 
Εδώ είναι μερικές ακόμη ιδέες για το 3ο Σεμινάριο Φωτογραφίας για την 
Αυτογνωσία με τις νέες τεχνολογίες ΤΠΕ και των μέσων ενημέρωσης. 
 
Τα σεμινάρια “Σχετικά με εμένα” με άτομα με ΝΥ μπορούν να ξεκινήσουν με 
την εξέταση των προσωπικών φωτογραφιών που αρέσουν σ’ ένα άτομο και τις 
οποίες έχει επιλέξει να κρατήσει. Καθώς μοιράζονται τις προσωπικές συλλογές 
φωτογραφιών, οι άνθρωποι θα μιλήσουν για τα ενδιαφέροντα, τους φίλους και 
τις οικογένειές τους, το παρελθόν και τις φιλοδοξίες τους. Κάθε εικόνα παρέχει 
μια προτροπή για μια συνομιλία. Μπορείτε να πάτε ένα βήμα παραπάνω το έργο 
αυτό με την προσθήκη στην συλλογή φωτογραφιών νέων εικόνων από το 
διαδίκτυο, για παράδειγμα με τη χρήση της αναζήτησης εικόνας στην Google και 
ζητώντας από το άτομο να επιλέξει τις εικόνες που φαίνεται ότι του αρέσουν, τι 
δεν του αρέσει, τους ανθρώπους,  τους τόπους και τις δραστηριότητες που είναι 
σημαντικά για αυτό και να αρχίσουν να σκέπτονται τους προσωπικούς στόχους 
και τα μελλοντικά τους σχέδια  
 

http://www.youtube.com/watch?v=ifDFv530VuI
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Μια συνεδρία “Φωτογράφισης” μπορεί να προχωρήσει αυτό το έργο 
δουλεύοντας την αυτο-προσωπογραφία που βοηθά τους ανθρώπους να μιλάνε 
στους άλλους για τον εαυτό τους και πώς τους αρέσει να φαίνονται, να 
ντύνονται και να ποζάρουν. Μπορούν να προσεγγίσουν το θέμα ευχάριστα και 
να παρουσιαστούν μπροστά στην κάμερα παίζοντας διαφορετικούς ρόλους και 
ποζάροντας. Το έργο αυτό είναι διασκεδαστικό, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει 
τους ανθρώπους να χτίσουν την αυτοεκτίμηση τους και να αναπτύξουν μια 
θετική εικόνα για το πώς φαίνονται. Για τα άτομα με υστέρηση, αυτό μπορεί να 
είναι ένα ευαίσθητο θέμα καθώς συχνά στιγματίζονται επειδή δείχνουν 
διαφορετικά από αυτό που θεωρείται “φυσιολογικό”.  
 

 
 
Φωτογραφία και προσωπογραφία σαν ένα μέσο να μιλήσεις “σχετικά με εσένα” 

 Επανεξέταση των αγαπημένων φωτογραφιών για σχεδιασμό φωτογράφισης 

 Επιλογή ρούχων, χτενίσματος, μακιγιάζ, προϊόντων 

 Επιλογή και προσαρμογή περιβάλλοντος και «τοποθεσίας» 

 Δημιουργικές τεχνικές όπως τεχνικές πλαισίων και εφέ φωτισμού 

 Ποικιλία πόζας, “στυλ” και εκφράσεων - Διασκεδάζοντας και ερμηνεύοντας 

δημιουργείται την εμφάνιση που επιθυμείτε 

 Επανεξέταση κατά την διάρκεια της φωτογράφισης δίνοντας επιλογές  

Θετική, δημιουργική και υποστηρικτική διαδικασία 
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Μια συνεδρία φωτογραφικού Χαρτοφυλακίου εξελίσσει τις συζητήσεις που 
ξεκίνησαν οι δύο προηγούμενες συνεδριάσεις με  το άτομο με NY με στόχο να 
δημιουργηθεί ένα ατομικό πλάνο με χρήση πολυμέσων. Τα σχέδια πολυμέσων 
μπορούν να ξεκινήσουν με ένα απλό προσωπικό προφίλ. Μπορείτε απλά να 
ταξινομήσετε τις φωτογραφίες σε ένα προσωπικό προφίλ με τίτλους όπως: 
Παρουσίαση του εαυτού μου, Μου αρέσουν, Δεν μου αρέσουν, Τα ενδιαφέροντα 
μου, Οι ικανότητες μου, Τα επιτεύγματα μου, Οι φίλοι μου κ.α. Καθώς οι 
δεξιότητες αυτο-συνηγορίας εξελίσσονται η συνεδρίαση φωτογραφικού 
Χαρτοφυλακίου μπορεί να κατευθυνθεί στην εξερεύνηση  προσωπικών θεμάτων 
για να ενημερωθεί το ατομικό πλάνο με τίτλους όπως μου Οι ελπίδες μου, Τα 
όνειρα μου και Οι στόχοι μου. Επιπλέον, ένα νέο τμήμα μπορεί να εισαχθεί για να 
βοηθήσει στην προετοιμασία για μια συνάντηση Σχεδιασμού Υποστήριξης 
δουλεύοντας κάτω από τίτλους όπως Τι λειτουργεί; Τι δεν λειτουργεί; Τρόποι 
που θέλω να υποστηρίζομαι; Ποιος θέλω να με υποστηρίξει; και ούτω καθεξής. Η 
χρήση των φωτογραφιών και άλλων πολυμέσων, όπως ήχος, κείμενο, βίντεο 
κλιπ και σχέδια διατηρεί τη συνομιλία κατανοητή και την διαδικασία αυτο-
συνηγορίας ελκυστική και με νόημα για το άτομο. Καθώς οργανώνονται τα μέσα 
ενημέρωσης και προστίθενται λέξεις ή ήχοι, ο εκπαιδευόμενος προετοιμάζει την 
αυτο-συνηγορία του και τη δημιουργία μια παρουσίασης που θα τον βοηθήσει 
να ακουστούν οι απόψεις και οι επιθυμίες του και να γίνει αντιληπτός κατά της 
συνάντησης που γίνεται για το σχεδιασμό του ατομικού του πλάνου. Αυτή η 
εργασία με τους μαθητές και τους χρήστες των υπηρεσιών ταιριάζει με τις 
προσεγγίσεις του “Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού” που εφαρμόζονται όλο και 
συχνότερα για την υποστήριξη των ατόμων με ΝΥ. Αυτά διερευνώνται 
περαιτέρω παρακάτω καθώς  αναπτύσσουμε  τα επόμενα βήματα του ατόμου 
στον δρόμο για την αυτο-συνηγορία, την “Γνώση των δικαιωμάτων” και την 
“Επικοινωνία του Εαυτού και Δικαιωμάτων". 
 
Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές και διαθέσιμα εργαλεία λογισμικού που 
διευκολύνουν την ταξινόμηση φωτογραφιών σε θέματα και κατηγορίες. Ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει διαφορετικούς τρόπους για να παρακολουθήσει και 
να περιηγηθεί στο υλικό. Στην πιο βασική της έκδοση περιλαμβάνει απλά την 
αλληλουχία εικόνων και, ενδεχομένως, προσθέτει μερικούς τίτλους για να 
χωρίσει σε επιμέρους ενότητες και να ονομάσει το υλικό. Ορισμένα εργαλεία 
επιτρέπουν την προσθήκη ήχου, όπως μια αφήγηση ή συνοδευτική μουσική για 
παράδειγμα. Η παραγωγή είναι τότε ουσιαστικά μια προβολή διαφανειών ή 
βίντεο. Ένα πιο εξελιγμένο πακέτο λογισμικού επιτρέπει τη διευθέτηση του 
υλικού σε διάφορα τμήματα με μια αρχική σελίδα που παρέχει στον χρήστη μια 
επιλογή ως προς το τι βλέπει και με οποιαδήποτε σειρά επιθυμεί. Αυτό εισάγει 
την διαδραστικότητα, μια εγκατάσταση που είναι διαθέσιμη χωρίς σύνδεση, με 
πολλές εφαρμογές, και μάλιστα με δημοφιλή εργαλεία παρουσίασης στην 
επιφάνεια εργασίας, όπως το PowerPoint ή το Pressie. 
  
 
Δείτε στο Παράρτημα απλούς “Πώς να” οδηγούς για χρήση της ψηφιακής 
φωτογραφίας και άλλων πολυμεσικών δραστηριοτήτων. 
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Προσωπικό προφίλ και  Χαρτογράφηση της Κοινότητας με 
Πολυμέσα – για την γνώση των δικαιωμάτων 
 
Τα ατομικά δικαιώματα μπαίνουν στο παιχνίδι καθώς οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν τη φωτογραφία. Σχετικά ανθρώπινα δικαιώματα 
περιλαμβάνουν το Σεβασμό για την Αξιοπρέπεια και το Δικαίωμα στην 
Ιδιωτικότητα και την Ασφάλεια. Είναι σημαντικό για εκείνους που ασκούν την 
Πολυμεσική Συνηγορία να εξετάζουν αυτά τα δικαιώματα και να βοηθούν τους 
εκπαιδευόμενους  τους να τα κατανοήσουν.  
 
Για περισσότερες  πληροφορίες επισκεφτείτε στο Youtube το κανάλι Project 
Puzzle και παρακολουθήστε: Andy’s Lecture on Knowledge of Rights. Δείτε εδώ: 
www.youtube.com/watch?v=pdiKKdBy2xE    
 
Η χρήση της προσέγγισης “Χαρτογράφησης της Κοινότητας” χρησιμοποιεί την  
Πολυμεσική Συνηγορία για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τι 
δικαιούνται, να αναπτύξουν την κατανόηση των δικαιωμάτων τους και το πώς 
μπορούν να επιτύχουν στα δεδομένα στα οποία ζουν. Μπορεί να ξεκινήσει ως 
μέρος της διαδικασίας δημιουργίας προφίλ και χαρτοφυλακίου με την 
περαιτέρω χρήση τίτλων για τη σύνδεση προσωπικής θεματικής με τα ατομικά 
δικαιώματα. Για παράδειγμα, εισάγοντας ένα τμήμα που ονομάζεται “Εργασία” ή 
“Παιδεία” στο χαρτοφυλάκιο ενός ατόμου μπορούμε να συνδέσουμε το 
δικαίωμα στην απασχόληση και την εκπαίδευση που το άτομο δικαιούται. Η 
“Χαρτογράφηση της Κοινότητας” στη συνέχεια επεκτείνει αυτή τη συζήτηση για 
να εξετάσει τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμες σε τοπικό 
επίπεδο για να μπορέσει το άτομο να κατακτήσει τους προσωπικούς του 
στόχους για την εργασία ή την εκμάθηση. 
 
Δικαιώματα και Ευθύνες 
Η προσέγγιση της Χαρτογράφησης της Κοινότητας βοηθά τα άτομα με ΝΥ να 
καταλάβουν ότι με την ενδυνάμωση έρχεται και η ευθύνη να αναλάβουν οι ίδιοι 
δράση  για  την επίτευξη των δικαιωμάτων τους. Θα πρέπει να εντοπίσετε την 
εκμάθηση και την εργασία που πρέπει να κάνετε, καθώς και τον εντοπισμό 
πόρων και υποστήριξης που θα πρέπει να αποκτήσετε για την επίτευξη των 
στόχων σας. Η αυξανόμενη κατανόηση των προσωπικών δικαιωμάτων των 
ατόμων με υστέρηση είναι ένα βασικό μέρος της διαδικασίας αλλά θα πρέπει να 
συνοδεύεται και από το να βοηθηθούν τα άτομα αυτά  ώστε να μάθουν να 
σκέπτονται τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους και για το πως να 
πετύχουν αυτό που θέλουν από τη ζωή. Αυτό προωθεί την προσωπική 
ανεξαρτησία. Οι άνθρωποι τότε να αρχίζουν να λαμβάνουν μια σαφή εικόνα για 
το πού θα χρειαστούν στήριξη. Παράλληλα κερδίζουν δύναμη από την ενεργή 
εφαρμογή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους για να πραγματοποιήσουν τους 
στόχους τους. 
 
Η  Χαρτογράφηση της Κοινότητας σημαίνει  απλά την εξερεύνηση της τοπικής 
κοινότητας για να εντοπισθούν και να καταγραφούν οι τοποθεσίες και οι 

http://www.youtube.com/watch?v=pdiKKdBy2xE
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υπηρεσίες που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να ασκούν τα δικαιώματά τους 
και να αναλάβουν δράση για την πρόοδο των προσωπικών τους στόχων. Αυτό 
το εργαστήριο χρησιμοποιεί κάμερες, ήχο και βίντεο στο χώρο του ατόμου ώστε 
να εντοπίζει που βρίσκονται χρήσιμες τοπικές υπηρεσίες και να μάθει τι 
προσφέρουν και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να 
επιτύχει τις φιλοδοξίες του.  Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να καταγράψουν 
τις τοποθεσίες που είναι ήδη μέρος της ζωής τους και στη συνέχεια να κάνουν 
έρευνα για να βρουν χώρους που μπορούν να τους παρέχουν υπηρεσίες και 
υποστήριξη για να επιτύχουν τους στόχους τους στο μέλλον. Με αυτό τον τρόπο 
θα αρχίσουν να αναπτύσσονται τα μελλοντικά τους σχέδια και να 
χαρτογραφούν τοπικούς πόρους που μπορούν να τους βοηθήσουν - καθώς και 
την εκμάθηση απλής δημοσιογραφίας και δεξιοτήτων παραγωγής μέσων 
ενημέρωσης. 
 
Η Google Maps παρέχει ένα online εργαλείο με το οποίο μπορείτε να φτιάξετε 
τους δικούς σας προσαρμοσμένους χάρτες και να επισυνάψετε φωτογραφίες, 
βίντεο κλιπ και κείμενο σε συγκεκριμένες θέσεις. Το εργαλείο είναι απλό στη 
χρήση και ο επιλεγμένος χάρτης μπορεί να προσεγγιστεί και να κοινοποιηθεί 
online. Αυτό το λογισμικό είναι δωρεάν, αφού έχετε εγγραφή  σε λογαριασμό 
Google. Δείτε εδώ: https://www.google.co.uk/maps/about/mymaps. 
 
Κοιτάξτε τις Αρχικές Σελίδες του Χαρτοφυλακίου Πολυμεσικής Συνηγορίας που 
ο Harry και ο Ajay έχουν δημιουργήσει παρακάτω για τα προσωπικά τους 
σχέδια. Οι τίτλοι με τους οποίους εργάζονται καλύπτουν τις πτυχές της ζωής 
τους που είναι σημαντικές για αυτούς σε αυτό το στάδιο της ζωής τους. 
Σημειώστε ότι ο Harry είναι νεότερος και σε πιο πρώιμο στάδιο της μετάβασης 
στην ενήλικη ζωή στην κοινότητά του, ενώ o Ajay χρησιμοποιεί την Πολυμεσική 
Συνηγορία για να εξερευνήσει πιο ενήλικες πτυχές της ζωής στην κοινότητα 
όπως η εργασία και οι προσωπικές σχέσεις.  
 
Παραδείγματα “Αρχικών Σελίδων” Χαρτοφυλακίου με Πολυμέσα- Harry και Ajay 

 

https://www.google.co.uk/maps/about/mymaps
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Harry Thomas 

Καλώς ήρθατε στην wiki-ιστοσελίδα μου 

- Ποιός είναι σημαντικός για εμένα 

- Πώς επικοινωνώ 

- Σε τι είμαι καλός 

- Πώς μπορείς να με στηρίξεις 

- Οι στόχοι μου 

- Το Πρσωποκεντρικό μου πλάνο 

 
 

 
 
Ajay Advice 2 

WIKI MASTER 

- Δεξιότητες 

- Εργασία 

- Ταξίδια 

- Σχετικά με εμένα 

- Διακοπές 

- Αγάπη 

- Αρχική 
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Προσωποκεντρικός Σχεδιασμός με Πολυμέσα – για την 
επικοινωνία του Εαυτού και των Δικαιωμάτων 
 
Ο Ajay και ο Harry χρησιμοποιούν αυτά τα χαρτοφυλάκια πολυμέσων για να 
βοηθηθούν να μοιραστούν πράγματα σχετικά με τον εαυτό τους, τη ζωή τους, τι 
είναι σημαντικό για αυτούς και το πώς επιθυμούν να υποστηριχθούν. Αυτό τους 
βοηθά να συνειδητοποιήσουν τα δικαιώματά τους και τους προσωπικούς τους 
στόχους. Η κοινή χρήση πολυμέσων με άλλους ανθρώπους αναφορικά με τον 
εαυτό σας και τις φιλοδοξίες σας είναι ένας πολύ καλός τρόπος  για να 
διευκολυνθεί η επικοινωνία και να διασφαλισθεί ότι τα μέλη του  
υποστηρικτικού προσωπικού θα συνεργαστούν για να βοηθήσουν τα άτομα να 
επιτύχουν τους στόχους τους, βοηθώντας την αυτο-συνηγορία να πετύχει.  
 
Η προσέγγιση αυτή παρέχει ένα πολύτιμο εργαλείο για να βοηθήσει  στον 
Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό για άτομα με υστέρηση. Η κοινή χρήση 
πολυμέσων με άλλους βοηθάει ώστε να μιλάτε για τον εαυτό σας και 
εξασφαλίζει ότι το άτομο είναι πραγματικά στο κέντρο των συναντήσεων και 
συζητήσεων σχετικά με τα σχέδιά και τη ζωή του. Η εργασία με χαρτοφυλάκια 
και προφίλ βοηθά το άτομο να αναπτύξει την αυτο-συνηγορία του και να 
οικοδομήσει την αυτοπεποίθηση του ώστε να εκφραστεί και να δηλώσει τις 
επιθυμίες του. Φωτογραφίες και βίντεο πολυμέσων μπορούν να αναθεωρηθούν 
ώστε να βοηθήσουν τα άτομα να θυμούνται τι έχουν κάνει και να ενισχύσουν ό, 
τι έχουν μάθει. Οι εκπαιδευόμενοι  μας μπορούν στη συνέχεια να οικοδομήσουν 
τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση τους στην διάδοση της αυτογνωσίας και 
των δικαιωμάτων τους, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, ήχο και βίντεο κλιπ για 
να βοηθήσουν την επικοινωνία τους και να δοκιμάσουν τις δεξιότητες 
παρουσίασης τους. Με αυτόν τον τρόπο η Πολυμεσική Συνηγορία μπορεί να 
βοηθήσει στην οικοδόμηση δυνατότητας αυτο-συνηγορίας. 
 
 

          
 
Η διαδικασία του “Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού” ενημερώνεται από την 
κατανόηση των διαφόρων δικαιωμάτων μας καθώς παίρνουμε το μονοπάτι της 
ενηλικίωσης - δικαιώματα που εξηγούνται, γίνονται κατανοητά και “κτήμα”  με 
τη βοήθεια του έργου της Πολυμεσικής Συνηγορίας που περιγράφουμε 
παραπάνω. Η εργασία του Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού βοηθά στο να 
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χαρτογραφηθούν οι προσωπικές φιλοδοξίες και στόχοι, χρησιμοποιώντας 
συχνά εργαλεία όπως το εργαλείο “PATH”.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό και 
τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται επισκεφθείτε στο Youtube το Κανάλι Project 
Puzzle και παρακολουθήστε τη: Διάλεξη της Gosia – Προσωποκεντρικός 
Σχεδιασμός. Δείτε εδώ: www.youtube.com/watch?v=ZUEXJm_x5ag (με 
ελληνικούς υπότιτλους) 
 
Δείτε πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού 
PATH στο παρακάτω Παράρτημα.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε στο Youtube το Κανάλι Poject 
Puzzle και παρακολουθήστε: Andy’s Lecture on Communication of Knowledge of 
Self and Rights Δείτε εδώ: www.youtube.com/watch?v=8L53cktUqQg  
 

 
Παραγωγή Πολυμέσων ως Ομάδα - για την ανάπτυξη ηγετικών 
ικανοτήτων 
 

 
 
Η κοινή χρήση πολυμέσων που έχεις αναπτύξει προσωπικά βοηθά την αυτο-
συνηγορία, επιτρέποντας στο άτομο να καθοδηγήσει την ομάδα που είναι 
υπεύθυνη για την ατομική υποστήριξή του με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα 
άτομο που δέχεται υποστήριξη στην καθημερινότητά του λόγω της υστέρησής 
του θα το βρει ιδιαίτερα δύσκολο να διεκδικήσει τις προσωπικές του 
προτιμήσεις, να κάνει επιλογές και να πάρει στα χέρια του τον έλεγχο της ζωής 

http://www.youtube.com/watch?v=ZUEXJm_x5ag
http://www.youtube.com/watch?v=8L53cktUqQg
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του. Ξεκινούν να αναλαμβάνουν τον “Ηγετικό Ρόλο” στη ζωή τους από τη στιγμή 
που αρχίζουν ενεργά να μοιράζονται τις προσωπικές τους σκέψεις, απόψεις και 
προτιμήσεις. Είναι ένα θετικό βήμα προς την ανεξαρτησία και την ηγεσία της 
δικής σας ζωής. Αυτό είναι το τέταρτο και τελευταίο βήμα προς της 
αποτελεσματική αυτο-συνηγορία, καθώς οι άνθρωποι αρχίζουν να 
αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο στις Συναντήσεις Αξιολόγησης και  Σχεδιασμού 
Υποστήριξης, με τη βοήθεια των αυτοδημιούργητων πολυμέσων ώστε να έχουν 
μεγαλύτερο λόγο στις αποφάσεις σχετικά με τους εαυτούς τους και τις ζωές 
τους. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε στο Youtube το Κανάλι Poject 
Puzzle και παρακολουθήστε: Andy’s Video Lecture on Leadership. Δείτε εδώ: 
www.youtube.com/watch?v=Wm-mirYF-iU  
 
Η εργασία με την Πολυμεσική Συνηγορία που προωθεί την ανάπτυξη Ηγετικών 
Ικανοτήτων μπορεί κάλλιστα να εξελιχθεί από ατομική σε ομαδική δουλειά και 
να προχωρήσει περαιτέρω. Άνθρωποι μπορούν να φτιάξουν μαζί πολυμέσα που 
να αποτυπώνουν όσα έχουν μάθει για την αυτο-συνηγορία και για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες και από 
τη δουλειά στα προσωπικά τους χαρτοφυλάκια. Μπορούν να μοιραστούν και να 
συγκρίνουν αυτά που έχουν μάθει και επιτύχει και έτσι να συνεχίσουν για να 
δημιουργήσουν συμβουλές και καθοδήγηση για άλλους που βασίζονται στην 
εμπειρία τους.  
 
Αυτό αντιστοιχεί σε μια αξιόλογη πρόοδο στις ικανότητες προσωπικής ζωής, 
ξεκινώντας με την αυτο-συνηγορία και συνεχίζοντας με την “Συνηγορία 
ανάμεσα σε ομότιμους”  και με την “Συνηγορία του Πολίτη”. Για άτομα με 
υστέρηση που έχουν ανατραφεί λαμβάνοντας υποστήριξη από άλλους, η 
διαδικασία της αντιστροφής των ρόλων και η παροχή συμβουλών και 
υποστήριξης σε άλλους ανθρώπους είναι δυνητικά πολύ ενδυναμωτική. Βοηθά 
στην απόκτηση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης για τον συνήγορο και 
ταυτόχρονα προσφέρει βοήθεια προς άλλους ανθρώπους και συνεισφέρει 
θετικά στην κοινωνία.  
 
Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό τελειώνει με μερικά παραδείγματα 
δραστηριοτήτων από συνάντηση εργασίας με άτομα με νοητική υστέρηση που 
συνδυάζει την Πολυμεσική Συνηγορία με την εκμάθηση για την ανεξάρτητη 
διαβίωση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η σεμιναριακή προσέγγιση 
μπορεί να λειτουργήσει προσθετικά στις γνώσεις που οι εκπαιδευτές απέκτησαν 
στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης εργασίας για τη μεθοδολογία easy-to-
read. Παρέχει ένα προκαθορισμένο τρόπο για να συμμετάσχουν και οι 
εκπαιδευόμενοι σας ενεργά στη διαδικασία της παραγωγής προσβάσιμων και 
χωρίς αποκλεισμούς πληροφοριών. Κατά τη διαδικασία αυτή οι ανθρώπινες 
αλληλεπιδράσεις και τα συναισθήματα που συνδέονται με την επιβεβαίωση των 
ατομικών δικαιωμάτων και την οικοδόμηση ανεξάρτητων ζωών μέσα στην 
κοινότητα μπορούν να διερευνηθούν από κοινού. Η προσέγγιση περιλαμβάνει 
υποστήριξη για τα άτομα με ΝΥ για να φτιάξουν το υλικό καθοδήγησης για 

http://www.youtube.com/watch?v=Wm-mirYF-iU
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άλλους ανθρώπους με ΝΥ στην κοινότητά τους, χρησιμοποιώντας μια 
φωτογράφιση μαζί με μια συνεδρία θεάτρου. Οι συμμετέχοντες διαδραματίζουν 
διάφορες χαρακτηριστικές εμπειρίες, όπως “να ανακαλύψουν τι ημερήσιες 
δραστηριότητες είναι διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο” και να παίξουν μπροστά 
από την κάμερα για να φτιάξουν “Φωτογραφικά Σύμβολα” που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθεί ένα Εύκολο-προς-ανάγνωση περιεχόμενο 
που παρέχει καθοδήγηση και πληροφορίες για άλλους ανθρώπους με ΝΥ. Στην 
πρώτη βίντεο-διάλεξη εισάγονται τα φωτογραφικά σύμβολα. Το δεύτερο βίντεο 
δείχνει το θεατρικό εργαστήριο και τη φωτογράφηση στην πράξη. 
 
Για να το δείτε, επισκεφθείτε στο Youtube το Κανάλι Poject Puzzle και 
παρακολουθήστε το βίντεο-οδηγό του Richard “Τι είναι τα Φωτογραφικά 
(Φωτο) Σύμβολα”. Δείτε εδώ:   
www.youtube.com/watch?v=dsWQRbF9ads (με ελληνικούς υπότιτλους)  
Μετά παρακολουθήστε το video του Richards “Πως φτιάχνεται ένα 
Φωτογραφικό (Φωτο) Σύμβολο” με φωτογράφηση και θεατρικό εργαστήριο, 
στο: 
www.youtube.com/watch?v=_F8lJT7Oe-I  (με ελληνικούς υπότιτλους)  
 
Αυτές οι δραστηριότητες εκμάθησης βασίζονται στις προσβάσιμες πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα, τις τοπικές υπηρεσίες και τις δυνατότητες 
υποστήριξης. Αυτό το είδος της εργασίας μπορεί στη συνέχεια να αναπτύξει τη 
διαδικασία της “Χαρτογράφησης της Κοινότητας” για να συγκεντρώσει όλα τα 
παραδείγματα των τοπικών υπηρεσιών και να υποστηρίξει ότι τα άτομα έχουν 
τεκμηριώσει στα προσωπικά τους χαρτοφυλάκια. Δουλεύοντας σε ομάδες, 
άτομα με υστέρηση μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολύτιμο χάρτη των 
τοπικών υπηρεσιών που ενημερώνεται από εκείνους που χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες. Το εργαλείο κατασκευής χάρτη του Google Map μπορείτε να το 
βρείτε εδώ https://www.google.co.uk/maps/about/mymaps 
 
 
Για να ολοκληρώσετε αυτό το σύνολο των δραστηριοτήτων με τους 
εκπαιδευόμενους σας, σκεφτείτε να συγκεντρώσετε τα πολυμέσα, 
συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, χαρτών, κειμένων και βίντεο κλιπ σε ένα 
Χαρτοφυλάκιο Πολυμέσων το οποίο εσείς και οι εκπαιδευόμενοι σας μπορείτε 
να μοιραστείτε για να περάσετε τη μάθηση και την εμπειρία τους σε νεότερους ή 
λιγότερο έμπειρους ομότιμους με νοητική υστέρηση. Ένα καλό παράδειγμα 
αυτού του είδους της προσέγγισης της μάθησης από ομότιμους μπορεί να 
προβληθεί στο ίντερνετ  μπαίνοντας στην ιστοσελίδα “Ajay’s Advice Website”. 
Αυτή η Wiki ιστοσελίδα είναι ένα σπουδαίο μοντέλο της Πολυμεσικής 
Συνηγορίας για να το μοιραστείτε με τους εκπαιδευόμενους σας, το οποίο έχει 
καταστήσει ικανή την Συνηγορία  και την “Συνηγορία μεταξύ ομότιμων” για 
έναν νεαρό άνδρα με νοητική υστέρηση:  
Δείτε: www.rixwiki.org/rix/home/ajay-advice-2  
 

http://www.youtube.com/watch?v=dsWQRbF9ads
http://www.youtube.com/watch?v=_F8lJT7Oe-I
https://www.google.co.uk/maps/about/mymaps
http://www.rixwiki.org/rix/home/ajay-advice-2
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Επίλογος 
 
Οι σημερινές ψηφιακές ΤΠΕ και οι τεχνολογίες πολυμέσων μπορούν να 
προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για τα άτομα με νοητική υστέρηση και για 
εκείνους  που τους στηρίζουν και τους διδάσκουν. Σε αυτό το εκπαιδευτικό 
πακέτο το Project  PUZZLE παρέχει ιδέες και οδηγίες για το πώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αυτά τα εργαλεία για να εφαρμοσθεί μια προσέγγιση 
Πολυμεσικής Συνηγορίας για να εξερευνηθούν τα δικαιώματα των ατόμων και 
συνδεθούν  πλήρως με τις επιθυμίες τους και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Η 
γνώση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων δεν είναι πλήρης μέχρι το άτομο να 
αντιλαμβάνεται πώς αυτά έχουν εφαρμογή για τη δική του ζωή και να έχει τη 
δυνατότητα να αναλάβει δράση για να συνειδητοποιήσει τους προσωπικούς 
τους στόχους.  
 
Οι μέθοδοι που παρουσιάζονται σε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό έχουν 
σχεδιαστεί για να εμπνεύσουν τους υποστηρικτές και τους εκπαιδευτικούς για  
να βοηθήσουν  αυτοί τους εκπαιδευόμενους τους και για τους χρήστες των 
υπηρεσιών για να κάνουν αυτή τη σύνδεση με την μέγιστη αξιοποίηση των 
σημερινών τεχνολογιών. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Επόμενος στόχος σας 
είναι να διαλέξετε από αυτό το μάθημα ό,τι νομίζετε ότι θα λειτουργήσει για σας 
και τους εκπαιδευόμενους σας και να το συνδυάσετε με τις δικές σας ιδιαίτερες 
περιστάσεις. Θα πρέπει τότε να προσθέσετε τις δικές σας ιδέες, να 
πειραματιστείτε και να συνεργαστείτε με τους εκπαιδευόμενους σας για να 
αναπτύξετε τις δικές σας εφαρμογές Πολυμεσικής Συνηγορίας. Όταν το κάνετε - 
θυμηθείτε να καταγράψετε τα επιτεύγματά σας - χρησιμοποιώντας πολυμέσα, 
φυσικά, και παρακαλώ μοιραστείτε ό,τι επιτύχετε με το Project PUZZLE.  
 
Καλή τύχη! Ανυπομονούμε να μάθουμε πως θα τα πάτε! 
 

Η Ομάδα του Έργου Puzzle 2016 
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Αναφορές και Σύνδεσμοι 

 
Test, David W. / Fowler, C.H. / Wood, W.M. / Brewer, D.M. /Eddy, S. (2005): 
A conceptual framework of self-advocacy for students with disabilities. In: 
Remedial and Special Education, 26, 43-54  
 
Multimedia Advocacy Principles – RIX Research & Media is available at: 
www.rixwiki.org/media/import-
2/wiki/slide/attachment/7006860d32b2346749895c16284a4cd8e0925ac2.
pdf   
 
Assistive Technology is defined by the British Assistive Technology 
Association at: http://www.bataonline.org/further-assistive-technology-
definition  
 

 

http://www.rixwiki.org/media/import-2/wiki/slide/attachment/7006860d32b2346749895c16284a4cd8e0925ac2.pdf
http://www.rixwiki.org/media/import-2/wiki/slide/attachment/7006860d32b2346749895c16284a4cd8e0925ac2.pdf
http://www.rixwiki.org/media/import-2/wiki/slide/attachment/7006860d32b2346749895c16284a4cd8e0925ac2.pdf
http://www.bataonline.org/further-assistive-technology-definition
http://www.bataonline.org/further-assistive-technology-definition


Puzzle. Developing easy to read formats for people with intellectual disabilities 

 

 2015-1-EL01-KA204-014123 Page 33 of 33

 

Παράρτημα - Περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία 
για να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε την  
Πολυμεσική Συνηγορία 
 

Annex I: Πώς να τραβήξετε βίντεο με διαφορετικές συσκευές 

Annex II: Δουλεύοντας με τον Ήχο - Οδηγός Καλών Πρακτικών  

Annex III: Δουλεύοντας με τον Ήχο – πώς να ηχογραφήσετε με 

διαφορετικές συσκευές 

Annex IV: Δουλεύοντας με Βίντεο – Οδηγός Καλών Πρακτικών 

Annex V: Πώς να βγάλετε φωτογραφίες με διαφορετικές συσκευές 

Annex VI: Δουλεύοντας με Εικόνες - Εργαλεία & Συνδέσμους  

Annex VII: Οδηγός για το εργαλείο PATH για τον Προσωποκεντρικό 

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

 

Πώς να τραβήξετε βίντεο με διαφορετικές συσκευές 

 
Οι περισσότερες κινητές συσκευές και πολλοί 
υπολογιστές –φορητοί και μη, έχουν 
ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή που 
μπορεί να τραβήξει βίντεο κλιπ. Αυτές 
περιλαμβάνουν έξυπνα τηλέφωνα, iPads, κινητά 
tablet και «phablet» συσκευές:  

Κάθε συσκευή λειτουργεί με έναν λίγο 
διαφορετικό τρόπο, αλλά αυτές οι γενικές 
οδηγίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας 
για να τραβήξετε ένα βίντεο.  

 

 
1. ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ - Ψάξτε για ένα εικονίδιο κάμερας 
στην «Αρχική Οθόνη» ή όπου αλλού έχετε βάλει ή εμφανίζονται οι «Εφαρμογές» της 
συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί να περάσετε περισσότερες από μία οθόνη των 
εφαρμογών πριν να βρείτε το εικονίδιο της κάμερας, αλλά συνήθως αυτό βρίσκεται 
στην πρώτη οθόνη, όπως στα παρακάτω παραδείγματα: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ πατώντας το εικονίδιο της κάμερας - Η Εφαρμογή 
κάμερα θα εμφανίσει το παράθυρο με το σκόπευτρο της κάμερας μαζί με κάποια 
πλήκτρα ελέγχου της κάμερας και εργαλεία γύρω από το πλαίσιο / άκρες της οθόνης.   
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3. ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ 

Διαφορετικές συσκευές θα έχουν ελαφρώς διαφορετικά χειριστήρια και εργαλεία για 
την κάμερα, αλλά και όλες οι συσκευές πρέπει να έχουν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ έτσι ώστε ό,τι θέλετε να φωτογραφίσετε να είναι 
ευδιάκριτο και καλά τοποθετημένο στο παράθυρο σκόπευτρο. 

 

 

 

 

 

Έναν τρόπο για να πάτε από τη λειτουργία κάμερα σε λειτουργία βίντεο –
συνήθως ένα κουμπί με το εικονίδιο του βίντεο δίπλα στο κουμπί της κάμερα, ή 
στα IOS η λέξη ‘Βίντεο’ δίπλα στη Φωτογραφία 

Ένα πλήκτρο που πατάτε για να μεταβείτε από τη 
χρήση της μπροστινής κάμερας στην πίσω κάμερα 
- συνήθως ένα εικονίδιο κάμερας με βέλη 
κατεύθυνσης.  
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5. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ πατώντας το μεγάλο κουμπί "Start / Stop" (Έναρξη / 
Διακοπή). Οι περισσότερες συσκευές έχουν ένα χρονόμετρο που δείχνει τη διάρκεια 
του βίντεο κλιπ στο πάνω μέρος της οθόνης. Αυτό θα ενεργοποιηθεί όταν πατήσετε 
το κουμπί Έναρξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ πατώντας το μεγάλο κουμπί "Start / Stop". 
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Δουλεύοντας με τον Ήχο - Οδηγός Καλών Πρακτικών 

 

Ο ήχος μπορεί να προσθέσει πολλά σε ένα ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ήχος μπορεί να προσθέσει, να συνδέσει ή να ενισχύσει το 

νόημα του κειμένου και των εικόνων και να προσθέσει πλούτο, 

ατμόσφαιρα και μια επιπλέον αισθητήρια διάσταση.  

Για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον ήχο αποτελεσματικά, 

εξετάστε τα διάφορα είδη ήχου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 

τον λόγο που θα προσθέτατε αυτό το είδος του ήχου … 

Είδη ήχου και λόγοι που θα τους χρησιμοποιήσετε 

 

1. Διαβάστε το κείμενο μεγαλόφωνα - Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τον ήχο για να κάνετε το κείμενο και 

τις φωτογραφίες πιο ευανάγνωστες απλά ηχογραφώντας 

τον εαυτό σας να  διαβάζει το κείμενό δυνατά. Στη 

συνέχεια μπορείτε να επισυνάψετε το ηχητικό αρχείο 

στην ίδια σελίδα. Με αυτόν τον τρόπο ένας χρήστης 

που δεν μπορεί να διαβάσει ίσως να είναι σε θέση να 

κατανοήσει το μήνυμα ακούγοντάς το.. 

 

Αυτή είναι η αρχή της ‘ενίσχυσης’ - καθώς προσθέτετε στοιχεία πολυμέσων στη 

σελίδα του wiki σας, ενισχύετε / επαναλαμβάνετε το μήνυμα, προσθέτοντάς του κάθε 

φορά περισσότερη σαφήνεια. 

 

2. Προσθέστε νόημα μέσω προφορικού λόγου - Σκεφτείτε πως 

ο προφορικός λόγος μπορεί να μεταφέρει επιπλέον 

συναίσθημα και να προσθέσει μια άλλη διάσταση. Ο τόνος της 

φωνής σας μπορεί να είναι χαρούμενος ή δακρυσμένος! Αυτό 

προσθέτει επιπλέον νόημα στο ίδιο μήνυμα. Ένα κείμενο δεν 

φανερώνει αν ο συγγραφέας είναι άνδρας ή γυναίκα, αν έχει 

θετική ή σαρκαστική στάση κ.λπ. Ενώ χρησιμοποιώντας 

προσεκτικά την ηχογράφηση μπορείτε να εμπλουτίσετε το 

νόημα προσθέτοντας επιπλέον διαστάσεις.  

 

3. Προσθέστε νόημα με προφορικό λόγο και ήχους - Μην 

περιορίζεστε στην απλή αφήγηση του κειμένου σας ... αν και ο 

συνδυασμός εικόνας και κειμένου θα μπορούσε να μεταφέρει το 

νόημα αρκετά πλήρες και προσβάσιμο,  υπάρχουν ακόμη 

περισσότερα που θα μπορούν να μεταδοθούν. Για παράδειγμα, 

μπορείτε να προσθέστε μια εικόνα με ένα κομμάτι κέικ και να γράψετε 

αγάπη από κάτω, αλλά αν προσθέσετε τον ήχο «μμμμ!» ενισχύετε το 

νόημα και προσθέτετε χιούμορ και μια προσωπική νότα στο μήνυμα.!'  
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4. Χρησιμοποιείστε ηχητικά εφέ - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηχητικά εφέ για να 

εμπλουτίσετε την ατμόσφαιρα, αλλά και να επικοινωνήσετε το μήνυμά σας με μη-

λεκτικό τρόπο. Ορισμένοι ήχοι μπορεί να έχουν μια 

ιδιαίτερη σημασία για ένα άτομο με βαριά αναπηρία ή 

πολλαπλές αναπηρίες, ή για ένα άτομο που η μητρική 

του γλώσσα δεν είναι ίδια με εκείνη που 

χρησιμοποιείται στο γραπτό κείμενο..  

 

Για παράδειγμα, αν έχουμε την εικόνα ενός τρένου, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε 

το κείμενο ‘Αγαπώ τα τρένα’, καθώς και τον ήχο του τρένου που φεύγει από το 

σταθμό για να αποδώσουμε την αισθητήρια εμπειρία των ταξιδιών με τρένο.  

 

 

5. Χρησιμοποιείστε μουσική - Μια χρήση του ήχου που είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική για την πολυμεσική συνηγορία είναι η μουσική. Η 

μουσική μπορεί να ξυπνήσει συναισθήματα, καθώς και να ενισχύσει το 

μήνυμά σας μέσα από τους στίχους..  

 

Πολλοί άνθρωποι είναι παθιασμένοι με τη μουσική τους, και το ίδιο 

ισχύει για τα άτομα με νοητική υστέρηση. Όλοι έχουμε τα 

αγαπημένα μας κομμάτια και τις προσωπικές μας προτιμήσεις και η μουσική θα 

μπορούσε να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να εξατομικεύσει κάποιος τα 

πολυμέσα του και να προσθέσει επιπλέον διαστάσεις σε αυτό που επικοινωνείται. 

 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η μουσική συνδέεται με πνευματικά 

δικαιώματα και αν σκοπεύετε το πορτοφόλιο / η σελίδα της Πολυμεσικής σας 

Συνηγορίας να είναι διαθέσιμη στο κοινό, τότε θα πρέπει να εξετάσετε τους κανόνες 

για να μην παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Βέβαια αυτό δεν θα 

ισχύει για κάποιον που χρησιμοποιεί μουσική σε μια συνάντηση, καθώς αυτό είναι 

ένα ιδιωτικό πλαίσιο! 
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 Δουλεύοντας με τον Ήχο  

Πώς να ηχογραφήσετε με διαφορετικές συσκευές   
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Πίνακας Περιεχομένων 
 

Αν χρησιμοποιείτε Υπολογιστή ........................................................................................ 3 

Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή Android ή IOS (iPhone or iPad) ........................... 3 

Ηχογραφώντας σε εφαρμογή IOS – MP3 Recorder .................................................... 4 

Ηχογραφώντας σε εφαρμογή Android – Hi-Q MP3 REC (Free) App ...................... 7 
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Τα ηχητικά κλιπ μπορούν να αποτελέσουν μια σπουδαία προσθήκη σε ένα 
ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Η εγγραφή ομιλίας μπορεί να συνδέσει ή να 
ενισχύσει το νόημα του κειμένου και των εικόνων και πραγματικά να κάνει το μήνυμα 
που προσπαθείτε να μεταφέρετε προσωπικό και πιο αποτελεσματικό.  

Αν θέλετε να ηχογραφήσετε ένα ηχητικό κλιπ για να το προσθέσετε στο RIX Wiki 
σας, η μέθοδος θα διαφέρει ανάλογα με το είδος της συσκευής που χρησιμοποιείτε.  

 

 Αν χρησιμοποιείτε Υπολογιστή 
 
Μπορείτε να ηχογραφήσετε ηχητικά κλιπ  στον υπολογιστή σας και 
να τα αποθηκεύσετε ως αρχεία MP3 χρησιμοποιώντας ένα δωρεάν 
πρόγραμμα λογισμικού που ονομάζεται Audacity. Δείτε τους δύο 
οδηγούς μας για το πώς να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε 
το Audacity.   
 
 

Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή Android ή IOS (iPhone or 
iPad) 
 
Μπορείτε να ηχογραφήσετε ηχητικά κλιπ χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών εγγραφής διαθέσιμων για συσκευές ΙOS και Android, πολλές από τις 
οποίες είναι δωρεάν ή έχουν δωρεάν εκδόσεις. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να 
κάνετε την εγγραφή σας, αποθηκεύσετέ την ως αρχείο MP3, και ανεβάσετε το αρχείο 
στο λογαριασμό σας στο Dropbox (ή άλλο αποθηκευτικό χώρο του cloud).  
 
Διαφορετικές εφαρμογές καταγραφής ήχου θα φαίνονται διαφορετικές και θα έχουν 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ωστόσο, η βασική διαδικασία για την καταγραφή 
και αποθήκευση ενός ηχητικού αρχείου θα είναι παρόμοια στις περισσότερες 
εφαρμογές.  
 
Σε αυτό τον οδηγό θα σας δείξουμε πώς να ηχογραφήσετε κλιπ χρησιμοποιώντας τις 
εφαρμογές MP3 Recorder (Free) App για συσκευές iOS και Hi-Q MP3 Rec App για 
συσκευές Android. Και οι δύο αυτές εφαρμογές διατίθενται σε δωρεάν εκδόσεις και 
είναι εύκολες στη χρήση.  
 

 

 

 

http://audacityteam.org/
https://itunes.apple.com/gb/app/mp3-recorder-free/id792552125?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hiqrecorder.free&hl=en
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Ηχογραφώντας σε εφαρμογή IOS – MP3 Recorder  
 

 

Ανοίξτε την εφαρμογή. 
Μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα 
που να ζητά πρόσβαση στο 
μικρόφωνο της συσκευής σας. 
Πατήστε ‘OK’.  

 

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, 
πατήστε το μεγάλο κόκκινο 
κουμπί. 

Θα δείτε ένα μικρό κόκκινο 
φως και το χρονόμετρο στο 
πάνω μέρος της οθόνης θα 
δείξει την διάρκεια της 
εγγραφής. 

Για να διακόψετε την εγγραφή, 
πατήστε και πάλι το μεγάλο 
κόκκινο κουμπί (1). 

Για να διακόψετε την εγγραφή, 
πατήστε το κουμπί STOP (2). 

1 
2 
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Όταν πατήσετε STOP, θα σας 
ζητηθεί να αποθηκεύσετε την 
ηχογράφησή σας και να της 
δώσετε ένα όνομα αρχείου. 
Προσθέστε ένα όνομα αρχείου 
και πατήστε OK.  

Για να δείτε και να μοιραστείτε 
τα αποθηκευμένα ηχητικά 
αρχεία σας, πατήστε το 
εικονίδιο Media στο κάτω 
κέντρο της οθόνης. Θα δείτε 
όλα τα αποθηκευμένα αρχεία 
σας να εμφανίζονται στη 
σελίδα.  

Μπορείτε να αναπαράγετε ένα 
ηχητικό αρχείο ή να το 
ανεβάσετε ή να το μοιραστείτε, 
επιλέγοντάς το από τη λίστα. 
Το κλιπ που έχετε επιλέξει θα 
αρχίσει αυτόματα να παίζει.   

 

Advertising Banner 

 

Advertising Banner 
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Βεβαιωθείτε ότι βλέπετε το 
αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε 
στο παράθυρο, στη συνέχεια, 
πατήστε Αποστολή (Upload). 
Το ηχογραφημένο αρχείο σας 
τώρα έχει ανέβει στην εφαρμογή 
αποθήκευσης (cloud storage 
App) που έχετε επιλέξει ως 
αρχείο MP3, σε αυτό το 
παράδειγμα στο Google Drive.  

Για να ανεβάσετε το κλιπ στο 
Dropbox σας ή άλλο 
αποθηκευτικό λογαριασμό, 
πατήστε το εικονίδιο Κοινή 
χρήση αρχείων (Share File) 
στα δεξιά. 

Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο 
διαλόγου επιλογές κοινής 
χρήσης. Επιλέξτε την περιοχή 
που θέλετε να ανεβάσετε το κλιπ 
σας πατώντας το σχετικό 
εικονίδιο - σε αυτό το 
παράδειγμα  επιλέξαμε το 
Google Drive.  

 

Advertising Banner 
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Ηχογραφώντας σε εφαρμογή Android – Hi-Q MP3 REC 
(Free) App 
 

 

 

 

 

  

Ανοίξτε την εφαρμογή.  

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, 
πατήστε το μεγάλο κόκκινο 
κουμπί στο μέσο αριστερά του 
κάτω μέρους της οθόνης.  

Για να διακόψετε την εγγραφή, 
πατήστε (1) το ίδιο κουμπί. 

Για να σταματήσετε και να 
ολοκληρώσετε την εγγραφή, 
πατήστε (2) το κουμπί STOP 
στο μέσο δεξιά του κάτω 
μέρους της οθόνης.  

1 
2 

 Όταν ολοκληρώσετε την 
ηχογράφηση και θέλετε να 
επανεξετάσετε, μοιραστείτε ή 
να ανεβάσετε το ηχητικό 
αρχείο σας, πατήστε το 
εικονίδιο του μενού στο επάνω 
αριστερά μέρος της οθόνης.  
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Θα εμφανιστεί μια λίστα με 
όλα τα αποθηκευμένα 
ηχογραφημένα αρχεία σας. 
Επιλέγοντας (πατώντας) ένα 
από τη λίστα μπορείτε να το 
επανεξετάσετε, 
επεξεργαστείτε, ανεβάσετε ή 
να το μοιραστείτε.  

 

Για να ανεβάσετε το αρχείο 
στο Dropbox σας ή σε άλλο 
αποθηκευτικό λογαριασμό 
(cloud storage), πατήστε 
Share/Send.  

 

Θα εμφανιστεί μια λίστα με 
όλες τις διαφορετικές επιλογές 
που είναι διαθέσιμες. Επιλέξτε 
αυτή που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε πατώντας 
την. Σε αυτό το παράδειγμα 
χρησιμοποιούμε το Google 
Drive.  
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Ελέγξτε ότι όλα είναι σωστά, 
και στη συνέχεια πατήστε 
Αποθήκευση και το αρχείο σας 
θα ανεβεί στην αποθηκευτική 
εφαρμογή που έχετε επιλέξει 
(σε αυτή την περίπτωση στο 
Google Drive).  
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Δουλεύοντας με Βίντεο – Οδηγός Καλών Πρακτικών 

 

Το βίντεο μπορεί να αποτελέσει μια σπουδαία προσθήκη σε 

ένα ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ καθώς μπορεί να 

μεταφέρει μηνύματα με ένα πολύ οπτικό και ζωντανό τρόπο. 

Οι άνθρωποι συχνά σχετίζονται καλύτερα με την κινούμενη 

εικόνα παρά με ακίνητες εικόνες και κείμενο. 

Για να διασφαλίσετε ότι τα βίντεο που κάνετε είναι 

αποτελεσματικά επικοινωνιακά εργαλεία, να μερικές 

συμβουλές καλών πρακτικών που θα πρέπει πάντα να εξετάζετε… 

Τι να έχετε υπόψη σας όταν χρησιμοποιείτε το βίντεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Αναρωτηθείτε γιατί χρειάζεστε το βίντεο; - Για ήχο, 

δράση, αφήγηση κλπ; 

2. Ποιο είναι το μήνυμά σας; - Αυτό είναι πολύ σημαντικό, 

καθώς με το βίντεο μπορεί να επικοινωνήσετε πολλά 

μηνύματα, κάποια από αυτά παρά τη θέλησή σας… 

3. Να θυμάστε ότι βίντεο είναι ήχος και κινούμενες εικόνες – 

πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας το θόρυβο από το περιβάλλον 

(το ίδιο όπως όταν κάνετε μόνο ηχογράφηση). 

4. Να θυμάστε ότι τα βίντεο κλιπ θα πρέπει να είναι 

σύντομα. Πρέπει να μεταφέρουν μόνο το μήνυμα που εσείς 

επιθυμείτε. Η ιδανική διάρκεια ενός βίντεο κλιπ είναι μεταξύ 

20 δευτερολέπτων και 1 λεπτού.  

5. Τα αρχεία του βίντεο είναι μεγάλα –όσο μεγαλύτερη είναι 

η διάρκεια του βίντεο, τόσο μεγαλύτερο το αρχείο και τόσο 

περισσότερος χρόνος θα χρειαστεί για να το φορτώσετε. 
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Αναρωτηθείτε 

Τι μπορεί να προσθέσει η χρήση του βίντεο σε αυτό που θα μπορούσαμε εύκολα να έχουμε 

σαν ηχητικό αρχείο (podcast); 

 Ευκολότερη κατανόηση 

 Φιλικό μέσο, μιλά στους χρήστες 

 Με άμεση προσφώνηση και εκφράσεις του 

προσώπου δίνετε έμφαση στο μήνυμα 

 Η ηχογραφημένη ομιλία είναι πιο εύκολο να 

γίνει καλά 

 Προσθέστε φωτογραφίες ή εικόνες σε 

φωνητικά μηνύματα για πιο πλούσιο 

αποτέλεσμα.  

 

Χρυσοί κανόνες του βίντεο  

 Γενικά, να κρατάτε σταθερές τις μηχανές, χρησιμοποιώντας τρίποδο και τραπέζια 

 Λήψεις με κάμερα στο χέρι μόνο  για μια ευρύτερη οπτική γωνία, στη συνέχεια 

προχωρήστε αργά και ομαλά έχοντας ένα σαφή στόχο 

 Μην κάνετε ζουμ στη διάρκεια των λήψεων 

 Πηγαίνετε κοντά για να φαίνονται τα πράγματα μεγάλα 

 Κάντε τις λήψεις μια-μια 

 Ο ήχος να είναι καλός. 

6. Σχεδιάστε τη λήψη σας προσεκτικά για να αξιοποιήσετε με 

τον καλύτερο τρόπο το μέσο.  

7. Γίνεται ο σκηνοθέτης - έτσι ώστε οι άνθρωποι να ξέρουν 

τι θα κάνουν: 

 Πείτε «Ησυχία παρακαλώ» και «3 2 1 ξεκινάμε» κ.λπ. 

 Ξεκινήστε χωρίς ήχο για να μην χρειάζεται να 

επεξεργαστείτε το θόρυβο 

 Ενθαρρύνετε τις παραστάσεις, το παίξιμο ρόλων, 

διασκεδάστε 

 Τραβήξτε επιλεγμένες σκηνές. 
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Πώς να βγάλετε φωτογραφίες με διαφορετικές συσκευές 

 

Οι περισσότερες κινητές συσκευές και πολλοί 
υπολογιστές –φορητοί και μη, έχουν 
ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή που 
μπορεί να βγάλει φωτογραφίες. Αυτές 
περιλαμβάνουν έξυπνα τηλέφωνα, iPads, κινητά 
tablet και «phablet» συσκευές:  

Κάθε συσκευή λειτουργεί με έναν λίγο 
διαφορετικό τρόπο, αλλά αυτές οι γενικές οδηγίες θα σας 
βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να βγάλετε 
μια φωτογραφία. 

 

1. ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ - Ψάξτε για ένα εικονίδιο κάμερας 
στην «Αρχική Οθόνη» ή όπου αλλού έχετε βάλει ή εμφανίζονται οι «Εφαρμογές» της 
συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί να περάσετε περισσότερες από μία οθόνη των 
εφαρμογών πριν να βρείτε το εικονίδιο της κάμερας, αλλά συνήθως αυτό βρίσκεται 
στην πρώτη οθόνη, όπως στα παρακάτω παραδείγματα: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ πατώντας το εικονίδιο της κάμερας - Η Εφαρμογή 
κάμερα θα εμφανίσει το παράθυρο με το σκόπευτρο της κάμερας μαζί με κάποια 
πλήκτρα ελέγχου της κάμερας και εργαλεία γύρω από το πλαίσιο / άκρες της οθόνης.   
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Διαφορετικές συσκευές θα έχουν ελαφρώς διαφορετικά χειριστήρια και εργαλεία για 
την κάμερα, αλλά και όλες οι συσκευές πρέπει να έχουν: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ έτσι ώστε ό,τι θέλετε να φωτογραφίσετε να είναι 
ευδιάκριτο και καλά τοποθετημένο στο παράθυρο σκόπευτρο.  

 
4. ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ πατώντας το μεγάλο πλήκτρο “βγάζω 
φωτογραφία".  

 
 

 

 

 

 

Ένα πλήκτρο που πατάτε για να βγάλετε μια φωτογραφία - συνήθως το 
μεγαλύτερο πλήκτρο στην οθόνη 

Ένα πλήκτρο που πατάτε για να μεταβείτε από τη 
χρήση της μπροστινής κάμερας στην πίσω κάμερα 
- συνήθως ένα εικονίδιο κάμερας με βέλη 
κατεύθυνσης.  
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Δουλεύοντας με Εικόνες - Εργαλεία & Συνδέσμους 
 

1. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (Photo 
Editor) – Το πιο πιθανό είναι ότι ήδη υπάρχει στον υπολογιστή, tablet, έξυπνο 
τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή σας ένα βασικό λογισμικό επεξεργασίας 
φωτογραφιών ή είναι εγκατεστημένη μια εφαρμογή (App) ώστε να μπορείτε να 
το χρησιμοποιήσετε αμέσως. 

Αν και οι συσκευές διαφέρουν, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να 
έχετε πρόσβαση στην υπάρχουσα λειτουργία επεξεργασίας φωτογραφιών 
σας πηγαίνοντας στο σημείο του υπολογιστή ή της συσκευής σας όπου είναι 
συγκεντρωμένες οι φωτογραφίες σας. Αυτό συχνά ονομάζεται Εικόνες. Για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες λειτουργίες επεξεργασίας, συνήθως 
χρειάζεται να επιλέξετε πρώτα μια φωτογραφία από τις Εικόνες σας και στη 
συνέχεια να πατήσετε το κουμπί ή εικονίδιο Επεξεργασία. 

Τα πιο απαραίτητα βασικά στοιχεία επεξεργασίας φωτογραφιών είναι η 

περικοπή, η περιστροφή και η αλλαγή της φωτεινότητας / αντίθεσης / 

χρώματος. Αυτά τα στοιχεία σας επιτρέπουν να μετατρέψετε σχεδόν κάθε 

φωτογραφία σε μια πιο αποτελεσματική εικόνα. 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (APPS) – Υπάρχουν εκατοντάδες διαθέσιμες εφαρμογές για 
συσκευές IOS και Android που σας βοηθούν να δουλέψετε με εικόνες και 
φωτογραφίες. Σε γενικές γραμμές αυτές οι εφαρμογές σας παρέχουν 
διάφορους τρόπους για να επεξεργαστείτε την όψη των φωτογραφιών σας 
αλλά και να τις μοιραστείτε  μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Ορισμένες από αυτές τις εφαρμογές είναι δωρεάν και άλλες ίσως χρειαστεί να 
τις πληρώσετε. Νέες εφαρμογές αναπτύσσονται συνεχώς κι έτσι είναι 
δύσκολο να είστε ενήμεροι για το οτιδήποτε είναι διαθέσιμο. Ευτυχώς 
υπάρχουν διαδικτυακά (online) περιοδικά και τεχνολόγοι bloggers που κάνουν 
ακριβώς αυτό. Ο καλύτερος τρόπος για να εντοπίσετε τις πιο πρόσφατες 
εφαρμογές για φωτογραφίες είναι να κάνετε μια αναζήτηση στο Google, για 
παράδειγμα «οι καλύτερες δωρεάν Εφαρμογές για φωτογραφία», κι αυτό θα 
σας οδηγήσει σε καταλόγους αξιολογητών με τις πιο πρόσφατες Εφαρμογές 
... να μερικοί που βρήκαμε για σας: 

 Tech Radar – 10 Best iPhone camera and photo editing apps (2015) 

 Creative Bloq – 35 Best photo apps for iPhone, iPad and Android (2015)  

 21 ελεύθερα προγράμματα επεξεργασίας εικόνων έτοιμα για σένα –
http://technewskaioximono.blogspot.gr/2012/09/photoshop-21-tech-news-and-
more.html (ελληνικά) 

 10 δωρεάν online προγράμματα επεξεργασίας εικόνας –
http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2011/09/10-online.html (ελληνικά) 

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/best-iphone-camera-and-photo-editing-apps-1187186
http://www.creativebloq.com/design-tools/best-photo-apps-513764
http://technewskaioximono.blogspot.gr/2012/09/photoshop-21-tech-news-and-more.html
http://technewskaioximono.blogspot.gr/2012/09/photoshop-21-tech-news-and-more.html
http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2011/09/10-online.html
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Μερικές δημοφιλείς Εφαρμογές για φωτογραφίες που μπορεί να σας φανούν 
χρήσιμες: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ – Το Διαδίκτυο είναι γεμάτο συμβουλές, υποδείξεις 
και τεχνάσματα για να βγάζετε καλύτερες φωτογραφίες και να επεξεργάζεστε 
εικόνες σε κινητές συσκευές. 
 

 National Geographic – Tips for taking better camera phone pictures 

 BBC Web Wise – How can I take and share photos on my mobile phone or 
tablet device?  

 Tech Radar – Smart phone Photography Tips & Tricks  

 Kodak – Top 10 tips for great pictures 

 Πώς να βγάζετε τις καλύτερες φωτογραφίες με το κινητό σας!  – 
https://www.pcsteps.gr/1349-best-mobile-photography/ (ελληνικά) 

 Πώς να βγάζεις φοβερές φωτογραφίες με το smartphone – 
http://www.redbull.com/gr/el/stories/1331762989637/austin-mann-tips-
fwtografies-smartphones (ελληνικά)  

 

Instagram – Υπηρεσία ανταλλαγής ψηφιακών φωτογραφιών και 

κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπει να προσθέτετε φίλτρα και 

εφέ στις φωτογραφίες σας και να τις μοιράζεστε με τη μεγάλη 

διαδικτυακή κοινότητα χρηστών του Instagram. 

Hipstamatic – Εργαλείο που σας επιτρέπει να προσθέτετε ρετρό 

φίλτρα και εφέ στις φωτογραφίες σας. 

 

Fotor – Διαδικτυακό εργαλείο σχεδιασμού και επεξεργασίας 

φωτογραφιών που σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε φωτογραφίες, να 

προσθέτετε φίλτρα, πλαίσια, κείμενα και αυτοκόλλητα και να 

δημιουργείτε κολλάζ. 

Caption Distraction – Εφαρμογή που σας επιτρέπει να προσθέτετε 

εύκολα ΄κουτιά’ λόγου / σκέψης σε στυλ κόμικς και αυτοκόλλητα στις 

φωτογραφίες. 

http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-tips/camera-phone-photos/#/fountain-portrait-england_23020_600x450.jpg
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/mobile-photos
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/mobile-photos
http://www.techradar.com/how-to/phone-and-communications/mobile-phones/smartphone-photography-tips-and-tricks-you-should-know-1189841
http://www.kodak.com/ek/US/en/Home_Main/Tips_Projects_Exchange/Learn/Top_10_Tips_for_Great_Pictures.htm
https://www.pcsteps.gr/1349-best-mobile-photography/
http://www.redbull.com/gr/el/stories/1331762989637/austin-mann-tips-fwtografies-smartphones
http://www.redbull.com/gr/el/stories/1331762989637/austin-mann-tips-fwtografies-smartphones
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Σχεδιάζοντας Εναλλακτικά Αύριο με Ελπίδα – PATH 

Το PATH είναι ένα εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν ένα άτομο έχει ένα συγκεκριμένο στόχο ή όνειρο για το μέλλον, 

για να επεξεργαστείτε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την πραγματοποίησή του.  

Κατά τη χρήση του PATH, συναντάται μια ομάδα ανθρώπων που έχει επιλεγεί από το άτομο και –χρησιμοποιώντας το πρότυπο του 

PATH και το γραφιστικό διευκολυντή, καθορίζει έναν εφικτό και ρεαλιστικό στόχο για το μέλλον βασιζόμενη ‘στο όνειρο’ και 

χαράσσει μια βήμα-προς-βήμα πορεία για την επίτευξη αυτού του στόχου ξεκινώντας από το τέλος (τον στόχο) και πηγαίνοντας προς 

την αρχή (το τώρα). Το εργαλείο έχει μια πολύ σαφή δομή και βοηθά τους ανθρώπους να αναλάβουν καθήκοντα μέσα σε ένα δεδομένο 

χρονοδιάγραμμα.  

Πώς χρησιμοποιείται:  

Χρησιμοποιώντας ένα πολύ μεγάλο φύλλο χαρτιού όπου έχει σχεδιαστεί το PATH (δείτε το παρακάτω υπόδειγμα), η ομάδα καθοδηγούμενη 

από τον διαμεσολαβητή κατά τη διαδικασία, καταγράφει το σχέδιο με λέξεις και εικόνες.  

1. Εξετάζουν πρώτα την Επιθυμία του ατόμου. Δεν επιβάλλονται όρια ή περιορισμοί στις επιθυμίες ή το ιδανικό μέλλον που περιγράφουν, 

έτσι ώστε ένα άτομο να μπορεί να αναφέρει τι έχει μεγαλύτερη σημασία γι’ αυτόν ή αυτήν. Στη συνέχεια, με βάση τις επιθυμίες του 

ατόμου και το ιδανικό μέλλον, προσδιορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι, που είναι τόσο θετικοί όσο και εφικτοί. 

 

2. Η ομάδα τότε φαντάζεται εφικτά και θετικά επιτεύγματα / στόχους που θα μπορούσαν να γίνουν μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια.  

 

3. Στη συνέχεια αυτό συγκρίνεται με το πώς είναι η ζωή τους ‘Τώρα’. 
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στόχους του και τι χρειάζεται να κάνει για να μείνει ‘ισχυρό’ και δραστήριο.  

 

5. Η ομάδα προσδιορίζει τρόπους για να χτιστεί Δύναμη για την υλοποίηση των στόχων (για παράδειγμα, τι δεξιότητες πρέπει να 

αναπτυχθούν ή ποιες σχέσεις να διατηρηθούν).  

 

6. Στη συνέχεια προγραμματίζουν τα βραχυπρόθεσμα Βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων. Εντοπίζοντας αρχικά τα πιο 

κοντινά βήματα (1-3 μήνες).  

 

7. Στη συνέχεια εντοπίσει τα μακροπρόθεσμα βήματα (3-6 μήνες). 

 

8. Τέλος, προσδιορίζονται τα πρώτα βήματα για να ξεκινήσει η διαδικασία (δείτε το υπόδειγμα στην επόμενη σελίδα). Βασικός 

παράγοντας σ’ αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού είναι να προσδιοριστεί ποιος/ποιοι είναι υπεύθυνος/οι και τι θα κάνει/ουν για να 

βοηθήσει/ουν το άτομο να επιτύχει τους στόχους του. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο το ίδιο το άτομο, μέλη της οικογένειας, 

άλλα μέλη της κοινότητας, και φορείς υπηρεσιών μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για δράση. Συνήθως, δίνονται 

ευκαιρίες για επανεξέταση των στόχων και επικαιροποίηση των ενεργειών. 
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 Υπόδειγμα PATH  

  

Άνθρωποι 

που θα με 

βοηθήσουν 

(4) 

Μένω 

Ισχυρός 

(5) 

Ο επόμενος 

μήνας (6) 

Επιθυμία (1) 

Τώρα 

(3) 

1α Βήματα (8) 
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Ολοκληρωμένο Παράδειγμα PATH 
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