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  Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το "Puzzle" είναι ένα έργο με διετή διάρκεια, το οποίο έχει σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση στην 

πληροφόρηση, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση των νέων και ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση σε τρεις 

Ευρωπαϊκές χώρες, στην Λιθουανία, στην Πολωνία και στην Ελλάδα. 

Γιατί: 

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό έλλειμμα στις ευκαιρίες που έχουν νέα και 

ενήλικα άτομα με νοητική υστέρηση σε Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα, η Πολωνία και η Λιθουανία στους 

τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή.  

Ανάμεσα στα άλλα το γεγονός αυτό οφείλεται: α) στην έλλειψη εκπαιδευτών ή άλλων επαγγελματιών που 

εργάζονται με άτομα με νοητική υστέρηση οι οποίοι να είναι καταρτισμένοι στην επεξεργασία κειμένων σε 

μορφές που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις γλωσσικές δεξιότητες των ατόμων αυτών και β) στην 

περιορισμένη χρήση ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) για μαθησιακούς σκοπούς μέσω 

της χρήσης προσαρμοσμένου υλικού κυρίως επειδή οι εκπαιδευτές δεν είναι ενήμεροι για την διαθεσιμότητα και 

τη κατάλληλη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και επιπλέον δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για 

να τα αξιοποιήσουν.  

Πως: 

Ο Βασικός σκοπός του έργου "Puzzle"  είναι να βελτιώσει τις ζωές των ατόμων με νοητική υστέρηση εξοπλίζοντας 

τους με τα κατάλληλα μέσα ώστε να ζουν όσο πιο ανεξάρτητα γίνεται και να διευκολύνει το δικαίωμα τους στην 

πληροφόρηση και στην αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Για να πετύχει αυτό το σκοπό το έργο έχει ορίσει τους 

ακόλουθους στόχους: 
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 Να εκπαιδεύσει επαγγελματίες που εργάζονται στο πεδίο της νοητικής αναπηρίας στην παραγωγή 

πληροφοριών σε Easy to Read  (κείμενο για όλους) μορφή. Η μέθοδος Easy to Read (κείμενο για όλους) 

αφορά στην παρουσίαση του κειμένου σε προσβάσιμη, εύκολα κατανοητή μορφή (λαμβάνοντας υπ όψιν 

το περιεχόμενο, τη γλώσσα, εικόνες και τον τρόπο παρουσίασης).  

 Να εκπαιδεύσει επαγγελματίες στην εφαρμογή Easy to Read προσεγγίσεων με τη χρήση πολυμέσων και 

του διαδικτύου. 

 Να βελτιώσει την ποιότητα και την προσβασιμότητα των πληροφοριών που παρέχονται στα άτομα με 

νοητική υστέρηση. 

 Να αναπτύξει τις γνώσεις και την κατανόηση των ίδιων των ατόμων με νοητική υστέρηση επάνω σε 

θέματα Δικαιωμάτων τους. 

 Να παράξει υψηλής ποιότητας πληροφορίες στο διαδίκτυο σε Easy to Read μορφή σε θέματα 

Δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση. 

 Να βρει τρόπους να κινητοποιήσει και να εμπλέξει ενεργά άτομα με νοητική υστέρηση στη δημιουργία 

πληροφοριών στο διαδίκτυο σε Easy to Read μορφή έτσι ώστε αυτοί να μπορούν ευκολότερα να 

επικοινωνούν σε θέματα που τους αφορούν και άπτονται των Δικαιωμάτων τους.  

 

Το έργο "Puzzle" είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ των παρακάτω εταίρων: 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ελλάδα  
Ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην  
Ελλάδα με καλά οργανωμένες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο προσωπικό και  
διεθνή αναγνώριση ως ένα ερευνητικό κέντρο υψηλού επιπέδου. http://www.iacm.forth.gr  
 
Association For People With Learning Disabilities “Śmiałek”, Poznan, Πολωνία    
Μια οργάνωση για άτομα με μέτριες έως σοβαρές αναπηρίες, Σύνδρομο Down και 
Εγκεφαλική Παράλυση με κύρια αρμοδιότητα την υποστήριξη των ατόμων με Μαθησιακές 
Αναπηρίες ώστε να ζουν και να εργάζονται κοινωνικά ενταγμένοι. http://www.smialek.org 
 
Jaunuoliu dienos centras (JDC), Λιθουανία 
Ένας οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιδρύθηκε το 1996 από 
το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Panevezy στη Λιθουανία και ο οποίος παρέχει 
ημερήσιες δραστηριότητες για νέους ενήλικες με μέτριες έως σοβαρές σωματικές και 
νοητικές αναπηρίες. http://www.pjdc.pl  
  
RIX Research & Media, University of East London, Αγγλία  
Το RIX είναι ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης που έχει τη βάση του στο Πανεπιστήμιο 
του East London και το οποίο είναι αφοσιωμένο στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών 
νέων τεχνολογιών προς όφελος ατόμων με νοητική υστέρηση. http://www.uel.ac.uk 
 
Swedish Agency for Accessible Media – MTM, Σουηδία  
Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία υπόκειται στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχει κύριο 
σκοπό να εξασφαλίσει την πρόσβαση στη λογοτεχνία, στην πληροφόρηση και στην 
καθημερινή ειδησεογραφία για άτομα με δυσκολίες στην ανάγνωση με τη χρήση 
κατάλληλων μέσων και προσαρμογών. http://www.mtm.se  
 

  Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο: 

  http://www.puzzle-project.eu/ 
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