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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Puzzle 
  

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 (ΝΥ) σε τρεις Ευρωπαϊκές 

χώρες, στην Λιθουανία, στην Πολωνία και στην Ελλάδα. Το έργο βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης έχοντας 

ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο κατάρτισης και τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Ο πρώτος κύκλος κατάρτισης πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Φεβρουάριο του 2016 και 

διοργανώθηκε από τους βρετανούς και σουηδούς εταίρους. Τέσσερα άτομα από κάθε συμμετέχουσα 

χώρα (Ελλάδα, Λιθουανία και Πολωνία) παρακολούθησαν την πενθήμερη κατάρτιση και απέκτησαν 

τεχνογνωσία για την παραγωγή κειμένου σε μορφή easy-to-read και την παρουσίασή του μέσω 

πολυμέσων. 

Η Ulla Bohman από το Σουηδικό φορέα ΜΤΜ ανέλυσε τους τέσσερις πυλώνες ενός κειμένου σε μορφή  

easy-to-read: Περιεχόμενο, Γλώσσα, Διάταξη / Μορφή, Εικόνες / Εικονογράφηση. Βασιζόμενες σ’ αυτούς 

τους τέσσερις πυλώνες και συνδυάζοντάς τους με παραδείγματα, οι ομάδες άρχισαν να μπαίνουν στην 

φιλοσοφία easy-to-read και να κάνουν την πρώτη τους προσπάθεια για τη δημιουργία κειμένων. Ο Andy 

Minnion και η ομάδα του από το Κέντρο RIX παρουσίασαν στις ομάδες, τρόπους και μέσα με τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Πολυμέσα για να βοηθήσουν τα άτομα να συλλαμβάνουν και να 

οργανώνουν τις σκέψεις τους, να τους υπενθυμίζουν πληροφορίες και να τα βοηθούν την επικοινωνία. 

Χρησιμοποιώντας ερευνητικές μεθόδους εξετάστηκε κατά πόσον τα άτομα με νοητική υστέρηση είναι 

ενήμερα για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, την έννοια του όρου Ανθρώπινα Δικαιώματα και πού 

μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με αυτά. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση για να διαπιστωθεί αν οι πληροφορίες σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι 

διαθέσιμες σε μορφή εύκολα κατανοήσιμη. Στη συνέχεια, ολοκληρώθηκε η εμπειρική μελέτη –στην οποία 
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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/  
 
Μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα από 
την ιστοσελίδα μας Εκπαιδευτικό Υλικό 
και Εγχειρίδια 

συμμετείχαν εθελοντικά 220 άτομα με νοητική υστέρηση 

από την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία, 

συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια σε μορφή easy-to-read 

και συμμετέχοντας σε εστιασμένες συναντήσεις όπου 

συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Βασικές Διαπιστώσεις: Από την έρευνα επιβεβαιώθηκε η 

έλλειψη προσβάσιμων και κατανοητών πληροφοριών για 

άτομα με νοητική υστέρηση. Αναδείχθηκε επίσης ότι η 

χρήση  πολυμέσων και κειμένων σε μορφή easy-to-read  

διευκολύνει την κατανόηση και επίγνωση των Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων για άτομα με νοητική υστέρηση (κάτι που 

εντοπίστηκε τόσο από όσους συμμετείχαν στην έρευνα όσο 

και από τα μέλη του προσωπικού που την υλοποίησαν). 

Επιπλέον, μέσα από τις συναντήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εμπειρικής μελέτης, η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων μπόρεσε να βελτιώσει την 

κατανόησή της για τα δικαιώματά τους. 

Η έλλειψη πληροφοριών σε μορφή easy-to-read  εμποδίζει 

τα άτομα με νοητική υστέρηση να ζήσουν μια ανεξάρτητη 

ζωή, να εκφράζουν τις σκέψεις τους και να είναι μέρος της 

κοινωνίας. Σαν απάντηση σε αυτόν τον περιορισμό, το έργο 

Puzzle είναι στη διαδικασία ανάπτυξης εκπαιδευτικών 

υλικών για άτομα με νοητική υστέρηση συνδυάζοντας την 

μέθοδο easy-to-read  με πολυμεσικές εφαρμογές. Επίσης 

έχουν αναπτυχθεί –και είναι διαθέσιμα μέσω της 

ιστοσελίδας, υλικά για επαγγελματίες του χώρου: 

Εκπαιδευτικό υλικό για το πώς  χρησιμοποιείται η μέθοδος 

easy-to-read για τη συγγραφή κειμένων για άτομα με 

νοητική υστέρηση, καθώς και Εγχειρίδια που 

περιλαμβάνουν τρόπους χρήσης ΤΠΕ και πολυμεσικών 

τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της συμμετοχής ατόμων με 

νοητική υστέρηση με νέους και προσβάσιμους τρόπους.  

http://www.iacm.forth.gr/
http://www.smialek.org/
http://www.pjdc.pl/
http://www.uel.ac.uk/
http://www.puzzle-project.eu/

