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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΥΛΙΚΟΥ 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.  

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης εκπαίδευσης η οποία 

πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2016 στη Λιθουανία, οι εταίροι του έργου 

δημιούργησαν ενημερωτικό υλικό για άτομα με ΝΥ συνδυάζοντας κείμενο 

και πολυμέσα. Μέσω της χρήσης εικόνας, ήχου, βίντεο και κειμένου σε 

μορφή Easy to Read, κάθε εταίρος είχε την ευκαιρία να δημιουργήσει 

πληροφοριακό υλικό σε κατανοητή και προσβάσιμη μορφή και να δοκιμάσει 

το υλικό αυτό.  

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δημιουργίας και δοκιμής του υλικού, οι 

εταίροι χρησιμοποίησαν το λογισμικό RIX Wiki το οποίο έχει δημιουργήσει 

το RIX Research & Media. Το RIX Wiki είναι μια εφαρμογή η οποία παρέχει 

ένα εύκολο και συναρπαστικό εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από άτομα με ΝΥ και επαγγελματίες με στόχο την επικοινωνία και την 

εκπαίδευση. Μια άλλη σημαντική προσέγγιση που εφαρμόστηκε σε αυτή τη 

φάση ήταν η χρήση σχεδίου μαθήματος.  Τα σχέδια μαθημάτων δίνουν 

παραδείγματα για το πώς να δουλέψουν οι επαγγελματίες μαζί με τα άτομα 

με ΝΥ για να δημιουργήσουν προσβάσιμες πληροφορίες που 

ανταποκρίνονται στα ατομικά τους ενδιαφέροντα και ανάγκες.  
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Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Puzzle 

Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH), Greece  
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, England  
http://www.rixresearchandmedia.org   
 
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 
 

Κάθε εταίρος ανέπτυξε μια κοινότητα πρακτικής (community of 

practice) στη χώρα του. Η κοινότητα πρακτικής παρείχε την 

ευκαιρία να ενημερωθούν περισσότεροι φορείς για το έργο 

Puzzle, για τη σημαντικότητα της πρόσβασης στη πληροφορία, 

τη μέθοδο Easy to Read και το ενημερωτικό υλικό που 

δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του έργου. Επίσης, οι 

κοινότητες πρακτικής θα χρησιμοποιήσουν το υλικό και τις 

μεθόδους και θα ανατροφοδοτήσουν με σκέψεις και ιδέες ώστε 

να βελτιωθεί το υλικό αυτό.   

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα για 

τα μέλη της κοινότητας πρακτικής. Κατά τη διάρκεια του 

σεμιναρίου, παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες η 

μεθοδολογία Easy to Read και η χρήση πολυμέσων για τη 

δημιουργία πιο προσβάσιμων πληροφοριών για άτομα με ΝΥ.  

Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία για το τελικό συμπόσιο 

επίσης πραγματοποιήθηκαν  αυτή την περίοδο. Το συμπόσιο με 

τίτλο ‘Easy to Read becomes Easy to Understand!’ θα γίνει 

στο Ηράκλειο Κρήτης στις 8 Ιουνίου 2017. Εκεί θα 

παρουσιάσουμε και θα συζητήσουμε τα αποτελέσματα του 

έργου Puzzle και θα ξεκινήσει ένα πανευρωπαϊκό φόρουμ για τη 

μέθοδο ‘Easy to Understand’ που αναπτύχθηκε κατά τη 

διάρκεια αυτού του έργου. Η εκδήλωση θα παρουσιάσει νέους 

τρόπους για την ενεργή συμμετοχή ατόμων με ΝΥ στη 

δημιουργία προσβάσιμων πληροφοριών για όλους. Θα 

μοιραστούμε συναρπαστικές ιδέες από όλη την ΕΕ τρόπους με 

τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ψηφιακά 

εργαλεία σε συνδυασμό με την Easy to Read για τη δημιουργία 

πληροφοριών που είναι πραγματικά κατανοητές (Easy to 

Understand) για όλους. 

Για περαιτέρω πληροφορίες και για εγγραφή στο συμπόσιο: 

http://www.puzzle-project.eu   

 
DEVELOPED MATERIAL 
Informative Material in accessible and easy to read form 
along with session plans which can be useful both to 
professionals as well as individuals with intellectual 
disability.  
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