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PRODUKCJA, TESTY I PLANOWANIE  
SYMPOZJUM PROJEKTU PUZZLE 

PUZZLE stanowi dwuletni projekt, którego celem jest ułatwienie dostępu do 
informacji, edukacji oraz szkolenie młodych osób oraz osób dorosłych z 
niepełnosprawnościami intelektualnym w trzech europejskich Krajach: Na 
Litwie, w Grecji i w Polsce.

Ponadto, w trakcie fazy produkcji I testu materiałów, partnerzy 
wykorzystywali program RIX WIKI. Aplikacja ta zapewniaja proste i 
intrygujące narzędzie multimedialne, które może być wykorzystywane 
zarówno przez osoby niepełnosprawne, jak i opiekunów do komunikacji i 
treningów. Innym ważnym elementem było wykorzystanie planów sesji. 
Wykorzystane były w celu utworzenia różnych modeli projektowania 
przekazów łatwych w zrozumieniu przez osoby niepełnosprawne. Metoda 
ta pomaga uchwycić szeroką gamę metod pracy pozwalających zapewnić, że 
opracowane materiały spełniają potrzeby i wymagania osób 
niepełnosprawnych.

Po zakończeniu drugiego szkolenia, które miało miejsce na Litwie w 
Listopadzie 2016 roku, partnerzy projektu skupili się na połączeniu tekstu i 
multimediów w celu utworzenia narzędzi informacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych. Poprzez użycie zdjęć, dźwięków i klipów wideo, na 
równi z tekstami w formie łatwej w czytaniu, każdy z partnerów uzyskał 
zdolność produkcji łatwych w dostępie i zrozumieniu materiałów 
informacyjnych.
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Partnerstwo Puzzle 

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

www.iacm.forth.gr   

Association For People With Learning Disabilities “Śmiałek”, Poland 

www.smialek.org  

Jaunuoliu dienos centras (JDC), Lithuania 

www.pjdc.lt   

RIX Research & Media, University of East London, England  

www.rixresearchandmedia.org  

Swedish Agency for Accessible Media – MTM, Sweden  

www.mtm.se  

Więcej informacji dostępnych na: 
http://www.puzzle-project.eu/ 

Materiały edukacyjne i przewodniki 
treningowe dostępne są na stronie 

internetowej projetku.

W Atenach zostało zorganizowane jednodniowe spotkanie 
członków lokalnej społeczności. Podczas tego seminarium, 
uczestnicy zostali wprowadzeni do metodologii Łatwego w 
Czytaniu redagowania tekstów oraz wykorzystywania 
multimediów przy tworzeniu informacji łatwo dostępnych przez 
osoby niepełnosprawne. 
Podczas tego okresu wykonane zostały również przygotowania 

i planowanie finalnego sympozjum. Jego tytuł brzmi "Łatwe
w czytaniu staje się łatwe w zrozumieniu!’, a 
odbędzie się w Heraklionie (Kreta, Grecja) w dniu 8.06.2017. 
Zaprezentowane i poddane dyskusji zostaną rezultaty pracy 
dotyczące metodologii Łatwej w Zrozumieniu, projektu Puzzle w 
szerokim Europejskim gronie. Podczas tego wydarzenia 
zaprezentowane zostaną nowe metody aktywnego włączania 
osób niepełnosprawnych do procesu produkcji materiałów. 
Ponadto będziemy na polu Europejskim dzielić się pomysłami 
wykorzystania technik multimedialnych w celu przedstawiania 
informacji w sposób Łatwy w Zrozumieniu

Po więcej informacji oraz w celu zapisania się na 
Sympozjum, odwiedź stronę: http://www.puzzle-project.eu   

W ramach projektu każdy z Partnerów stworzył niewielką 
społeczność dobrej praktyki w swoim Kraju. Sieć jaką udało się 
stworzyć dała szansę podzielić się naszą pracą z większą grupą 
osób związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi 
oraz zaznaczyć jak ważny jest dostęp do informacji. 
Podzieliliśmy się naszą metodologią redagowania tekstów 
łatwych w czytaniu oraz materiałami wyprodukowanymi w 
ramach projektu Puzzle. Nasze społeczności wykorzystają oraz 
ocenią materiały i metodologie projektowe a oceny i pomysły 
jakie dostaniemy pozwolą dopracować efekty końcowe 
projektu.
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