Οδηγός γονέων για την προώθηση καλών
αναγνωστικών συνηθειών σε παιδιά με νοητική
αναπηρία

Ανάγνωση με νοητική
αναπηρία
Όλα τα άτομα διαβάζουν και μαθαίνουν να διαβάζουν με διαφορετικούς
τρόπους. Αλλά για να δώσουμε μια βασική εικόνα και κατανόηση του
τρόπου με τον οποίο διαβάζουν τα άτομα με νοητική αναπηρία, εδώ
έχουμε συγκεντρώσει ορισμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχουν τα
άτομα με νοητική αναπηρία (ΝΑ).

Τα άτομα με NA μπορεί να έχουν ελλείμματα στη μνήμη εργασίας τους.
Όσον αφορά την ανάγνωση, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι δύσκολο να
διατηρήσετε τα γράμματα και τις λέξεις στη μνήμη σας για αρκετή ώρα, ώστε το
κείμενο να αποκτήσει νόημα. Λόγω της αδύναμης μνήμης εργασίας, τα άτομα με NΑ
έχουν συχνά αδύναμη φωνολογική επίγνωση. Η φωνολογική επίγνωση αφορά την
κατανόηση ότι οι λέξεις αποτελούνται από διαφορετικούς ήχους και ότι τα γράμματα
αντιπροσωπεύουν αυτούς τους συγκεκριμένους ήχους. Δεν είναι μόνο η μνήμη
εργασίας που αποτελεί πρόκληση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και οι δυσκολίες
συγκέντρωσης. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν τα δυνατά σημεία που
υπάρχουν.

Τα άτομα με ταυτότητα χρειάζονται πλαίσιο και αναγνώριση όταν
διαβάζουν.
Αυτό είναι σημαντικό να το σκεφτείτε όταν επιλέγετε υλικά και κείμενα για να
εξασκηθείτε στην ανάγνωση. Πρέπει να είναι στο σωστό επίπεδο και να είναι σχετικά
με τη στιγμή. Δεν είναι αποτελεσματικό να κάθεστε το καλοκαίρι και να διαβάζετε
κείμενα για "τον αδελφό που κάνει πατινάζ". Υπάρχει καν αδελφός στην οικογένεια;
Γιατί κάνετε πατινάζ το καλοκαίρι;
Με αυτό ως αφετηρία, η εκμάθηση της ανάγνωσης για τα άτομα με ταυτότητα μπορεί
να σημαίνει επιπλέον προσπάθειες και περισσότερες προκλήσεις. Αλλά οι
δυνατότητες είναι επίσης πολλές και σημαντικές - με τις κατάλληλες γνώσεις!
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Τα άτομα με ταυτότητα μπορεί να έχουν απίστευτα καλή οπτική μνήμη.
Τότε μπορείτε να δείτε τις λέξεις ως εικόνα - αντί να τις βλέπετε ως διάφορα
ξεχωριστά γράμματα. Αυτή η δύναμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλά κατά την
εκπαίδευση της ανάγνωσης.
Για τα άτομα με ταυτότητα, αξίζει να εργάζονται με εικόνες λέξεων και να εξετάζουν
ολόκληρες λέξεις. Σε περιόδους που επιλέγετε να εξασκηθείτε συστηματικά στην
ανάγνωση, θα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιείτε λέξεις που δεν
αποτελούνται από περισσότερους από περίπου 3 ή 4 ήχους. Οι μικρότερες λέξεις
είναι πιο εύκολο να τις δείτε ως εικόνες.
Η ισχυρή οπτική μνήμη μιλάει επίσης για τη χρήση εικόνων και συμβόλων ως
υποστήριξη. Αυτή η οπτική υποστήριξη θα πρέπει να μείνει μαζί σας για μεγάλο
χρονικό διάστημα και μπορείτε να επιστρέφετε σε αυτήν κατά καιρούς, ακόμη και
όταν ο αναγνώστης είναι νέος και ενήλικας. Έχει κανείς την τάση να εγκαταλείπει την
οπτική υποστήριξη πολύ σύντομα, μόλις η ανάγνωση ρέει λίγο καλύτερα.

4

Οδηγός γονέων για την προώθηση καλών
αναγνωστικών συνηθειών σε παιδιά με νοητική
αναπηρία

Γονικές προσδοκίες
Ως γονέας, είναι απολύτως φυσικό να έχετε την ανάγκη για σύγκριση και σημεία
αναφοράς. Πιθανόν να υπάρχουν ερωτήσεις και σκέψεις σχετικά με το πώς
αναπτύσσεται το παιδί σας. Εδώ θα βρείτε κάποια πλαίσια από τα οποία μπορείτε
να ξεκινήσετε, καθώς ως γονέας θέλετε να εξοικειωθείτε με το πώς το παιδί σας με
ΔΑ αναπτύσσεται στην ανάγνωση.
Το επίπεδο ανάπτυξης των ατόμων με ΝΑ ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι
σημαντικό να το θυμόμαστε όταν λαμβάνεται υπόψη η ανάπτυξη της ανάγνωσης. Μη
συγκρίνετε με τη φυσιολογική ανάπτυξη, είναι προτιμότερο να έχετε έναν καλό
διάλογο με το σχολείο του παιδιού σας για να έχετε μια ακριβή εικόνα της
ανάπτυξης του παιδιού σας.
Μελέτες δείχνουν ότι η εντατική και συστηματική εκπαίδευση στην ανάγνωση έχει
πραγματικά αποτελέσματα. Όσο νεότερη είναι η παρέμβαση, τόσο μεγαλύτερη είναι
η επίδραση. Και όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο μακροχρόνιες είναι οι θετικές
επιδράσεις. Η εκπαίδευση στην ανάγνωση μπορεί να γίνεται πάντα, σε
οποιοδήποτε στάδιο της ζωής. Η εκπαίδευση στην ανάγνωση κάνει πολύ καλό - από
μια δια βίου προοπτική. Το επίπεδο μπορεί να είναι η ανάγνωση του ονόματός σας,
απλές οδηγίες και σημάδια. Και ακόμη και αν το επίπεδο που έχει επιτευχθεί δεν
είναι τόσο υψηλό, αξίζει να το διατηρήσουμε.
Τα άτομα με ταυτότητα δεν καταλαβαίνουν πάντα αυτά που διαβάζουν, ακόμη και αν
μπορούν να διαβάσουν καλά. Η αναγνωστική κατανόηση και η αναγνωστική ακρίβεια
δεν συμβαδίζουν. Η κατανόηση της ανάγνωσης μπορεί να καθυστερήσει κατά
πολλά χρόνια, αν ποτέ σε σύγκριση με τα άτομα με τυπική ανάπτυξη. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο το ευανάγνωστο υλικό είναι τόσο σημαντικό.
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Ποια οφέλη έχουν τα
άτομα με ταυτότητα από
το διάβασμα
.

Ο αλφαβητισμός σίγουρα δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ή να υποτιμάται
λόγω μιας διανοητικής αναπηρίας. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να
κερδίσει κανείς από την ανάγνωση.

Ποιότητα ζωής
Ο αλφαβητισμός δίνει στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες αυξημένες πιθανότητες
συμμετοχής. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς,
να συμμετάσχουν σε ψηφιακά περιβάλλοντα, να αποκτήσουν μια θέση στην
επαγγελματική ζωή και να επιτύχουν επαρκή ανεξαρτησία στη ζωή τους. Πρέπει να
εργαστούμε συστηματικά για να μπορέσει ένα άτομο να αξιοποιήσει τις δυνατότητές
του και να επιτύχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Ο αλφαβητισμός είναι ένας
παράγοντας που έχει σημαντικό ρόλο σε αυτό το έργο.
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Γλώσσα και επικοινωνία.
Όλα τα άτομα αναπτύσσονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ο γραμματισμός
παρέχει μια καλή βάση για το πώς αναπτύσσεται η γλώσσα. Με ένα μεγαλύτερο
λεξιλόγιο θα αποκτήσετε περισσότερη φωνή. Και με τη φωνή έχετε μεγαλύτερο
αντίκτυπο στη ζωή σας.

Καθαρή προφορά.
Τα άτομα με ΝΑ μπορεί να έχουν συγκεχυμένη ομιλία για διάφορους λόγους.
Και καθαρά από άποψη περιεχομένου, η ομιλία είναι επίσης δύσκολο να ερμηνευτεί,
επειδή τα άτομα με ταυτότητα μπορεί να έχουν πρόβλημα να ονομάσουν τα
πράγματα. Η ανάγνωση μπορεί να κάνει την ομιλία πιο ξεκάθαρη. Δηλαδή, είναι
ευκολότερο να προφέρετε καθαρά αυτό που διαβάζετε, παρά να προφέρετε καθαρά
αυτό που λέτε αυθόρμητα στην καθημερινή ομιλία. Αυτές οι θετικές εμπειρίες του
"ακούγεται σωστά" θα ωθήσουν και θα παρακινήσουν το άτομο να συνεχίσει να
μιλάει πιο καθαρά.
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Βασική εκπαίδευση
ανάγνωσης στο σπίτι
Εδώ σας παρουσιάζουμε μερικές δραστηριότητες για την εκπαίδευση
της βασικής ανάγνωσης που μπορείτε να εφαρμόσετε στο σπίτι.
Παίξτε με γράμματα
Η εξοικείωση με τα γράμματα με
πολλαπλές
αισθήσεις
είναι
σημαντική.
Για
παράδειγμα,
χρησιμοποιήστε απτικά γράμματα,
τα οποία μπορείτε να αγγίξετε και
να αισθανθείτε. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε
μαγνητικά
γράμματα στα ψυγεία ή αυτά που
φτιάχνετε με κομμάτια ξύλου,
διαμορφωμένα
σε
ευθείες
γραμμές
και
τόξα.
Όσο
περισσότερες αισθήσεις ενσωματώνονται στο έργο, τόσο το καλύτερο.

Σύννεφο λέξεων
Αυτή η άσκηση βασίζεται στο ότι το άτομο που κάνει την εκπαίδευση
ανάγνωσης έχει ισχυρή οπτική μνήμη. Γράψτε μια λέξη και σχεδιάστε γύρω από
το εξωτερικό περίγραμμα, για παράδειγμα σε ένα χαρτί ψησίματος ή σε ένα
παράθυρο. Στη συνέχεια, έχετε ένα σύννεφο λέξεων για να το κοιτάξετε. Με τι
μοιάζει; Συζητήστε. Είναι επίσης δυνατό να σχεδιάσετε περιγράμματα γύρω από
λέξεις σε εφημερίδες ή σε βιβλία. Αυτό ενισχύει την ανάγνωση, επειδή
αυτοματοποιεί την αναγνώριση λέξεων.

Λογότυπα
Μπορείτε να εργαστείτε με τα λογότυπα. Αυτά μπορεί να είναι αυτά που είναι
ήδη γνωστά ή αυτά που είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε. Ξεκινήστε
κοιτάζοντας το λογότυπο. Είναι δυνατόν να πείτε γνωρίζουν μια ολόκληρη λέξη.

Αναγνώριση
Μήπως ο σκύλος του γείτονα έτρεξε στην αυλή σας; Πάρτε στυλό και χαρτί,
γράψτε με όσο πιο ωραία γράμματα μπορείτε τώρα. Κάντε μια πρόταση ανά
γραμμή.
Χρησιμοποιήστε ελεύθερα απλές και σύντομες λέξεις που προφέρονται όπως
γράφονται. Αυτό θα είναι καλό υλικό ανάγνωσης για αργότερα.
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Η αναγνώριση είναι μεγάλη και υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο εδώ. Βρίσκεστε στο
σπίτι σας, το γεγονός είναι οικείο, ο γραφικός χαρακτήρας είναι οικείος.
Επαναχρησιμοποιήστε το κείμενο κατά περίσταση αν ξαναδείτε το σκύλο. Οι
επαναλήψεις είναι καλές.

Ιστορίες από εικόνες
Τα άτομα με ΠΔ διευρύνουν το λεξιλόγιό τους κυρίως μιλώντας για τη λέξη. Η
γλώσσα αναπτύσσεται καλύτερα προφορικά. Επομένως, οι νέες λέξεις θα
πρέπει να αναδύονται στην ομιλία, ώστε στη συνέχεια να είναι οικείες και στο
κείμενο. Χρησιμοποιήστε εικόνες και φωτογραφίες όπου συμβαίνει κάτι
ενδιαφέρον. Διεγείρετε τη γλώσσα. Μην ξεχνάτε τις εικόνες στα βιβλία
γεγονότων.

Αφηγημένες ιστορίες
Η φωναχτή ανάγνωση είναι ένας αποδεκτός και ευρέως γνωστός τρόπος για την
αύξηση του λεξιλογίου. Αν είστε πολύ κουρασμένοι για να διαβάζετε εσείς οι
ίδιοι δυνατά ως γονείς, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιείτε ηχητικά βιβλία.

Ρήμα
Λέξεις με ομοιοκαταληξία, ειδικά με νέους και νεαρούς ενήλικες. Η
ομοιοκαταληξία είναι ενδεχομένως μια πιο δύσκολη πρόκληση για τα άτομα με
ΔΑ, αλλά η ομοιοκαταληξία παρέχει μια αίσθηση της γλώσσας και έναν ρυθμό
που αναπτύσσει επίσης την αναγνωστική ευχέρεια Μπορείτε να το κάνετε αυτό
αυθόρμητα, αλλά υπάρχουν επίσης πολλά έτοιμα παιχνίδια που μπορείτε να
αγοράσετε.

Τέλος, εσείς, ως γονέας, επιλέγετε πώς θα κάνετε τα πράγματα, ανάλογα
με τις δυνατότητες, τις γνώσεις και την ενέργειά σας. Οι εργασίες του
σπιτιού πρέπει να βασίζονται στο αυθόρμητο παιχνίδι και στις κοινές
ευχάριστες στιγμές. Η εκπαίδευση στην ανάγνωση που γίνεται στο σπίτι
θα πρέπει να αποτελεί συμπλήρωμα και να μην αντικαθιστά τη
συστηματική εκπαίδευση στην ανάγνωση που γίνεται στο σχολείο και την
εκπαίδευση.
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NeuronUP - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΦΕΣΙΟΛΟΓΟΥΣ
ΤΎΠΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

Διαδικτυακή Κατόπιν
πλατφόρμα αιτήματος

ΠΑΡΑΛΉΠΤΗΣ

ΤΙ ΚΆΝΕΙ

Εκπαιδευτικοί & άλλοι
επαγγελματίες

Εργαλείο για την
προώθηση των
διαδικασιών γνωστικής
αποκατάστασης και
Προέλευση: Ισπανία
τόνωσης
: Ισπανικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Πορτογαλικά

Το NeuronUP είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο για τους επαγγελματίες που
ασχολούνται με τις διαδικασίες γνωστικής αποκατάστασης και διέγερσης. Αποτελείται
από πολυάριθμο υλικό και πόρους για τον σχεδιασμό των συνεδριών, καθώς και από
έναν διαχειριστή ασθενών για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων με οργανωμένο
τρόπο. Φιλοξενείται σε ένα σύστημα Cloud Computing, δηλαδή πρόκειται για μια
ιστοσελίδα στην οποία ο επαγγελματίας μπορεί να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή
και από οπουδήποτε για να εξετάζει τα αποτελέσματα των ασθενών του, να σχεδιάζει
συνεδρίες, να συμβουλεύεται ασκήσεις κ.λπ. Επιπλέον, χάρη σε αυτό, η συνεχής
παραγωγή νέου υλικού και οι ενημερώσεις της πλατφόρμας είναι διαθέσιμες σε
πραγματικό χρόνο.
Η πλατφόρμα αποτελείται από δύο κύρια τμήματα:
➢ Διαχειριστής δραστηριοτήτων: περιέχει πολυάριθμο υλικό εξαντλητικά
κατηγοριοποιημένο για τη διεξαγωγή συνεδριών θεραπείας.
➢ Διαχειριστής αποτελεσμάτων: μια πρακτική και οργανωμένη βάση δεδομένων
για την αποθήκευση των αποτελεσμάτων όλων των ολοκληρωμένων
δραστηριοτήτων.

Διαχειριστής δραστηριοτήτων
Το NeuronUP συγκεντρώνει πολυάριθμο και ποικίλο υλικό για τον επαγγελματία ώστε
να σχεδιάσει τις παρεμβάσεις του με εξατομικευμένο τρόπο, προσαρμόζοντάς τες στο
μέγιστο δυνατό βαθμό σε κάθε ασθενή και τις ανάγκες του.
Έτσι, υπάρχουν χιλιάδες ασκήσεις, εργαλεία και προσομοιωτές πραγματικής ζωής που
σας επιτρέπουν να εξασκήσετε τόσο τις βασικές γνωστικές λειτουργίες όσο και τις
δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και τις κοινωνικές δεξιότητες. Περιλαμβάνει
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επίσης πρόσθετο περιεχόμενο (τράπεζα εικόνων και ήχων, βίντεο και διάφορες
εφαρμογές) που βοηθούν τον θεραπευτή να σχεδιάσει τις δικές του δραστηριότητες
με διαφορετικό και πιο παρακινητικό τρόπο.
Η ταξινόμηση των δραστηριοτήτων λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς τομείς
παρέμβασης που αναφέρθηκαν παραπάνω, τους διαφορετικούς βαθμούς
επηρεασμού, την ηλικία, τη δυνατότητα ατομικής ή ομαδικής εκτέλεσης, το
κοινωνικοπολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο και τους πιθανούς αισθητηριακούς
περιορισμούς.

Λαμβάνεται επίσης υπόψη ο τρόπος παρουσίασης των εργασιών, οπότε υπάρχουν
δύο μορφές εργασίας: και ψηφιακό υλικό, το οποίο δουλεύεται στον υπολογιστή ή
στο tablet και επιτρέπει την εκτέλεση σε οθόνες αφής.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το υλικό παρουσιάζει μια ελκυστική και προσεγμένη
αισθητική, ενώ παράλληλα επιτρέπει την εξατομίκευση του περιεχομένου
(παράμετροι δραστηριότητας, εικόνες και κείμενα που είναι σημαντικά για το
υποκείμενο), γεγονός που έχει σημαντική κινητήρια επίδραση όσον αφορά την
τήρηση της θεραπείας.
Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα μια εντατική και εξατομικευμένη παρέμβαση, η
οποία προσαρμόζεται στις συνθήκες και τις ανάγκες κάθε περίπτωσης.
Η πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνει ένα ειδικό τμήμα για τη νοητική αναπηρία, το
οποίο, ταυτόχρονα, περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες για την προώθηση της
ανάγνωσης και της γραφής.

Διαχειριστής αποτελεσμάτων
Το NeuronUP καταγράφει αυτόματα τα περιεκτικά ποσοτικά αποτελέσματα όλων των
δραστηριοτήτων που εκτελούνται στον υπολογιστή και σας επιτρέπει επίσης να
αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που εκτελούνται σε χαρτί.
Επιπλέον, ενσωματώνει εύκολα τις ποιοτικές παρατηρήσεις του επαγγελματία, ώστε
να έχετε πλήρεις πληροφορίες σε μία τοποθεσία.
Όλα αυτά επιτρέπουν τον έλεγχο και την οργάνωση των δραστηριοτήτων κάθε
ασθενούς, καθιστώντας δυνατό τον εύκολο έλεγχο των αποτελεσμάτων και την ταχεία
και αποτελεσματική επαλήθευση της προόδου των ασθενών σε διάφορους τομείς.
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Σύνδεσμος
https://www.neuronup.com/
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Cuentigo - ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΕΙΕΣ
ΤΎΠΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΛΉΠΤΗΣ

ΤΙ ΚΆΝΕΙ

Web Online

Online

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Βρεφικές ιστορίες
προσαρμοσμένες με
εικονογράμματα για να γίνουν
προσβάσιμες σε παιδιά με
νοητική αναπηρία

Προέλευση:
Ισπανία
Τα Cuentigo είναι μια σειρά ιστοριών γραμμένων από άτομα με νοητική αναπηρία, τις
οποίες έχουμε προσαρμόσει χρησιμοποιώντας εικονογράμματα, ώστε να μπορούν να
τις διαβάσουν οι μικροί μαθητές. Ένα πρόγραμμα του Down Madrid με την
υποστήριξη του Ιδρύματος ACS και του INNOCEAN με στόχο να φέρει την ανάγνωση
στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που προέρχονται από την αναπηρία
τους.

Η πρωτοβουλία προέκυψε από την ανάγκη να προωθηθεί η συνήθεια της ανάγνωσης
στα άτομα με νοητική αναπηρία από μικρή ηλικία. Μελέτες επί του θέματος δείχνουν
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ότι μεταξύ 60 και 80 τοις εκατό αυτής της ομάδας παρουσιάζει σημαντικό βαθμό
ανωριμότητας στη γλώσσα και δυσκολίες στην απόκτηση δεξιοτήτων ανάγνωσης. Με
τον τρόπο αυτό, αποκλείονται από την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τον πολιτισμό
και τη λογοτεχνία.
Στον ιστότοπο της Cuentigo μπορείτε να βρείτε συνολικά 10 διαφορετικά βιβλία για
βρέφη προσαρμοσμένα με εικονογράμματα. Οι ιστορίες είναι διαθέσιμες μόνο στα
ισπανικά.
Σας ενθαρρύνουμε να κάνετε το ίδιο με τις παραδοσιακές παιδικές ιστορίες της χώρας
σας. Πολλά δωρεάν εικονογράμματα μπορείτε να βρείτε στο Διαδίκτυο ή μέσω
εθνικών οργανώσεων.

https://downmadrid.org/cuentigo-libros-las-personas-discapacidadintelectual-disfruten-la-lectura/

Σύνδεσμος
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El huerto de Ideas
ΤΎΠΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΛΉΠΤΗΣ

ΤΙ ΚΆΝΕΙ

Web
Online

Online

Γονείς &
Εκπαιδευτικοί

Το έργο αυτό συνίσταται στην
προώθηση της χρήσης της εύκολης
ανάγνωσης τόσο στην προετοιμασία
του υλικού όσο και στην προώθηση της
ανάγνωσης στα άτομα με αναπηρία,
στην κοινότητα, στη διοίκηση και στις
ομοσπονδιακές οντότητες.

Προέλευση:
Ισπανία
Περίληψη
Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και τον πολιτισμό αποτελεί δικαίωμα που
αναγνωρίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία. Το δικαίωμα αυτό, όπως και πολλά άλλα, απέχει πολύ από το να αποτελεί
πραγματικό δικαίωμα στην πράξη. Είναι απαραίτητο να προωθηθούν δράσεις που
συνεπάγονται τη συμμόρφωση με τα δικαιώματα που ορίζονται στη Σύμβαση του
ΟΗΕ και επικυρώθηκαν από την κυβέρνηση της Ισπανίας, πριν από 9 χρόνια.
Η εύκολη ανάγνωση είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας, μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση στον
πολιτισμό, στις πληροφορίες, μας επιτρέπει να συμμετέχουμε, ... Εν ολίγοις, η εύκολη
ανάγνωση επιτρέπει να κάνουμε επιλογές, να είμαστε ελεύθεροι και να έχουμε μια
αυτόνομη ζωή.
Στόχοι
➢ Προώθηση της αυτονομίας των ατόμων με νοητική αναπηρία με την εξάλειψη
των εμποδίων που εμποδίζουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση.
➢ Ενθαρρύνετε την καλύτερη κατανόηση στα άτομα με νοητική αναπηρία, μέσω
της ανάγνωσης.
➢ Ενθάρρυνση της χρήσης της εύκολης ανάγνωσης από τις ομοσπονδιακές
ενώσεις, την κοινότητα και τη δημόσια διοίκηση.
➢ Για την επίτευξη των στόχων μας προτείναμε δράσεις στις οποίες συμμετέχουν
οι ομοσπονδιακοί σύλλογοι, η κοινότητα και η διοίκηση, όπως εκπαίδευση για
την προσαρμογή κειμένων στην εύκολη ανάγνωση, εκπαίδευση για την
αναζωογόνηση των λεσχών ανάγνωσης, ευαισθητοποίηση σχετικά με την
εύκολη ανάγνωση, προβολή των εμπειριών ή προετοιμασία και προσαρμογή
κειμένων στην εύκολη ανάγνωση.
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Δράσεις
3 εκπαιδεύσεις με θέμα "Προετοιμασία ευανάγνωστου υλικού", στις οποίες
συμμετείχαν 63 άτομα.
Δημιουργία και διάδοση μιας βιβλιοθήκης με ευανάγνωστα βιβλία και βιβλία με
εικονογράμματα (μετρήσαμε 138 αντίτυπα 33 διαφορετικών τίτλων).

Προώθηση της δημιουργίας λεσχών ανάγνωσης μέσω της κατάρτισης και της
προβολής των εμπειριών.
Διοργάνωση ημέρας ευαισθητοποίησης για την εύκολη ανάγνωση και εμπειρίες
προσαρμογής και προετοιμασίας κειμένων.
Προετοιμασία εύληπτων εγγράφων που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία
(πρόσκληση για ταξίδια IMSERSO, δίπτυχο για την ασφάλεια στα κοινωνικά δίκτυα,
πρόσκληση για τη διαδικασία επιλογής ...).
Συμμετοχή στην ανάπτυξη του νόμου περί προσβασιμότητας της Γαλικίας, ώστε να
περιλαμβάνει ρητά την εύκολη ανάγνωση.
Απαιτήσαμε από την Xunta de Galicia, τη χρήση ευανάγνωστης τεκμηρίωσης, στην
πρόσκληση για τη διαδικασία επιλογής, ειδικών θέσεων διάταξης για άτομα με
νοητική αναπηρία.

Αποτελέσματα
Βελτίωση της αυτονομίας των ατόμων με νοητική ή αναπτυξιακή αναπηρία,
εξαλείφοντας τα εμπόδια που εμποδίζουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση και τον
πολιτισμό.
Έχουν αυξήσει την αυτονομία των ατόμων, διευκολύνοντας την κατανόηση διαφόρων
εγγράφων υψηλής ζήτησης από τα άτομα με αναπηρία (ταξιδιωτική πρόσκληση
IMSERSO, δίπτυχο ασφαλούς χρήσης των κοινωνικών δικτύων, πρόσκληση για τη
διαδικασία επιλογής, ...).
Έχουν πετύχει ότι τουλάχιστον 150 άτομα με νοητική αναπηρία, τα οποία λαμβάνουν
υποστήριξη από την Ομοσπονδία, κατά την προετοιμασία συγκεκριμένων
αντιρρήσεων, μπορούν να έχουν πρόσβαση στην επίσημη πρόσκληση για τη
διαδικασία επιλογής διατάγματος, η οποία δημοσιεύεται σε Εύκολη Ανάγνωση στον
ιστότοπο της Xunta de Galicia.
Προς το παρόν, υπάρχουν περισσότερα από 120 άτομα με νοητική ή αναπτυξιακή
αναπηρία, τα οποία συμμετέχουν σε 9 λέσχες εύκολης ανάγνωσης, ο αριθμός των
οποίων αυξάνεται σιγά-σιγά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ορισμένες από αυτές τις
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λέσχες έχουν συμπεριληπτικό χαρακτήρα, καθώς λειτουργούν σε δημόσιες
βιβλιοθήκες, στις οποίες συμμετέχουν άτομα χωρίς αναπηρία ή ηλικιωμένοι.
Κατάφεραν να συμπεριλάβουν, στο νόμο της Γαλικίας για την προσβασιμότητα, την
εύκολη ανάγνωση, ως τύπο για τη διευκόλυνση της κατανόησης των πληροφοριών,
στα άρθρα 11, 14, 25 και 34.
Έχουμε καταφέρει να φέρουμε την Εύκολη Ανάγνωση σε 13 διαφορετικές οντότητες
που χρησιμοποιούν τα βιβλία της βιβλιοθήκης μας στην Εύκολη Ανάγνωση.

Σύνδεσμος
https://elhuertodeideas.org/blog/4553
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La mesita - VIRTUAL DESKTOP ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΤΎΠΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΛΉΠΤΗΣ

ΤΙ ΚΆΝΕΙ

Web Online

Online

Γονείς &
Εκπαιδευτικοί

Εικονική επιφάνεια εργασίας για την
τόνωση της αναγνωστικής ανάπτυξης
κοριτσιών και αγοριών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες

Προέλευση:
Ισπανία
Το La Mesita είναι μια δωρεάν εφαρμογή λήψης για συσκευές αφής, συνιστώμενη για
tablet. Επιπλέον, απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο μόνο για τη λήψη, αλλά δεν είναι
απαραίτητη για τη χρήση της.
Αυτή η εφαρμογή επιδιώκει να προωθήσει την ανάπτυξη της ανάγνωσης των
κοριτσιών και των αγοριών με έναν ευέλικτο, οργανικό και διασκεδαστικό τρόπο,
μέσω μιας διαδρομής εργασίας που περιλαμβάνει την τόνωση της ακουστικής
διάκρισης, των φωνολογικών δεξιοτήτων, των γλωσσικών δεξιοτήτων και των αρχών
του αλφαβητισμού και του γραμματισμού.
Το La Mesita είναι ένα ευέλικτο εργαλείο που επιτρέπει την αυτόνομη εξερεύνηση
του χρήστη, καθώς και την εργασία με τη συνοδεία ενός διαμεσολαβητή που μπορεί
να προσαρμόσει ένα πρόγραμμα παρέμβασης. Η εφαρμογή ενσωματώνει ένα
Εγχειρίδιο Εργασίας που λειτουργεί ως μοντέλο διδασκαλίας ανάγνωσης στο οποίο
μπορείτε να βρείτε μια σειρά συστάσεων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός
προγράμματος τόνωσης.
Η εφαρμογή διαθέτει μια σειρά εργαλείων που επιτρέπουν την παρουσίαση
διαφόρων δραστηριοτήτων μέσω της γραφής, της παρουσίασης αντικειμένων, της
ανάγνωσης ιστοριών, της ταξινόμησης ιστοριών, της τροποποίησης αντικειμένων ή
λέξεων, μεταξύ άλλων.
Το έργο αυτό αποτελεί μέρος του έργου FONDEF IT14I10044 "Μαθαίνω να διαβάζω
παίζοντας: Down".
Δείτε στα παρακάτω βίντεο πώς να προωθήσετε την ανάπτυξη της προφορικής
κατανόησης, της φωνολογικής επίγνωσης, της σημασιολογικής επίγνωσης, της γνώσης
των γραμμάτων και της ανάπτυξης του λεξιλογίου με το La Mesita.

http://www.cedeti.cl/tecnologias-inclusivas/softwareeducativo/la-mesita/

Σύνδεσμος
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ELPIDA
ΤΎΠΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΛΉΠΤΗΣ

ΤΙ ΚΆΝΕΙ

Web Online

Online

Γονείς &
Εκπαιδευτικοί

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ατόμων με νοητική αναπηρία

Προέλευση: Χώρες της
ΕΕ- Ελληνική
Πρωτοβουλία
Ο κύριος στόχος αυτού του διετούς έργου (Οκτώβριος 2017 έως Σεπτέμβριος 2019)
ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία (ΑμεΝΑ) μέσω
της ενδυνάμωσης των μελών της οικογένειας και ιδίως των γονέων των ΑμεΝΑ και της
παροχής των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την καλύτερη υποστήριξη των
αναγκών των παιδιών όλων των ηλικιών με νοητική αναπηρία.
Όταν εξετάζετε βαθύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, πολύ συχνά θα
συνειδητοποιήσετε ότι η βάση του προβλήματος έχει τις ρίζες της στην κακή
επικοινωνία. Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τα στυλ, τα κανάλια και τις
μεθόδους επικοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο τι είναι σημαντικό για τους γονείς.
Οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν να συμμετέχετε στη ζωή του
παιδιού σας με πιο συνειδητό τρόπο και να είστε σε θέση να ζείτε και να
συνεργάζεστε με τους άλλους.
Η ΕΛΠΙΔΑ ανέπτυξε μια ενότητα όπου μπορείτε να μάθετε τη διαφορά μεταξύ
επικοινωνίας και πληροφόρησης ως εισαγωγή. Στη συνέχεια, θα βρείτε
δραστηριότητες και πληροφορίες σχετικά με την άρση του διαχωρισμού από τον
εαυτό σας και την άρση του διαχωρισμού από τους άλλους, τα επίπεδα και τις μορφές
γονικής εμπλοκής, την κατανόηση της άλλης πλευράς, είτε πρόκειται για
επαγγελματίες, είτε για γονείς της πλειοψηφίας, είτε για άλλες μειονότητες. Η γονεϊκή
εμπλοκή θα αντιμετωπιστεί σε ένα πλαίσιο ενεργού πολίτη και γι' αυτό θα έχετε την
ευκαιρία να κατανοήσετε καλύτερα τα νομικά και θεσμικά πλαίσια. Για να γίνουν όλα
αυτά πραγματικότητα για εσάς και το παιδί σας, θα έχετε επίσης την ευκαιρία να
μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση της αλλαγής. Στο τελευταίο μέρος της ενότητας
θα βρείτε ορισμένες δραστηριότητες για να βελτιώσετε την επικοινωνία με το παιδί
σας.
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www.elpida-project.eu
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ONLINE-RADIO σε εύκολη
γλώσσα
ΤΎΠΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΛΉΠΤΗΣ

ΤΙ ΚΆΝΕΙ

Εργαλείο

Διαδίκτυο

Άτομα με
ταυτότητα

Κάθε Κυριακή, εύκολα κατανοητά
μηνύματα μεταδίδονται στην παιδική
εκπομπή παζλ "WOW - Γνώση ή τι" και
στο απογευματινό πρόγραμμα του
Radio Vienna. Δημοσιεύεται επίσης
εβδομαδιαία ανασκόπηση.

Προέλευση:
Αυστρία
Κρίση του στέμματος, πολιτική, οικονομία - τα παγκόσμια γεγονότα είναι πολύπλοκα.
Και όμως οι σημαντικές πληροφορίες πρέπει να γίνουν κατανοητές από όλους. Στην
εκπομπή της Κυριακής "Einfach! Importantly!" στο Radio Wien μπορείτε να ακούσετε
τις ειδήσεις σε απλή γλώσσα: οι λέξεις είναι απλές, οι προτάσεις σύντομες. Ακόμη και
τα πολύπλοκα θέματα παρουσιάζονται με τρόπο που είναι εύκολα κατανοητός.
Το Radio Wien (ORF.AT) δημιουργεί ειδήσεις σε εύκολη γλώσσα. Κάθε Κυριακή,
εύκολα κατανοητά μηνύματα μεταδίδονται στην παιδική εκπομπή γρίφων "WOW Γνώση ή τι" και στο απογευματινό πρόγραμμα του Radio Wien. Δημοσιεύεται επίσης
εβδομαδιαία ανασκόπηση. Αυτή η ανασκόπηση περιλαμβάνει σύντομο ηχητικό
podcast με τις κύριες εβδομαδιαίες ειδήσεις (περίπου 5 λεπτά) και έκδοση κειμένου
αυτού του podcast. Στον ιστότοπο του ORF ο επισκέπτης μπορεί να βρει την
επισκόπηση των ειδήσεων κάθε εβδομάδας.

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση ακούγεται κάθε Κυριακή στο Radio Wien:
8:30 π.μ. και 9:30 π.μ.,
1.30μμ και 2.30μμ
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Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το αυστριακό Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων.
Το ORF μεταδίδει ειδήσεις σε εύκολη γλώσσα από το 2020, προσφέροντας μια
σημαντική υπηρεσία ενημέρωσης.

Υπάρχουν επίσης άλλα μέσα ενημέρωσης που δημοσιεύουν περιεχόμενο σε εύκολη
γλώσσα:
➢ Η Unsere Zeitung κάνει μια επισκόπηση των ειδήσεων κάθε δύο εβδομάδες σε
συνεργασία με το APA TopEasy-News για τα γλωσσικά επίπεδα A2 & B1,
➢ Το Barrierefrei Aufgerollt δημιουργεί συνεντεύξεις ήχου και βίντεο σχετικά με
την προσβασιμότητα, την ανεξάρτητη διαβίωση και την ένταξη,
➢ Ο Kurier προτείνει ορισμένα από τα άρθρα σε εύκολη γλώσσα,
➢ Το ORF Teletext διαθέτει επίσης άρθρα σε εύκολη γλώσσα.

Σύνδεσμοι
https://teletext.orf.at/channel/orf1/page/480/1
https://wien.orf.at/radio/tags/einfach/

http://kurier.at/einfache-sprache
https://www.barrierefrei-aufgerollt.at/
https://www.unsere-zeitung.at/category/nachrichten/topeasy/
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Περισσότερο από μένα! ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΠΗ
ΤΎΠΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

Εργαλείο Κατόπιν
αιτήματος

ΠΑΡΑΛΉΠΤΗΣ

ΤΙ ΚΆΝΕΙ

Γονέας/δάσκαλος/άτομο Αυτό το σχολικό κουτί περιέχει
με ταυτότητα
πληροφορίες σχετικά με τις
ιδιαιτερότητες της μαθησιακής
συμπεριφοράς των παιδιών με
ΔΑ και έχει ως στόχο να
διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς
και τους γονείς να ξεκινήσουν το
δημοτικό σχολείο. Προέλευση:

Αυστρία

Η οργάνωση "Down-Syndrom Österreich" δημιούργησε ένα πρόγραμμα με τίτλο
Σχολική τσάντα "περισσότερο από μένα! ". Η ιδέα αυτού του προγράμματος είναι ότι
για τα παιδιά με σύνδρομο Down και τις οικογένειές τους, η είσοδος στην καθημερινή
σχολική ζωή συχνά σημαίνει μεγάλη πρόκληση σε πολλούς τομείς. Αυτή η σχολική
τσάντα έχει ως στόχο να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να
ξεκινήσουν το δημοτικό σχολείο. Η σχολική τσάντα περιέχει πληροφορίες σχετικά με
τις ιδιαιτερότητες της μαθησιακής συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΑ και προτάσεις
για τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους για την εκμάθηση της ανάγνωσης και της
αριθμητικής.
Το πλήρες σχολικό κουτί κοστίζει €145 συν τα έξοδα αποστολής και συσκευασίας €7.
Πρόκειται για μια πραγματικά καλή προσφορά, αν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε ένα
από τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε αυτό το κουτί κοστίζει κατά μέσο όρο €20-30.
Αυτή η σχολική τσάντα περιλαμβάνει:
Φυλλάδιο Παιδιά και νέοι με σύνδρομο Down στο σχολείο
Ένα φυλλάδιο για εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες όλων των τύπων
σχολείων, για γονείς και για όλους όσοι ζουν και εργάζονται με παιδιά και νέους
σχολικής ηλικίας με σύνδρομο Down.
Αυτό το φυλλάδιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πτυχές της υγείας, της
σωματικής κατάστασης, της μάθησης και της συμπεριφοράς που μπορεί να
εμφανιστούν σε παιδιά και εφήβους με σύνδρομο Down και περιγράφει τις
επιπτώσεις που αυτές έχουν στην καθημερινή σχολική ζωή. Πρακτικά παραδείγματα
και προτάσεις δείχνουν πώς μπορούν να σχεδιαστούν τα μαθήματα και τα σχολεία
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έτσι ώστε οι μαθητές με σύνδρομο Down να αισθάνονται άνετα και να επιτυγχάνουν
την καλύτερη δυνατή μαθησιακή επιτυχία.
Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς παιδιών με σύνδρομο Down
Βασισμένο σε χρόνια πρακτικής διδασκαλίας παιδιών με σύνδρομο Down σε γενικά
σχολεία, το βιβλίο αυτό παρέχει θεωρία, συμβουλές και προτάσεις για τους
εκπαιδευτικούς.
Εγχειρίδιο Μέθοδος υπολογισμού: Μέθοδος υπολογισμού: Ναι, μπορούμε
Το εγχειρίδιο "Ναι, μπορούμε!" μετατρέπει τα μαθηματικά σε εμπειρία παιχνιδιού.
Εκτός από τις πολυάριθμες προτάσεις ασκήσεων από τον τομέα των βασικών
δεξιοτήτων, εξηγούνται λεπτομερώς όλα τα βήματα για την απόκτηση αριθμητικών
δεξιοτήτων. Τα κεφάλαια "Εξάσκηση στη ζωή, χρήμα, χρόνος, ζύγιση και μέτρηση"
δημιουργούν μια εντατική αναφορά στην καθημερινή ζωή.
Rechenprofi: για την αριθμητική περιοχή 10
Αυτό το σαφώς σχεδιασμένο βιβλίο υπολογισμών υπολογίζει το εύρος αριθμών 10 με
τη μέθοδο υπολογισμού "Ναι, μπορούμε". Όλες οι αριθμητικές ασκήσεις είναι
δομημένες σύμφωνα με την αρχή "από αριστερά προς τα δεξιά". Οι αγαπημένες
ζωγραφιές, σε συνδυασμό με φωτογραφίες, ποιήματα και τραγούδια, απευθύνονται
ιδιαίτερα στα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα βρουν πολύτιμες συμβουλές
σε κάθε σελίδα για να διατηρήσουν το κίνητρο των μικρών επαγγελματιών της
αριθμητικής σε υψηλά επίπεδα και να ζωντανέψουν τα μαθηματικά στην καθημερινή
ζωή.
Τα παιδιά με σύνδρομο Down μαθαίνουν να διαβάζουν: Ένας πρακτικός οδηγός για
γονείς και εκπαιδευτικούς
Ο κεντρικός σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να μάθουν τα παιδιά με σύνδρομο Down
να διαβάζουν. Προτού περιγράψει τις συγκεκριμένες τεχνικές, οδηγίες και
διαδικασίες, ο εξαιρετικός αυτός τόμος εξηγεί πώς γίνεται η μάθηση γενικά και
ειδικότερα στα παιδιά με σύνδρομο Down.
Προκαταλήψεις και αντιδράσεις για το σύνδρομο Down
Η συγγραφέας - η ίδια μητέρα ενός παιδιού με ΝΑ - συγκεντρώνει τις πιο
συνηθισμένες προκαταλήψεις και περίεργες επιφυλάξεις για τα άτομα με ΝΑ και δίνει
πολύ προσωπικές απαντήσεις σε αυτές. Αυτό το όμορφα εικονογραφημένο βιβλίο
μας φέρνει πιο κοντά στο θέμα του DS με διασκεδαστικό τρόπο και είναι κατάλληλο
για χρήση στα σχολεία.
Εντελώς φυσιολογικό - είναι φυσιολογικό να είσαι διαφορετικός
Η Νίνα και ο Φέλιξ παρουσιάζουν τη σχολική τους τάξη, μια ομάδα με πολύ
διαφορετικά παιδιά. Και υποτίθεται ότι πρέπει να τα βγάλεις πέρα με όλους αυτούς
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με κάποιο τρόπο; Να έχεις κατανόηση για όλους; Αυτό είναι πολύ κουραστικό. Αλλά
και συναρπαστικό. Σε αυτό το φυλλάδιο, η Νίνα εξηγεί γιατί τα παιδιά είναι τόσο
διαφορετικά. Παρουσιάζει μερικούς συμμαθητές με τις ιδιαιτερότητές τους και μιλάει
για την Άννα, που έχει σύνδρομο Down. Ο Felix, ο φίλος της, ζωγράφισε εικόνες για
την ιστορία. Πρόκειται για τα κύτταρα και τα χρωμοσώματα, για τις ομοιότητες και τις
διαφορές και για την ανεκτικότητα. Και τέλος, για την κατανόηση ότι είναι "απολύτως
φυσιολογικό" να είσαι διαφορετικός. Ένα φυλλάδιο για όλα τα παιδιά ηλικίας μεταξύ
οκτώ και δώδεκα ετών.

Σύνδεσμος

https://www.down-syndrom.at/wpcontent/uploads/2021/03/Inhalt-Schultasche.pdf
https://www.down-syndrom.at/down-syndromschultasche-2/?neues-spendenformular-931
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Fobap Onlus - Εύκολο στην ανάγνωση
ΕΡΓΟ
ΤΎΠΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

Εργαλείο Κατόπιν
αιτήματος

ΠΑΡΑΛΉΠΤΗΣ

ΤΙ ΚΆΝΕΙ

Δημόσιο
Ινστιτούτο,
εκπαιδευτικοί,
νέοι με αναπηρία

Το έργο σκοπεύει να εφαρμόσει τις
τεχνικές Easy To Read σε δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους που επιθυμούν να
δώσουν σαφείς και προσιτές ενδείξεις
επικοινωνίας στους πολίτες.

Προέλευση:
Ιταλία
Η γλώσσα Easy To Read συνίσταται στην απλοποίηση εννοιών ή λέξεων ώστε να είναι
κατανοητές από όλους και προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την "Inclusion
Europe" (Ευρωπαϊκή Ένωση ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους).
Το ιδιαίτερα καινοτόμο στοιχείο του έργου συνίσταται στην ενεργό συμμετοχή των
ατόμων με νοητική αναπηρία, τα οποία, ως χειριστές και δοκιμαστικοί αναγνώστες,
συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία δημιουργίας του κειμένου, λαμβάνοντας επίσης
αποζημίωση για την εργασία που επιτελούν.
Η γραφή σε ευανάγνωστη γλώσσα δεν είναι ούτε απλή ούτε δεδομένη και απαιτεί
σημαντικές επενδύσεις στην κατάρτιση και τη συμμετοχή εκπαιδευτών, επικεφαλής
ομάδων, καθώς και προφανώς ατόμων με νοητική αναπηρία: η πρόσβαση στην
πληροφόρηση είναι δικαίωμα και προϋπόθεση για μια δίκαιη κοινωνία που εγγυάται
τη συγκεκριμένη συμμετοχή όλων των πολιτών στη ζωή της κοινότητας. Η χρήση της
"ευανάγνωστης γλώσσας" δίνει υπόσταση στον ορισμό της προσβασιμότητας που
περιέχεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία στο άρθρο 1 της Σύμβασης. 9, το οποίο προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα
κράτη "λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα άτομα με
αναπηρία, σε ίση βάση με τους άλλους, έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση και την
επικοινωνία".
Ειδικότερα, η μέθοδος εφαρμόστηκε αρχικά σε τρία διαφορετικά πλαίσια, τόσο
δημόσια όσο και ιδιωτικά, χάρη στη συμβολή του Ιδρύματος Comunità Bresciana:
•
•
•

Ο ιστότοπος Fobap Onlus υπό το εμπορικό σήμα Anffas στην Μπρέσια
Δήμος Collebeato (BS)
Το Ίδρυμα Pinac (Παιδική Πινακοθήκη) του Rezzato (BS).
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Στόχοι
1) Πραγματοποίηση για το Ίδρυμα Pinac di Rezzato της διευκόλυνσης της σύνταξης
τριών σημαντικών εγγράφων της Pinacoteca:
•
•
•

το ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τους στόχους και τις δραστηριότητες του
Ιδρύματος,
το διαφημιστικό πάνελ της έκθεσης "I live here" (Σεπτέμβριος 2016),
τον πίνακα πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς στο πλαίσιο
του Ιδρύματος με τίτλο "Τι μπορεί να γίνει".

2) Προετοιμασία για τον Δήμο Collebeato της απλούστευσης του κειμένου:
•

•

ειδοποιήσεις για την ιδιότητα του πολίτη (προσκλήσεις για εισφορές,
προσκλήσεις για κοινωνικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες κ.λπ.), ώστε να
αποφεύγονται ή να μειώνονται οι τηλεφωνικές εξηγήσεις των δημοτικών
υπαλλήλων,
του ενημερωτικού δελτίου του Δήμου (τρεις ετήσιες εκδόσεις).

3) Ανάπτυξη μιας ευανάγνωστης έκδοσης του δικτυακού τόπου της Fobap στα
ακόλουθα μέρη:
•
•
•

υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία,
τα έργα,
όραμα και αποστολή.

Σύνδεσμος
https://www.fobap.it/progetto/facile_da_leggere/
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IF – INFORMACIÓN FÁCIL
ΤΎΠΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΛΉΠΤΗΣ

ΤΙ ΚΆΝΕΙ

web

Online

Όλα τα άτομα

Προσβάσιμος ειδησεογραφικός
ιστότοπος.

Προέλευση: Ιταλία
Στόχος του IF είναι να παράγει, ελέγχοντας την πολυπλοκότητά τους, κείμενα που
πραγματεύονται επίκαιρα θέματα.
Η φιλοδοξία είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση της εμφάνισης
ενός επικοινωνιακού χάσματος με το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο, το
οποίο δεν αποτελεί δευτερεύοντα παράγοντα δυστυχίας και περιθωριοποίησης.
Η IF επαληθεύει την αναγνωσιμότητα των κειμένων της με το σύστημα
εμπειρογνωμόνων Corrige! το οποίο επαληθεύει και ποσοτικοποιεί το βαθμό
πολυπλοκότητας ενός κειμένου. Τα περισσότερα κείμενα της IF έχουν επαρκή βαθμό
αναγνωσιμότητας για έναν αναγνώστη με βασική σχολική εκπαίδευση.
Ο έλεγχος της αναγνωσιμότητας ενός κειμένου δεν επιβάλλει την παραίτηση από την
ενασχόληση με πολύπλοκα θέματα, αλλά δεσμεύεται να καταστήσει ένα σύνθετο
θέμα κατανοητό.
Το IF προσφέρει ορισμένα άρθρα για την Επαυξητική Εναλλακτική Επικοινωνία (AAC)
για την προώθηση της συμμετοχής στην ανάγνωση και τη γραφή των ατόμων με
ειδικές ανάγκες επικοινωνίας. Ο στόχος είναι να διατηρηθούν τα άτομα που έχουν
μεγαλύτερες δυσκολίες και κινδυνεύουν να μην είναι σε θέση να "κατέχουν" την
κοινωνική πραγματικότητα στην οποία βυθίζονται μέσα στον επικοινωνιακόπληροφοριακό δακτύλιο.
Η IF ιδρύθηκε το 2003 και, από επιστημονική άποψη, ανάγεται στην έρευνα του
καθηγητή. Tullio de Mauro και της καθηγήτριας Maria Emanuela Piemontese σχετικά
με τα κριτήρια ελέγχου της κατανοητότητας των κειμένων.

Σύνδεσμο
ς
https://informazionefacile.it
/progetto-comunicazionesemplice/
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ANFFAS - CITTABILITA'
ΤΎΠΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

Εργαλείο Κατόπιν
αιτήματος

ΠΑΡΑΛΉΠΤΗΣ

ΤΙ ΚΆΝΕΙ

Όλοι για τις
δημόσιες
υπηρεσίες

Ένας οδηγός για τις κοινωνικές
υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας
γραμμένος εξ ολοκλήρου από άτομα με
αναπηρία με τη μέθοδο της εύκολης
ανάγνωσης.

Προέλευση: Ιταλία
Με στόχο την παροχή πληροφοριών που να φτάνουν σε όλους και να είναι εύκολα
κατανοητές για όλους, γεννήθηκε το 2014 το έργο Citizenship, ένα όνομα που δόθηκε
σε έναν Οδηγό για τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υγείας γραμμένο εξ
ολοκλήρου από άτομα με αναπηρία με τη μέθοδο
της εύκολης ανάγνωσης.
Η "ευανάγνωστη" γλώσσα, η εύκολη στην
ανάγνωση, συνίσταται στην απλοποίηση των
εννοιών και στη χρήση εύκολα κατανοητών λέξεων.
Η επικοινωνία μέσω αυτής της γλώσσας σημαίνει
την παραγωγή πληροφοριών με τρόπο που να είναι
προσιτός σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό
ανθρώπων. Με σκοπό να καταστεί η Anffas ένας
σύλλογος στην υπηρεσία ολόκληρης της
κοινότητας, το έργο αυτό, που ασφαλώς έχει
σχεδιαστεί για άτομα με νοητική ή/και σχεσιακή
αναπηρία, απευθύνεται επίσης σε παιδιά,
ηλικιωμένους, αλλοδαπούς και όσους έχουν
ανάγκη από μια σαφή και άμεση ενημέρωση. Η
προσοχή επικεντρώθηκε σε πέντε υπηρεσίες για τις
οποίες προέκυψε από τα αγόρια του Anffas μια έντονη επιθυμία για σαφήνεια και μια
επιθυμία για αυτονομία: ταυτότητα- εργασία- υγεία- σπίτι και σχολείο- δημόσιες
συγκοινωνίες. Για καθεμία από αυτές διατέθηκαν οι σχετικοί διαχειριστές, οι οποίοι
αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την υπόθεση του έργου και συμμετείχαν ενεργά στις
φάσεις υλοποίησης. Καθένας από τους διαχειριστές εξήγησε τη λειτουργία της
υπηρεσίας υποβάλλοντας, κατά τη διάρκεια ειδικών συναντήσεων, τις ερωτήσεις των
παιδιών. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις που
πραγματοποιήθηκαν με τους διαχειριστές των προαναφερόμενων υπηρεσιών
μεταφράστηκαν σε εύληπτη γλώσσα. Από αυτή την εμπειρία, ξεκίνησαν μόνιμα
μαθήματα κατάρτισης για άτομα με νοητική αναπηρία.
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Το CittAbilità είναι ένας οδηγός για τις εδαφικές υπηρεσίες σε "ευανάγνωστη"
γλώσσα για την ένταξη των ατόμων με νοητική ή/και σχεσιακή αναπηρία, που
δημιουργήθηκε από την Anffas Onlus Ortona το 2014. Παρακάτω παρατίθεται η
σύντομη επεξήγηση αυτού του οδηγού σε " ευανάγνωστη γλώσσα ":
Το "CittAbilità" είναι ένας οδηγός που βοηθά τα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν
δημόσιες υπηρεσίες. Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που παρέχει το
ιταλικό κράτος σε όλους τους πολίτες.
Οι δημόσιες υπηρεσίες που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό είναι:
➢
➢
➢
➢
➢

πώς να φτιάξετε ένα δελτίο ταυτότητας
πώς να βρείτε δουλειά
πώς να βρείτε βοήθεια όταν έχετε προβλήματα υγείας
πώς να βρείτε βοήθεια όταν έχετε προβλήματα στο σπίτι ή στο σχολείο
πώς να έχετε μια κάρτα για να ταξιδεύετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σύνδεσμος
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LEGIMUS
ΤΎΠΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

Εφαρμογή Αίτηση ως
και
ειδική
εργαλείο
ενίσχυση

ΠΑΡΑΛΉΠΤΗΣ

ΤΙ ΚΆΝΕΙ

Γονέας και άτομο
με ταυτότητα

Ηλεκτρονικά βιβλία/βιβλία σε γραφή
μπράιγ/ακουστική υποστήριξη
ανάγνωσης κ.λπ.

Προέλευση:
Σουηδία
Το Legimus είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με 140 000 βιβλία και μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί ως εφαρμογή.
Το Legimus περιέχει ηλεκτρονικά βιβλία, ηχητικά βιβλία με κείμενο και γραφή Braille.
Είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή για όλες τις πλατφόρμες ή ως ιστοσελίδα.
Η βιβλιοθήκη περιορίζεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες και η πρόσβαση παρέχεται
από μια δημοτική ή σχολική βιβλιοθήκη. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση
εάν είστε ομαδικός αναγνώστης σε κέντρα ημέρας, βιβλιοθήκες και για ηλικιωμένους.
Η βιβλιοθήκη διαθέτει τα πάντα, από βιβλιογραφία για το μάθημα μέχρι τα τελευταία
μυθιστορήματα.
Το Legimus διοικείται από τη Δημόσια Αρχή για τα προσβάσιμα μέσα ενημέρωσης.
Μια αρχή με αποστολή να διασφαλίσει ότι όλοι έχουν πρόσβαση στη λογοτεχνία και
την κοινωνική επικοινωνία, ακόμη και αν δυσκολεύονται να διαβάσουν ή έχουν
νοητική αναπηρία. Παρέχουν επίσης υπηρεσίες για βιβλιοθήκες και σχολεία ώστε να
κάνουν τις επιλογές τους προσβάσιμες για όλους.
Εάν είστε φοιτητής και χρειάζεστε ένα ειδικό βιβλίο ως βιβλιογραφία μαθήματος και
δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να ζητήσετε την προσθήκη του.

https://www.legimus.se/start
https://www.mtm.se/
Αίτημα με το γιατρό σας

Σύνδεσμος
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Polyglutt/Polylino
ΤΎΠΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

Εφαρμογή Αποκτήστε
πρόσβαση
από σχολεία ή
βιβλιοθήκες

ΠΑΡΑΛΉΠΤΗΣ

ΤΙ ΚΆΝΕΙ

Σχολεία και
γονείς

Ηλεκτρονικά βιβλία/βιβλία σε γραφή
μπράιγ/ακουστική υποστήριξη
ανάγνωσης κ.λπ.

Προέλευση:
Σουηδία
Το Polyglutt είναι μια πλατφόρμα βιβλιοθήκης και ανάγνωσης βασισμένη σε
εφαρμογές, η οποία απευθύνεται σε παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες. Η
εφαρμογή είναι διαθέσιμη για δασκάλους, νηπιαγωγεία και γονείς που έχουν
πρόσβαση λόγω ειδικών αναγκών. (Το Polylino είναι το ίδιο αλλά για μεγαλύτερα
παιδιά)
Η εφαρμογή χρησιμοποιείται από πάνω από 400 000 παιδιά προσχολικής ηλικίας και
άλλα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τα παιδιά και οι νεαροί ενήλικες με ειδικές ανάγκες
μπορούν να επιλέξουν από πάνω από 2800 βιβλία που μπορούν να διαβαστούν
κανονικά, με υποβοηθούμενη ανάγνωση, με προφορική ανάγνωση σε 60 γλώσσες, με
νοηματική γλώσσα και απλοποιημένη νοηματική γλώσσα.
Η εφαρμογή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία για παιδιά, όπου το περιβάλλον εργασίας
απλοποιείται και τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν εύκολα από μια επιλογή και το
επίπεδο ανάγνωσης που τους ταιριάζει.
Οι επιλογές μπορούν να βασίζονται σε θέματα, ηλικίες και πολλά άλλα φίλτρα.

https://www.inlasningstjanst
.se/tjanster-forlarare/polyglutt-forskola/
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8 Σελίδες
ΤΎΠΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΛΉΠΤΗΣ

ΤΙ ΚΆΝΕΙ

Χάρτινη
εφημερίδα και
ψηφιακό
αντίγραφο

Εγγραφείτε για
χαρτί, η
ψηφιακή
έκδοση είναι
δωρεάν

Όλοι όσοι θέλουν να
διαβάζουν εύκολα τις
ειδήσεις

Εύκολη ανάγνωση των
ειδήσεων.

Προέλευση:
Σουηδία

8 σελίδες είναι μια εφημερίδα σε ευανάγνωστη σουηδική γλώσσα. Δημιουργήθηκε
από το κράτος το 1984 μετά από πίεση της εθνικής συνέλευσης της FUB. Η εφημερίδα
κυκλοφορεί μία φορά την εβδομάδα και έχει την ίδια ειδησεογραφική κάλυψη και τις
ίδιες ειδησεογραφικές αξίες με άλλες εφημερίδες. Δεν είναι προσαρμοσμένη για
κάποια ειδική ομάδα. Η δήλωση αποστολής της εφημερίδας είναι" Δεν θα
παραλείψουμε κανένα θέμα επειδή είναι δύσκολο, θα το κάνουμε εύκολο αντ'
αυτού".
Οι 8 σελίδες της εφημερίδας μοιράζονται σε 2 σελίδες εγχώριες ειδήσεις, από 1
σελίδα διεθνείς ειδήσεις, αθλητικές ειδήσεις, πολιτισμό, καθημερινή ζωή και μια
πρωτοσέλιδο/οπισθόφυλλο.
Η εφημερίδα διατίθεται σε έντυπη μορφή και στο διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα είναι πολύ
καθαρή και προσιτή και μπορείτε να διαβάσετε κάθε άρθρο. Μπορείτε επίσης να
μεταφράσετε σε διάφορες γλώσσες.
Η έντυπη εφημερίδα έχει περίπου 9500 συνδρομητές και αφορά κυρίως κέντρα
ημερήσιας φροντίδας και στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Η εφημερίδα είναι μη
κερδοσκοπική και πληρώνεται από την κυβέρνηση.

https://8sidor.se/
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