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1. Εισαγωγή 

Το έργο "Easy to read, Easy to Access (Acceasy)" αποτελεί ευρωπαϊκή δράση που χρηματοδοτείται στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Ανήκει στη Βασική Δράση 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις για την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων "Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών" και 

επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων με 

επίκεντρο τη συνεχήβελτίωση και επέκταση της παροχής ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας. 

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από πολύ έμπειρους οργανισμούς και συντονίζεται από την 

Fundación Aspanias Burgos (Ισπανία) ως επικεφαλής εταίρος, ενώοι υπόλοιποι εταίροι είναι οι εξής: 
 
 

- IMS Research & Development (Cyprus) 

- Cyprus Autism Association (Cyprus) 

- E-Code (Slovakia) 

- aCapo società cooperativa sociale integrata (Italy) 

- European Grants International Academy SRL (Italy) 
 

Η μεθοδολογική προσέγγιση της σύμπραξης "Acceasy" διευκολύνει την αποτελεσματική μεταφορά 

γνώσεων όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την κατάρτιση μεταξύ διαφορετικών 

τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία στο τέλος θα εμπλουτίσει το τελικό πρόγραμμα με 

εξαιρετικά επωφελή τρόπο για όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους και τα εθνικά τους πλαίσια. 

Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Acceasy" επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες μιας πολύ 

συγκεκριμένης και ταυτόχρονα ευάλωτης ομάδας στόχου - που αποτελείται από άτομα με διανοητικές 

δυσκολίες. Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου είναι η λεπτομερής κατανόηση των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διανοητική δυσκολία όσον αφορά την κοινωνική ένταξη 

και τη δυνατότητα να απολαμβάνουν χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα εργάζεται για 

τη διευκόλυνση τηςεύκολης πρόσβασηςσε αυτούςτους χώρους. 

 
 
 

 
Για την επίτευξη ευρείας απήχησης των αποτελεσμάτων του Acceasy, θα πρέπει να προωθηθεί η 

ευαισθητοποίηση των ακόλουθων ενδιαφερομένων μερών καθώς και η στενότερη συνεργασία μεταξύ 

τους βραχυπρόθεσμα καιμακροπρόθεσμα: 

• - Επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με διανοητικές δυσκολίες. 
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• - Φορείςχάραξης πολιτικής και οργανισμοί. 

• - Ενώσεις και φορείς που εργάζονται με άτομα με διανοητικές δυσκολίες. 

• - Επαγγελματίες πολιτιστικής κληρονομιάς. 

• - Γενικό κοινό. 

 

1.1 Το έργο και οι στόχοι του 
 

 
Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΣΔΑΑτων 

Ηνωμένων Εθνών), τα άτομα με αναπηρία "περιλαμβάνουν όσους έχουν μακροχρόνιες σωματικές, 

ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια 

μπορούν να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με 

τους άλλους". Η Σύμβαση προορίζεται ως μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με ρητή διάσταση της 

κοινωνικής ανάπτυξης. Υιοθετεί μια ευρεία κατηγοριοποίηση των ατόμων με αναπηρία και 

επιβεβαιώνει ότι όλα τα άτομα με όλους τους τύπους αναπηρίας πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Αποσαφηνίζει και προσδιορίζει τον τρόπο με 

τον οποίο όλες οι κατηγορίες δικαιωμάτων εφαρμόζονται στα άτομα με αναπηρία και προσδιορίζει 

τους τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν προσαρμογές ώστε τα άτομα με αναπηρία να ασκούν 

αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους, αλλά και τους τομείς στους οποίους τα δικαιώματά τους έχουν 

παραβιαστεί και στουςοποίους πρέπει να ενισχυθεί η προστασία των δικαιωμάτων. 

 

Με βάση αυτή την προοπτική, η κύρια φιλοδοξία του έργου "Acceasy" είναι να δημιουργήσει 

προσβάσιμους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και ένα εγχειρίδιο για τους επαγγελματίες της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με 

διανοητικές δυσκολίες, μεκύρια βάση : 

• Την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά. 

• Την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και διεύρυνση των γνώσεων των ατόμων με 

διανοητική δυσκολία. 

• Την παροχή βοήθειας σε επαγγελματίες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς έτσι 

ώστε να ασχοληθούν ενεργά με τα άτομα με διανοητικές δυσκολίες. 

• Την ενδυνάμωση των επαγγελματιών στον τομέα των Διανοητικών Δυσκολιών με 

εργαλεία και προσεγγίσεις σχετικά με τη μεθοδολογία της εύκολης ανάγνωσης. 
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1.2 Εγχειρίδιο υποστήριξης: σε ποιούς απευθυνόμαστε? 
 
 

Το Εγχειρίδιο Υποστήριξης του έργου "Acceasy" έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες των 

επαγγελματιών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ξεναγοί, επιμελητές μουσείων, 

σύλλογοι πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλοι που σχετίζονται με την παροχή συστηματικής και 

ολοκληρωμένης υποστήριξης των ατόμων με διανοητικές δυσκολίες για τη συμμετοχή και την 

ενασχόλησή τους με χώρους υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Η προγραμματισμένη 

υποστήριξη που παρέχεται από τους επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς θα βοηθήσει τους 

τελικούς δικαιούχους να συμμετάσχουν με επιτυχία στο χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 
Ειδικότερα, το παρόν εγχειρίδιο καθοδηγεί τους επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς κατά τη 

διαδικασία παροχής υποστήριξης σε άτομα με διανοητικές δυσκολίες, παρουσιάζοντας το απαιτούμενο 

πλαίσιο και τη μεθοδολογική δομή της διαδικασίας, ενώ ταυτόχρονα τους εξοπλίζει με το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό και τις βασικές γνώσεις σχετικά με τις προκλήσεις των γνωστικών δυσκολιών. 

 
Τους εισάγει επίσης στην έννοια της γλωσσικής προσβασιμότητας, καθώς και στο πού και πώς θα 

πρέπει να χρησιμοποιούν ευανάγνωστη γλώσσα, παρέχοντας λεπτομερώς τη διαδικασία προσαρμογής 

καιεπικύρωσης κειμένων που μπορούν να παρουσιαστούνσε άτομα με διανοητικές δυσκολίες. 

 
Σε γενικές γραμμές, το παρόν εγχειρίδιο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να χρησιμεύσει ως 

κατευθυντήρια γραμμή για τα άτομα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά και τις διανοητικές 

δυσκολίες και θα αποτελέσει μια σημαντική εργαλειοθήκη για την επιτυχή εφαρμογή της διαδικασίας 

της Εύκοληςστην ανάγνωση γλώσσας. 
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2. Τι είναι οι γνωστικές δυσκολίες και οι διανοητικές δυσκολίες? 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας (ICF), ο όρος 

αναπηρία ορίζεται ως μια πολύπλευρη έννοια που σχετίζεται με τις λειτουργίες του ανθρώπινου 

σώματος, τους περιορισμούς δραστηριότητας - όπου ένα άτομο δυσκολεύεται να εκτελέσει ένα έργο, 

και τους περιορισμούς συμμετοχής - όπου ένα άτομο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πραγματική 

συμμετοχή στη ζωή. Οι αναπηρίες μπορεί να είναι σωματικές ή κινητικές, αισθητηριακές (π.χ. 

προβλήματα όρασης ή ακοής), γνωστικές ή αναπτυξιακές, νοητικές ή ψυχοκοινωνικές. Ένα άτομο 

μπορεί να έχει μία ή περισσότερες αναπηρίες. 

 

Ο όρος γνωστικές αναπηρίες αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα κλινικών διαγνώσεων (μπορεί να είναι 

κληρονομικές, αναπτυξιακές ή επίκτητες) που μπορεί να μειώσουν την ικανότητα κάποιου να εκτελεί 

ορισμένες γνωστικές λειτουργίες (Carmien et al., 2005). Γνωστική διαταραχή είναι όταν ένα άτομο 

δυσκολεύεται να θυμηθεί, να μάθει νέα πράγματα, να συγκεντρωθεί ή να λάβει αποφάσεις που 

επηρεάζουν την καθημερινή του ζωή. Η γνωστική αναπηρία μπορεί να κυμαίνεται από ήπια έως 

σοβαρή. Τα άτομα με ήπια αναπηρία μπορεί να παρουσιάζουν αξιοσημείωτες βλάβες στις γνωστικές 

λειτουργίες, αλλά εξακολουθούν να είναι σε θέση να κάνουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Τα 

σοβαρά επίπεδα εξασθένησης μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια της ικανότητας κατανόησης του 

νοήματος ή της σημασίας κάποιου πράγματος και της ικανότητας ομιλίας ή γραφής, με αποτέλεσμα την 

αδυναμία ανεξάρτητης ζωής. 

 
Οι ακόλουθες διαταραχές προκαλούν, μεταξύ άλλων, διανοητικές δυσκολίες: 

 

• - Σύνδρομο Fragile X: Το Σύνδρομο Fragile X (FXS) είναι η κύρια αιτία κληρονομικής νοητικής 

αναπηρίας και η δεύτερη πιο συχνή αιτία ΠΔ μετά το Σύνδρομο Down. Πρόκειται για μια 

κληρονομική διαταραχή που συνδέεται με το Χ και επηρεάζει κυρίως τα αγόρια, τα οποία 
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παρουσιάζουν διανοητικές δυσκολίες σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και χαρακτηριστικά 

σωματικά χαρακτηριστικά. Τα υπερκινητικά παιδιά, η ελλειμματική προσοχή, η καθυστερημένη 

απόκτηση κινητικών και γλωσσικών ορόσημων, οι διαταραχές συμπεριφοράς (που κυμαίνονται 

από συμπεριφορά αυτιστικού φάσματος έως υπερκινητικότητα), η αισθητηριακή 

δυσλειτουργία, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και οι καρδιακές ανωμαλίες είναι μεταξύ των 

εκδηλώσεων αυτούτουσυνδρόμου. 

• - Σύνδρομο Down: Αυτό ονομάζεται τρισωμία του 21ου ζεύγους. Είναι η κύρια αιτία 

διανοητικής αναπηρίας. Εκτός του ότι γερνούν πρόωρα και είναι πιο ευάλωτα σε 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως η νόσος του Alzheimer, έχουν σωματικά χαρακτηριστικά 

που τους κάνουν πολύ αναγνωρίσιμους (πεπλατυσμένη μύτη, κοντός λαιμός, μικρές μπάρες, 

λοξά μάτια, παχιά γλώσσα, μικρά χέρια και πόδια, παλαμιαία πτυχή, αδύναμος μυϊκός τόνος, 

μικρά μικρά δάχτυλα και μερικές φορές κυρτά προς τον αντίχειρα και μικρότερο ανάστημα), 

καθώςκαι προβλήματα υγείας, που σχετίζονται κυρίωςμε καρδιακέςπαθήσεις 

• Αυτισμός: είναι μια σύνθετη νευρολογική και αναπτυξιακή διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο 

με τον οποίο ένα άτομο ενεργεί, επικοινωνεί, μαθαίνει και αλληλεπιδρά με τους άλλους. 

Συνδέεται με δυσλειτουργία διαφόρων εγκεφαλικών κριτηρίων. Τα άτομα με αυτή τη 

διαταραχή παρουσιάζουν προβλήματα στην επικοινωνία (πολύ συχνά γλωσσικά προβλήματα) , 

στις αλληλεπιδράσεις με άλλους ανθρώπους (κοινωνικές δεξιότητες, έλλειψη ενσυναίσθησης), 

περιορισμένα ενδιαφέροντα, νοητική και συμπεριφορική δυσκαμψία (φτωχές αντιδράσεις σε 

περιβαλλοντικές αλλαγές, περιορισμένα ενδιαφέροντα), τροποποιημένη συναισθηματική 

έκφραση και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (ρουτίνες, επιμονές). Τείνουν να είναι 

παρορμητικά άτομα, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα στην αναστολή μιας ακατάλληλης 

αντίδρασης. Άλλεςκαταστάσεις πουεμπίπτουν στο αυτιστικό φάσμα είναι: 

 
- Σύνδρομο Asperger: Το σύνδρομο Asperger μερικές φορές λέγεται ότι είναι μια 

ηπιότερη εκδοχή του κλασικού αυτισμού. Σε αντίθεση με τα άτομα με αυτισμό, πολλά 

άτομα με σύνδρομο Asperger έχουν φυσιολογική ή πάνω από το μέσο όρο νοημοσύνη 

και γλωσσικές δεξιότητες. Παρουσιάζουν μεταξύ άλλων ποιοτικές μεταβολές στις 

κοινωνικές σχέσεις, περιοριστικά, επαναλαμβανόμενα και στερεοτυπικά πρότυπα 

συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων, νοητική και συμπεριφορική 

δυσκαμψία και τροποποιημένη συναισθηματική έκφραση. 
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- Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που δεν προσδιορίζεται διαφορετικά (PDD-NOS ή 

"άτυπος" αυτισμός). Η PDD-NOS περιλαμβάνει ορισμένα, αλλά όχι όλα, τα 

χαρακτηριστικά του κλασικού αυτισμού ή/και του συνδρόμου Asperger. Η κατηγορία 

αυτή περιλαμβάνει επίσης την παιδική αποσυνθετική διαταραχή και το σύνδρομο Rett, 

δύο καταστάσεις στις οποίες ένα παιδί αναπτύσσεται κανονικά για αρκετούς μήνες ή 

χρόνια και στη συνέχεια χάνει δεξιότητες που σχετίζονται με τη γλώσσα, την κίνηση και 

τον συντονισμό και άλλεςγνωστικές λειτουργίες 

 
• Εγκεφαλική παράλυση - Ο όρος εγκεφαλική παράλυση αναφέρεται σε οποιαδήποτε από μια 

σειρά νευρολογικών διαταραχών που εμφανίζονται στη βρεφική ή πρώιμη παιδική ηλικία και 

επηρεάζουν μόνιμα την κίνηση του σώματος και τον συντονισμό των μυών. Τα άτομα με ΕΠ 

έχουν προβλήματα με την κίνηση και τη στάση του σώματος. Πολλοί έχουν επίσης συναφείς 

παθήσεις, όπως διανοητική αναπηρία, επιληπτικές κρίσεις, προβλήματα όρασης, ακοής ή 

ομιλίας. 

• Σύνδρομο Prader-Willi: είναι η πιο κοινή γενετική διαταραχή, αλλά όχι κληρονομική. 

Εμφανίζεται τυχαία και η αιτία είναι άγνωστη (αλλοίωση στο χρωμόσωμα Ι5, συνήθως 

πατρικής προέλευσης) προκαλώντας απειλητική για τη ζωή παχυσαρκία στα παιδιά που 

προκαλείται από ακόρεστη όρεξη (η κύρια ιατρική ανησυχία). Τα άτομα με Prader- Willi έχουν 

διαφορετικά επίπεδα νοητικής αναπηρίας. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι συχνές (δυσκολία 

στη διατήρηση της προσοχής, αδυναμία κατανόησης απλών οδηγιών και δυσκολία στη 

διατύπωση αφηρημένων σκέψεων), όπως και οι καθυστερήσεις στη γλωσσική ανάπτυξη, που 

οδηγούν σε προβλήματα συμπεριφοράς 

• Οι σύνθετες μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες (CLDD) περιλαμβάνουν τα άτομα με 

συνυπάρχουσες παθήσεις (π.χ. αυτισμό και διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής/υπερκινητικότητας (ADHD)) ή βαθιές και πολλαπλές μαθησιακές δυσκολίες. Τα 

παιδιά και οι νέοι με CLDD είναι μια ξεχωριστή ομάδα μαθητών που απαιτεί από τους 

εκπαιδευτικούς να δίνουν εξατομικευμένες επαγγελματικές απαντήσεις στο προφίλ των 

μαθησιακών τους αναγκών 

 
Σε γενικές γραμμές, τα άτομα με γνωστικές αναπηρίες μπορεί να παρουσιάζουν ελλείμματα μνήμης και 

προσοχής, δυσκολίες στην κατανόηση της γλώσσας, δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων, στη 

συγκέντρωση σε μια εργασία, στην κατανόηση συμπερασμάτων, στην κατανόηση αφηρημένου ή 
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μεταφορικού περιεχομένου, στη διάκριση σημαντικών από περιφερειακές πληροφορίες και στην 

ανάγνωση. Όλα αυτά τα ελλείμματα έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία επιτυχούς λήψης και σωστής 

επεξεργασίαςπληροφοριών. 

 
2.1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 
 

Η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινή μας 

ζωή. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών από διάφορες πηγές και πλατφόρμες που 

εκφράζονται σε μορφή που βασίζεται στη γλώσσα. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σε θέση να 

έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και να αφομοιώνουν το νόημά τους, ενώ στην περίπτωση των 

ατόμων με διανοητική αναπηρία, η αντιμετώπιση των γραπτών ή προφορικών πληροφοριών αποτελεί 

σημαντική πρόκληση, καθώς συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση των πληροφοριών που 

παρουσιάζονται με τέτοιους τρόπους. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Harris και Rhea, τα άτομα με διανοητικές δυσκολίες μπορεί να 

αντιμετωπίζουν γνωστικές δυσκολίες, μεταξύ των οποίων είναι οι εξής: δυσκολίες στη μακρόχρονη και 

βραχύχρονη μνήμη, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά τους να αποκτούν σύνθετες 

γλωσσικές δομές και να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους- δυσκολίες στις γνωστικές διεργασίες, όπως ο 

συλλογισμός, ο συμβολισμός, η γενίκευση και η αφαίρεση, η κατανόηση εννοιών όπως ο χρόνος και η 

ποσότητα και η κατανόηση ιδιωματικών ή πολλαπλών εκφράσεων ( Harris, 2006, Rhea 2004). Επιπλέον, 

οι Yoderκαι Warren αναφέρουν ότι το λεξιλόγιο των ατόμων με διανοητικές δυσκολίες αποτελείται 

κυρίως από συγκεκριμένα ουσιαστικά και ρήματα και περιλαμβάνει μόνο ένα μικρό σύνολο 

περιγραφικών λέξεων, όπως επίθετα και επιρρήματα (Yoderand Warren, 2004). Επιπλέον, τείνουν να 

παράγουν σύντομες, απλές προτάσεις. Μπορεί να δυσκολεύονται να παράγουν και να κατανοήσουν 

παθητικές προτάσεις (π.χ., το βιβλίο γράφτηκε από τον Danny), προτάσεις με μη κανονική σειρά λέξεων 

(π.χ., out jumped the rabbit = έξω πήδηξε ο λαγός), προτάσεις υπό όρους (π.χ., αν βρέξει, δεν θα πάω 

βόλτα) και σύνθετες προτάσεις με σχετικές προτάσεις (e.gο άνδρας [που [συνάντησε ο Ντάνι]] είναι 

ένας διάσημος ηθοποιός), ή ενσωματωμένες προτάσεις (π.χ., Ο Ντάνι σκέφτηκε [ότι [αύριο θα του 

αγοράσω άλλο ένα βιβλίο]].]) (Zukowski, 2004). Υπάρχουν και άλλες προκλήσεις που εμποδίζουν τις 

γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες των ατόμων με διανοητικές δυσκολίες, όπως ο ρυθμός, η 

πολυπλοκότητα, ο αλφαβητισμός και το στίγμα. (Yalon-Chamovitz, 2009) 
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- Ρυθμός: Τα άτομα με διανοητικές δυσκολίες παρουσιάζουν σχετικά αργό χρόνο επεξεργασίας και 

αντίδρασης σε πολλές διαφορετικές εργασίες. Ως εκ τούτου, οι προσαρμογές του ρυθμού θα πρέπει να 

εφαρμόζονται τόσο στο σχεδιασμό του περιβάλλοντος όσο και στις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών, 

π.χ. παροχή οδηγιών με πιο αργό ρυθμό, παροχή περισσότερου χρόνου για την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων κ.λπ.. (Yalon-Chamovitz, 2007, 2009:396) 

- Πολυπλοκότητα: τα άτομα με διανοητικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στη λεκτική 

επικοινωνία, στην εύρεση τρόπων στο φυσικό και εικονικό περιβάλλον, στην κατανόηση και την 

τήρηση των οδηγιών λειτουργίας των προϊόντων και στην αντιμετώπιση των διαδικασιών. Ως εκ 

τούτου, συνιστάται η απλοποίηση των διαδικασιών και της γλώσσας ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες τους. 

– Αλφαβητισμός: Ο αλφαβητισμός αποτελεί σημαντικό μέσο για την ανεξάρτητη λειτουργία και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με διανοητικές δυσκολίες (Downing, 2005- Shengross, 2011). 

Τα άτομα με νοητική αναπηρία συχνά παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο γραμματισμού και πολλά από 

αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση απλών κειμένων ( Yong et al. 2004). Τα άτομα με 

διανοητική αναπηρία μπορεί επίσης να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λήψη και ενσωμάτωση 

πληροφοριών, στην οργάνωση των γνώσεων και στον προγραμματισμό της ατζέντας, γεγονός που 

μπορεί να αυξήσει την ανάγκη να λαμβάνουν καθημερινά εξωτερική υποστήριξη για την εκτέλεση 

εργασιώνπου απαιτούν δεξιότητες γραμματισμού. 

- Στίγμα: είναι ίσως το κυριότερο εμπόδιο στην προσβασιμότητα. Παρά τα δικαιώματα που παρέχει η 

νομοθεσία, στην πράξη, τα άτομα με νοητική αναπηρία δεν μπορούν να διεκδικήσουν ή να 

εφαρμόσουν ενεργά τα δικαιώματά τους. Συχνά εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως ασθενείς ή 

άτομα που χρήζουν προστασίας και αναμένεται να συνοδεύονται ή να επιβλέπονται όταν έχουν 

πρόσβασησεκοινοτικά προγράμματα καιυπηρεσίες. 

 
3. Γνωστική προσβασιμότητα για άτομα με διανοητικές δυσκολίες 

 

Προσβασιμότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα προϊόν, μια συσκευή, μια υπηρεσία ή ένα περιβάλλον 

είναι διαθέσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Η προσβασιμότητα μπορεί να 

θεωρηθεί ως η "ικανότητα πρόσβασης" και ωφέλειας από κάποιο σύστημα ή οντότητα. Η έννοια 

επικεντρώνεται συχνά στα άτομα με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες (όπως η Σύμβαση για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρία) και το δικαίωμά τους στην πρόσβαση, επιτρέποντας τη χρήση 
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υποστηρικτικής τεχνολογίας. Η προσβασιμότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη των 

ατόμων με αναπηρία κάθεείδους, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. . 

 
Από την άλλη πλευρά, η γλωσσική προσβασιμότητα αναφέρεται στη διαδικασία προσαρμογής των 

γραπτών ή προφορικών πληροφοριών στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ώστε να γίνουν σαφείς, 

κατανοητές και ελκυστικές για αυτά, χρησιμοποιώντας ποικίλα γλωσσικά και αισθητηριακά μέσα, όπως 

οπτικά, ακουστικά και απτικά μέσα μετάδοσης. Τα οπτικά μέσα βασίζονται στην όραση για την 

επικοινωνία και τη μετάδοση των πληροφοριών (π.χ. προσβάσιμα έντυπα και σύμβολα). Τα ακουστικά 

μέσα βασίζονται στην ακοή για την επικοινωνία και τη μετάδοση των πληροφοριών (π.χ. αναγνώστες 

οθόνης, συστήματα δημόσιων ανακοινώσεων). Τα απτικά μέσα βασίζονται στην αφή για την 

επικοινωνία και τη μεταφορά πληροφοριών (π.χ. ανάγλυφες πινακίδες, χάρτες). Το αποτέλεσμα αυτής 

της διαδικασίας είναι προσβάσιμες πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ομάδας-στόχου. 

(Uzier-Karl, 2018) 

 

Η "προσβασιμότητα" του διαδικτύου σημαίνει ότι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ιστοτόπων, 

τεχνολογιών και εργαλείων διασφαλίζει ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να τα 

χρησιμοποιούν. Συγκεκριμένα, η προσδοκία είναι ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να μπορούν 

να κατανοούν, να αντιλαμβάνονται, να πλοηγούνται, να αλληλεπιδρούν και να συνεισφέρουν 

στον Παγκόσμιο Ιστό. Περιλαμβάνει όλες τις αναπηρίες που επηρεάζουν την πρόσβασ η στον 

Παγκόσμιο Ιστό, όπως η ακουστική, η φωνητική, η οπτική, η γνωστική, η νευρολογική και η 

σωματική αναπηρία. 

 

Η προσβάσιμη επικοινωνία αποτελεί τη βάση της γνωστικής προσβασιμότητας και περιλαμβάνει τρεις 

βασικές έννοιες που διευκολύνουν την αλληλεπίδρασημε το περιβάλλον: 

 
- - Εύκολη ανάγνωση/εύκολη ομιλία. 

- - Χωρικός προσανατολισμός. 

- - Σήμανση. 

 
Η διαδικασία της γλωσσικής προσβασιμότητας των πληροφοριών στα άτομα με διανοητικές δυσκολίες 

αποτελείται από τρειςκύριες φάσεις: 
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• 1. Σχεδιασμός - μια προπαρασκευαστική φάση που περιλαμβάνει τη διατύπωση ιδεών, την 

επιλογή του τρόπου μετάδοσης των πληροφοριών (προφορικά ή γραπτά) και των κατάλληλων 

μέσων για την παράδοση τουμηνύματος στην ομάδα-στόχο. 

• 2. Υλοποίηση - προσαρμογή των διαφόρων γλωσσικών πτυχών του μηνύματος στις ανάγκες 

της ομάδας-στόχου (π.χ. λεξιλόγιο, δομή πρότασης). Η διαδικασία αυτή είναι επίσης γνωστή 

ως ευανάγνωστη γραγή ή γλωσσική απλούστευση- ένα έντυπο με ευανάγνωστο υλικό 

επισημαίνεται ως τέτοιο με ένα καθορισμένο σύμβολο και λεζάντα για να είναι εύκολη η 

αναγνώρισή του (βλ. Εικόνα 1) 

• 3. Διασφάλιση ποιότητας - διασφαλίζει ότι οι απλοποιημένες πληροφορίες ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες τηςομάδας-στόχου (Uziel-Karl, 2018) 

 

Figure 1  

Easy to Read symbol 
 

3.1 ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ/ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ 
 

Η ευανάγνωστη γλώσσα αναφέρεται στη μέθοδο δημιουργίας γλωσσικά προσβάσιμων κειμένων και 

εγγράφων που μπορούν να γίνουν εύκολα κατανοητά από άτομα με διανοητικές και μαθησιακές 

δυσκολίες. Η ευανάγνωστη γλώσσα δεν χρησιμοποιεί επαγγελματικούς όρους ή ορολογία και μπορεί 

να υποστηρίζεται από εικόνες που ενισχύουν την κατανόηση των πληροφοριών από τα άτομα με 

γνωστικές δυσκολίες. Αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας στρατηγικής που στοχεύει στην εξάλειψη των 

εμποδίων στην κατανόηση, την αλληλεπίδραση και τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών σε διάφορα 

περιβάλλοντα, δημιουργώντας έτσι καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και προωθώντας την 

κοινωνική ένταξη. 

 

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευανάγνωστο έγγραφο, ο συντάκτης πρέπει να τηρεί ένα σύνολο 

κατευθυντήριων γραμμών που περιλαμβάνουν τημεθοδολογία τηςευανάγνωστης σύνταξης. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας ανάπτυξης ευανάγνωστων εγγράφων, παρακάτω 

παρατίθεται ένας κατάλογος όρων που χρησιμοποιούνται συνήθως και θα βοηθήσουν τους 

συγγραφείς να εξοικειωθούνμε την έννοια καιτησυνολική προσέγγιση: 
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Προσαρμογέας: Ένα άτομο που προσαρμόζει ένα έγγραφο στη γλώσσα της Εύκολης Ανάγνωσης. Ως εκ 

τούτου, η προσαρμογή αναφέρεται στη διαδικασία τροποποίησης ενός υπάρχοντος εγγράφου σε 

έγγραφο εύκολης ανάγνωσης. 

Συγγραφέας: Συγγραφέας: Ένα άτομο που δημιουργεί ένα ευανάγνωστο έγγραφο με βάση μια 

πρωτότυπη ιδέα. 

Παρακειμενικά βοηθήματα: Το σύνολο των λεκτικών στοιχείων (τίτλοι, γλωσσάρια, πίνακες 

περιεχομένων) και εικονικών στοιχείων (γραφήματα, χάρτες) που συνοδεύουν το κύριο κείμενο του 

εγγράφουπροκειμένου να διευκολύνουν την κατανόησή του. 

Φάση επικύρωσης: Η αξιολόγηση ενός ευανάγνωστου εγγράφου όσον αφορά τον βαθμό κατανόησής 

του από τον τελικό χρήστη. 

Δυναμοποιητής: Το άτομο που διεξάγει και διαχειρίζεται τη φάση επικύρωσης. 
 

Γλωσσάριο: Η επεξήγηση μιας λέξης ή έκφρασης ορισμένης πολυπλοκότητας, που βρίσκεται κοντά 

στην εν λόγωλέξη ή έκφραση. 
 

Τελικός χρήστης: Το πρόσωπο που επωφελείται από τα ευανάγνωστα έγγραφα . 
 

Επικυρωτής: Ο τελικός χρήστης (στην περίπτωσή μας άτομα με διανοητικές δυσκολίεςς) που 

συμμετέχει στη φάση της επικύρωσης και διαθέτει δεξιότητες ανάγνωσης και επικοινωνίας. 

Σχεδιαστής/επεξεργαστής σχεδιαγράμματος: Το άτομο που σχεδιάζει και διαμορφώνει τα 

ευανάγνωσταέγγραφα σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας. 
 

Εικονογράμματα: Ένα σύμβολο που μεταφέρει νόημα μέσω της ομοιότητάς του με ένα φυσικό 

αντικείμενο. 

 
3.2 Βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την προσαρμογή και τη δημιουργία ευανάγνωστου 

κειμένου 

Ακολουθεί κατάλογος των βασικών κατευθυντήριων γραμμών που πρέπει να ακολουθούνται για την 

παραγωγή ευανάγνωστου κειμένου, σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή, το σχεδιασμό, τα 

εικονογράμματα και την ορθοτυπία. 
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Περιεχόμενο 

 
Κατά την προετοιμασία ενός ευανάγνωστου εγγράφου, ο συντάκτης ή ο προσαρμογέας πρέπει να 

λάβει υπόψη του την τελική ομάδα-στόχο και τις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει. Σε 

γενικές γραμμές, το περιεχόμενο των εγγράφων πρέπει: 

- Παρουσιάστε μόνο τις απαραίτητες και σημαντικές πληροφορίες. 

-  Παρουσιάστε τις πληροφορίες με λογική αλληλουχία και συνέχεια που να βγάζει 

νόημα. 

- Να εκφράζετε μόνο μία κύρια ιδέα ανά πρόταση. 

- Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη γλώσσα καθώς και γλώσσα κατάλληλη για την ηλικία 

σας. 

-  Απλοποιήστε τις πολύπλοκες πληροφορίες και προσπαθήστε να τις εξηγήσετε σε απλή 

μορφή. 

Δομή 
 

Όσον αφορά τη δομή του εγγράφου, ο συγγραφέας ή ο προσαρμογέας πρέπει να προσαρμόσει τη 

γλώσσα στις ανάγκες της ομάδας-στόχου όσον αφορά το λεξιλόγιο και τη δομή των προτάσεων. Σε 

γενικές γραμμές, θα πρέπε ναι: 
 

- Αποφύγετε την ορολογία, τους επαγγελματικούς όρους και τις δύσκολες λέξεις (αντί 

για "δικαστική διαμάχη" χρησιμοποιήστε "νομική δράση", αντί για "συλλογίζομαι" 

χρησιμοποιήστε "σκέφτομαι"). 

- Χρησιμοποιήστε λέξεις που είναι συνηθισμένες στην καθημερινή ζωή και είναι εύκολα 

κατανοητές. 

- Αποφύγετε αφηρημένες λέξεις, έννοιες, όρους και ορισμούς. 

- Εξηγήστε δύσκολες λέξεις όταν είναι απαραίτητο (η λέξη "δημοψήφισμα" θα πρέπει να 

απλοποιηθεί σε "ζητώντας από το κοινό να ψηφίσει"). 

- Αποφύγετε τη χρήση συμβολικής γλώσσας και μεταφορών. 

- Αποφύγετε τις σύνθετες προτάσεις και να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομες. 

- Αποφύγετε τη χρήση της παθητικής φωνής. 

- Να είστε συνεπείς με τις λέξεις που χρησιμοποιούνται σε όλο το κείμενο. 

- Εάν υπάρχουν πολλοί όροι που είναι δυσνόητοι, το έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει 

γλωσσάρι ή γλωσσάρια. 
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- Πρέπει να αποφεύγονται οι απρόσωπες προτάσεις (αντί για "το έντυπο θα σταλεί 

ταχυδρομικώς" χρησιμοποιήστε "οι πολίτες θα στείλουν το έντυπο ταχυδρομικώς" ) 
 

Σχεδιασμός 

 
Ο σχεδιασμός ενός ευανάγνωστου εγγράφου πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της ομάδας- 

στόχουκαι γενικά να ακολουθεί τις πιο κάτω κατευθυντήριες γραμμές: 

-  Βεβαιωθείτε ότι η διάταξη και η ροή κειμένου του εγγράφου υποστηρίζουν το 

περιεχόμενο του κειμένου 

- Χρησιμοποιήστε σαφείς και ευανάγνωστες γραμματοσειρές, όπως η Verdana. Οι 

γραμματοσειρές δεν πρέπει να έχουν σερίφες ή ασυνήθιστα σχήματα γραμμάτων. 

- Το κείμενο πρέπει να είναι πάντα ευθυγραμμισμένο προς τα αριστερά. 

-  Αποφύγετε το γυαλιστερό χαρτί που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στους 

αναγνώστες. Χρησιμοποιήστε αντ' αυτούματ χαρτί. 

- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι πολύ λεπτό. 

- Μην γεμίζετε μια σελίδα του κειμένου με πάρα πολλές πληροφορίες. 

- Οι γραμμές του κειμένου δεν πρέπει να είναι πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες. 

-  Προσθέστε επιπλέον χώρο μεταξύ των γραμμών του κειμένου. Αντί για μονό διάστιχο, 

χρησιμοποιήστε διάστιχο 1,5 γραμμής. 

-  Οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι τουλάχιστον 14 pt ή 

μεγαλύτερες. 

-  Οι εικόνες πρέπει να τοποθετούνται στα αριστερά του εγγράφου. Επομένως, κάντε ένα 

μεγάλο περιθώριο στο έγγραφό σαςγια να συμπεριλάβετε τις εικόνες. 

- Το φόντο του κειμένου θα πρέπει να έχει επίπεδο χρώμα. 

- Πρέπει να αποφεύγεται η πλάγια γραφή, η σκίαση, η υπογράμμιση. 

 
Ορθοτυπογραφία 

 

Η ορθογραφία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επεξεργασίας εγγράφων και αναφέρεται στο σύνολο 

των κανόνων που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την παρουσίαση γραπτών εγγράφων όσον αφορά την 

ορθογραφία, τη στίξη, τη μορφοποίηση σελίδων, τις συντομογραφίες, τα ακρωνύμια κ.λπ. Κατά την 

παραγωγή ενός ευανάγνωστου κειμένου, πρέπει να ακολουθούνται οι πιο κάτω κατευθυντήριες 

γραμμές: 
 

- Οι λέξεις δεν πρέπει να γράφονται με κεφαλαία γράμματα. Μόνο το αρχικό γράμμα 

πρέπει να είναι κεφαλαίο μετά από μια περίοδο ή στην αρχή μιας πρότασης. 
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- Η τελεία πρέπει να χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό φράσεων και προτάσεων. 

- Οι συναφείς ιδέες πρέπει να διαχωρίζονται με τελεία και όχι με κόμμα. (Αντί του "Αφού 

έβρεχε χθες, ο Γιάννης πήρε μια ομπρέλα" χρησιμοποιήστε "Έβρεχε χθες. Έτσι, ο 

Γιάννης πήρε μια ομπρέλα") 

- Αποφύγετε τη χρήση παρενθέσεων, παρενθέσεων και ορισμένων τύπων στίξης στο 

κείμενό σας, καθώς ενδέχεται να μην είναι αναγνωρίσιμα από την ομάδα-στόχο. 

(αποφύγετε #,&, ~, %, ̂ , /, £, $, €, €, {}) 

- Τα etcetera και οι ελλείψεις θα πρέπει να αποφεύγονται και να αντικαθίστανται με 

"μεταξύ άλλων" ή "πολλά άλλα". 

- Τα εισαγωγικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Σε περίπτωση που πρέπει να 

συμπεριλάβετε εισαγωγικά, θα πρέπει να δώσετε μια εξήγηση για το τι σημαίνει το 

περιεχόμενο μετα εισαγωγικά. 

- Οι υπερθετικοί θα πρέπει να αποφεύγονται (αντί για "μεγαλύτερο" θα πρέπει να 

γράψετε "πολύμεγάλο"). 

- Οι συντομογραφίες πρέπει να αποφεύγονται. (Αντί για "Liberty Av." χρησιμοποιήστε 

"Liberty Avenue") 

- Τα ακρωνύμια πρέπει να αποφεύγονται. Ωστόσο, ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται 

ευρέως και αναγνωρίζονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά πάντα με επεξήγηση. 

(Αντί για "UN" χρησιμοποιήστε "United Nations") 

- Θα πρέπει να αποφεύγεται η παύλα (η διαδικασία διαχωρισμού μιας λέξης σε μέρη 

εάν δεν χωράει σε μία γραμμή). 

- Οι προτάσεις δεν πρέπει να εκτείνονται από τη μία σελίδα στην άλλη. 

- Χρησιμοποιήστε "δεν", "δεν μπορεί", "δεν πρέπει" αντί για "δεν", "δεν μπορεί", "δεν 

πρέπει" 

- Η άνω τελεία (:) πρέπει να χρησιμοποιείται στην εισαγωγή καταλόγων που απαριθμούν 

περισσότερα από τρία στοιχεία. 

- Χρησιμοποιήστε ψηφία αντί για λέξεις για να περιγράψετε την ποσότητα (αντί για 

"τρία" χρησιμοποιήστε "3") 

Εικονογράμματα 

 
Τα εικονογράμματα (σύμβολα που μεταφέρουν νόημα μέσω της ομοιότητάς τους με φυσικά 

αντικείμενα) αποτελούν βασικό μέρος της εύκολης ανάγνωσης και της καθημερινής ζωής γενικότερα. 

Τα εικονογράμματα χρησιμοποιούνται παντού γύρω μας προκειμένου να μεταφέρουν ένα 

συγκεκριμένο μήνυμα και να παρέχουν πληροφορίες. Τα εικονογράμματα μπορούν να γίνουν 

κατανοητά από οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που μιλάει και μπορούν να είναι πιο 

ελκυστικά σε σύγκριση με το κείμενο. Η χρήση εικονογραμμάτων πρέπει να τηρεί τις παρακάτω 

κατευθυντήριεςγραμμές: 

- Το εικονογράφημα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. 
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- Οι εικόνες πρέπει να τοποθετούνται στο αριστερό περιθώριο ή στο πάνω μέρος του 

κειμένου. 

- Όταν χρησιμοποιούνται εικονογράμματα, πρέπει να συμπληρώνουν με ακρίβεια το 

κείμενο. 

- Οι εικόνες πρέπει να είναι σαφείς χωρίς αφαιρέσεις. 

- Οι ίδιες εικόνες πρέπει να χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουντις ίδιες έννοιες. 

- Τα έγχρωμα εικονογράμματα δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση. 

- Μην χρησιμοποιείτε σύμβολα, συμβολικές εικόνες ή αφηρημένα γραφικά, καθώς 

μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. 

- Το φόντο του εικονογράμματος πρέπει να είναι επίπεδο για να αποφεύγονται οι 

περισπασμοί. 

Εύρεση εικονογραμμάτων στο Arasaac.com 

 
Η ARASAAC προσφέρει γραφικούς και υλικούς πόρους, που διαμοιράζονται με άδεια Creative 

Commons (BY-NC-SA), για να διευκολύνουν την επικοινωνία και τη γνωστική προσβασιμότητα σε όλα 

τα άτομα που, λόγω διαφόρων παραγόντων (αυτισμός, διανοητική αναπηρία, έλλειψη γλώσσας, 

ηλικιωμένοι κ.λπ.), παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στους τομείς αυτούς, οι οποίες εμποδίζουν την 

ένταξή τους σε κάθε τομέα της καθημερινής ζωής. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Τμήμα 

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της κυβέρνησης της Αραγονίας και συντονίστηκε από τη Γενική 

Διεύθυνση Καινοτομίας και Επαγγελματικής Κατάρτισης του εν λόγω Τμήματος. 

Στην ιστοσελίδα Arasaac.com μπορείτε να βρείτε μια εκτεταμένη βάση δεδομένων με επικυρωμένα 

εικονογράμματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο επόμενο ευανάγνωστο έγγραφό σας. Η 

διαδικασία είναι πολύ απλή, απλώς πληκτρολογήστε το στοιχείο που θέλετε να βρείτε στην καρτέλα 

αναζήτησης και επιλέξτε το εικονογράφημα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Στην παρακάτω 

εικόνα μπορείτε να δείτε πώς είναι ο δικτυακός τόποςτης Arasaac. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Arasaac δημιούργησε για το έργο αυτό το 

εικονογράφημα του "Καθεδρικού Ναού του Μπούργκος", ένα από τα πέντε 

μνημεία που επιλέχθηκαν από το έργο Acceasy για να γίνουν γνωστικά 

προσβάσιμα. Ακολουθεί το εικονογράφημα που δημιουργήθηκε: 

 
 

3.3 Η διαδικασία δημιουργίας και προσαρμογής ευανάγνωστων εγγράφων 

Προσαρμογή ενόςυπάρχοντος εγγράφου για εύκολη ανάγνωση 

Η διαδικασία προσαρμογής διεξάγεται από τον προσαρμογέα, τον σχεδιαστή και τον συντάκτη 

διάταξης. Ως πρώτο βήμα, ο προσαρμογέας πρέπεινα: 

- Συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα του πρωτότυπου κειμένου που πρόκειται να 

προσαρμόσει. 

- Αναλύσει το περιεχομένου και την δομή του εγγράφου (εντοπισμός θεμάτων, 

λεξιλογίου καικύριων ιδεών). 

- Οργανώσει τις πληροφορίες με βάση τους στόχους του εγγράφου (μήκος του 

εγγράφου, τελικοί χρήστες, βασικά μέρη, βαθμός προσαρμογής. 

- Προετοιμάσει το προσαρμοσμένο έγγραφο με σεβασμό στις κατευθυντήριες γραμμές 

της διαδικασίας. 

- Παρέχει το κείμενο στον δυναμοποιητή για επικύρωση. 
 

Επικύρωση ευανάγνωστων εγγράφων 
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Η φάση επικύρωσης της διαδικασίας διεξάγεται από τους επικυρωτές (τελικούς χρήστες) υπό τον 

συντονισμό του δυναμοποιητή. Κατά τη φάση αυτή πρέπει να εκτελούνται τα ακόλουθα βήματα: 

- Ο δυναμοποιητής λαμβάνει το προσχέδιο του εγγράφου. 

- Ο δυναμοποιητής πρέπει να σχεδιάζει και να οργανώνει τις συνεδρίες επικύρωσης. 

(τουλάχιστον 3επικυρωτές, διάρκεια των συνεδριών, υλικά) 

- Ο δυναμοποιητής θα πρέπει να ηγείται και να συντονίζει τις συνεδρίες επικύρωσης 

παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το έγγραφο, τη διαδικασία εύκολης ανάγνωσης, 

την επεξήγηση και τη διάρκεια της δραστηριότητας και τελικά την επικύρωση του 

εγγράφου. 

- Οι επικυρωτές συμμετέχουν στη διαδικασία διαβάζοντας το έγγραφο, παρέχοντας 

ανατροφοδότηση σχετικά με το έγγραφο όσον αφορά την κατανόηση και το σχεδιασμό, 

υποδεικνύοντας λέξεις ή φράσεις που πρέπει να αλλάξουν, εντοπίζοντας τις 

πληροφορίεςπουλείπουν. 

- Ο δυναμοποιητής κρατά σημειώσεις σχετικά με την ανατροφοδότηση που παρέχεται 

από τους επικυρωτές και την προωθεί στον προσαρμοστή προκειμένου να γίνουν οι 

απαραίτητες αλλαγές. 

- Το έγγραφο επικυρώνεται μόλις όλοι οι επικυρωτές το διαβάσουν και το εγκρίνουν. 

Δημιουργία ενός ευανάγνωστου εγγράφου 
 

Η δημιουργία ενός ευανάγνωστου εγγράφου πραγματοποιείται από τον συγγραφέα, τον επεξεργαστή 

σχεδιασμού και διάταξης, τον δυναμοποιητή και, τέλος, τους επικυρωτές. Κατά τη διαδικασία 

δημιουργίας πρέπει να εκτελούνταιοι ακόλουθες εργασίες: 
 

- Σχεδιασμός της φάσης δημιουργίας σε σχέση με την ιδέα, τους τελικούς χρήστες, τις 

ιδιότητες των εγγράφων, όπως το κύριο θέμα, η έκταση, ο τύπος του εγγράφου. 

- Καθορισμός της δομής του εγγράφου με βάση το περιεχόμενο. (λεξιλόγιο, κύριες ιδέες, 

παρακειμενικέςεικόνες 

- Προετοιμάστε το προσχέδιο του εγγράφου ακολουθώντας τις συνιστώμενες 

κατευθυντήριες γραμμές 

- Παρέχετε στον δυναμοποιητή το προσχέδιο εγγράφου για επικύρωση 

Η φάσηεπικύρωσης της διαδικασίας είναι η ίδια με την παραπάνω.. 

4. Προσβασιμότητα των χώρων και του περιβάλλοντος 

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ατόμων με διανοητικές δυσκολίες και να 

επιτύχουμε τον στόχο της κοινωνικής τους ένταξης, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το περιβάλλον στο 
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οποίο δραστηριοποιούνται είναι γνωστικά προσβάσιμο και διευκολύνει τον προσανατολισμό και την 

αλληλεπίδραση. Ως εκ τούτου, οι κτιριακοί σχεδιασμοί πρέπει να ενσωματώνουν χαρακτηριστικά που 

θα βοηθήσουν τον προσανατολισμό και την εύρεση διαδρομής για τα άτομα με διανοητικές δυσκολίες, 

παρέχοντας βοήθεια τόσο στην απόκτηση όσο και στην επεξεργασία των πληροφοριών. 

 
Στην ενότητα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε προτάσεις και συστάσεις για το πώς μπορεί να 

τροποποιηθεί ο σχεδιασμός ενός κτιρίου ή ενός περιβάλλοντος ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 

ατόμων με διανοητικές δυσκολίες. 

4.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ 
 

Ο προσανατολισμός αναφέρεται σε συστήματα πληροφοριών που καθοδηγούν τους ανθρώπους μέσα 

στο φυσικό περιβάλλον και βελτιώνουν την κατανόηση και την εμπειρία του χώρου. Επικεντρώνεται 

στον άνθρωπο και συγκεκριμένα στην υπάρχουσα ποικιλομορφία των ανθρώπων και στις ικανότητές 

τους, αλλά και στις φυσικές μεταβλητές, πολιτιστικές, κοινωνικές κ.λπ. σε σχέση με το περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργεί. Πρόκειται ουσιαστικά για τη διαδικασία πρόσβασης σε ένα κτίριο ή σε ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον, την πλοήγηση μέσα σε αυτό προς έναν συγκεκριμένο προορισμό και στη 

συνέχεια την ανάκτηση της διαδικασίας για την έξοδο από το κτίριο/περιβάλλον. Για να μπορέσει ένα 

άτομο να αναζητήσει με επιτυχία τον δρόμο μέσα σε ένα περιβάλλον πρέπει να μάθει "τα χωρικά 

χαρακτηριστικά είτε σε ένα περιβάλλον που βρίσκεται καθ' οδόν είτε σε ένα απομακρυσμένο 

περιβάλλον χρησιμοποιώντας μόνο πληροφορίες που αντιλαμβάνεται και απομνημονεύει κατά τη 

διάρκεια τουταξιδιού (Golledge 2003). 

 

Η εύρεση διαδρομής για ένα άτομο με διανοητική αναπηρία μπορεί να είναι μια περίπλοκη και 

απογοητευτική διαδικασία. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι πρέπει να συγκεντρώσουν πληροφορίες 

για να περιηγηθούν στο κτίριο, και ακόμη και αν το καταλάβουν, μπορεί να μην ξέρουν πού και πώς να 

τις βρουν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα άγχους και απογοήτευσης, τα οποία στη 

συνέχεια οδηγούν σε ανεπιθύμητη συμπεριφορά. 

 

Οι αρχές του Χωρικού Προσανατολισμού καθορίστηκαν το 1998 από τον Mark A. Foltz και 

συνοψίζονται παρακάτω: 

- Δημιουργήστε μια ταυτότητα σε κάθε τόπο, διαφορετική από όλους τους άλλους. 
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- Χρησιμοποιήστε ορόσημα για να παρέχετε σημεία προσανατολισμού και 

αξιομνημόνευταμέρη. 

- Δημιουργήστε καλά δομημένες διαδρομές. 

- Δημιουργήστε περιοχές, υποδιαιρώντας το χώρο, με διαφορετικό οπτικό χαρακτήρα. 

- Μην δίνετε στους ανθρώπους πάρα πολλές επιλογές στην πλοήγηση 

- Παρέχετε χάρτες. 

- Παρέχετε πινακίδες στα σημεία λήψης αποφάσεων για να βοηθήσετε στη λήψη. 

αποφάσεων σχετικά με την πορεία προς τα εμπρός. 

- Δείξτε τι έρχεται, δηλαδή τι θα βρούμε στη συνέχεια. 

 
ΣΗΜΑΝΣΗ 

Οι πινακίδες είναι ένα σημαντικό στοιχείο κάθε συστήματος εύρεσης τρόπου πρόσβασης. Η διάταξη, η 

σαφήνεια, η συνέχεια και η συνέπειά τους είναι θεμελιώδους σημασίας για την εύρεση του 

επιθυμητού προορισμού. Είναι ένας κλάδος περιβαλλοντικής επικοινωνίας και πληροφόρησης, ο 

οποίος αποσκοπεί στην καθοδήγηση των αποφάσεων και των ενεργειών των ατόμων σε χώρους όπου 

παρέχονται υπηρεσίες. 

Η σήμανση αποσκοπεί στην πληροφόρηση των διαφόρων τύπων χρηστών για τη σωστή αλληλεπίδραση 

με το περιβάλλον ή την εκτέλεσητων λειτουργιών πουπαρέχονται σε αυτό, είτε: 

 

• Ειδοποίηση για την κατάσταση. 

• Εφιστώντας την προσοχή σε ορισμένες πτυχές της. 

• Διευκόλυνση του εντοπισμού και της αναγνώρισης ορισμένων μέσων ή/και 

εγκαταστάσεων. 

• Προσανατολισμός. 

• Ρύθμιση. 

 
Συστάσεις για προσβάσιμη σήμανσ 

 
Για να είναι αποτελεσματικές, οι πινακίδες πρέπει να είναι σαφείς, συνοπτικές και συνεπείς. 

 
- Μια σαφής και απλή σήμανση ευνοεί την ασφαλή και αυτόνομη κυκλοφορία όλων. Αν το 

μήνυμα είναι μόνο σε κείμενο, αποκλείουμε όσους δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσουν το 

κείμενο. 
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- Η συσχέτιση κειμένου/εικόνας είναι υποχρεωτική στα κύρια σημεία της σήμανσης. Η σήμανση 

κατεύθυνσηςαπαιτεί αυτήτη συσχέτιση κειμένου/εικόνας. 

- Η σήμανση πληροφοριών μπορεί να περιορίζεται στην εικόνα (π.χ. τουαλέτες). Η εικόνα μπορεί 

να είναι εικονογράφημα ή φωτογραφία. 

- Τα εικονογράμματα πρέπει να είναι απλά και κατανοητά, σχεδιασμένα σύμφωνα με 

συμφωνημένα κριτήρια και γνωστά σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους 

-  Στους πίνακες πληροφοριών, οι ενδείξεις πρέπει να 

τοποθετούνται με ομοιογενή τρόπο. Η καλή σήμανση προσφέρει 

μεγαλύτερηοπτική άνεση για όλους. 

- Οι πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο ύψος ώστε 

να είναι ευανάγνωστες και σε σημείο που να αποφεύγονται οι 

αντανακλάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση ή απόσπαση της προσοχής. 

-  Οι πινακίδες πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλη γραμματοσειρά, να έχουν αρκετά μεγάλο 

κείμενο καικαλή χρωματική αντίθεση. 

-  Ένας χρωματικός κώδικας βοηθά στην κατανόηση, στον προσανατολισμό. Σε αυτή την 

περίπτωση ο χρωματικός κώδικας πρέπει να διατηρείται σε όλο το χώρο. 

-  Η τυπογραφία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή (ξηρό στικ, χωρίς άκρες), με κεφαλαία 

καιπεζά γράμματα και να τηρεί την επαρκή απόσταση μεταξύ των γραμμών. 

- Προσαρμόστε το μέγεθος των μηνυμάτων και των σημάτων για να τα βλέπετε από απόσταση 

- Κάθε χώρος ονομάζεται με τη βοήθεια μιας λέξης που συνδέεται με ένα εικονογράφημα που 

αντικατοπτρίζει καλά τον χώρο. Για την άνεση όλων, είναι βολικό, όταν είναι δυνατόν, να 

αναπαράγονται οι ηχητικές ανακοινώσεις σε εικόνεςκαι το αντίστροφο. 
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ΧΑΡΤΕΣ 
 

Η χρήση χαρτών απαιτεί την ικανότητα επεξεργασίας δισδιάστατων πληροφοριών και τη σύνδεσή τους 

με έναν τρισδιάστατο κόσμο. Ωστόσο, λόγω της περιορισμένης ικανότητας γνωστικής επεξεργασίας, τα 

άτομα με διανοητικές δυσκολίες θα βρουν την ανάγνωση χαρτών ένα σύνθετο, δύσκολο και μερικές 

φορές αδύνατο έργο. 

 
Συστάσεις για προσβάσιμους χάρτες 

 
 

- Οι χάρτες θα πρέπει να είναι λιγότερο γεμάτοι. 

- Να περιέχουν ένα σύστημα εντοπισμού "βρίσκεστε εδώ". 

-  Να τυποποιούν τα ονόματα όλων των κτιρίων, υπηρεσιών και προορισμών και να τα 

εμφανίζουν με συνέπεια σε όλες τις εφαρμογές γραφικών. 

-  Τοποθετήστε χάρτες σε όλες τις εξόδους, τις εισόδους και τα κύρια σημεία λήψης αποφάσεων 

ή διασταυρώσεων στο εσωτερικό των κτιρίων. 

- Σχετίζονται μόνο με τον όροφο που εξυπηρετούν σε ένα πολυώροφο κτίριο. 

- Προσδιορίστε βασικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες, χρησιμοποιώντας αναγνωρίσιμα 

σύμβολα. 

- Χρησιμοποιήστε το χρώμα ως ενίσχυση. 

- Αποφύγετε την αντανάκλαση από την επιφάνειατων χαρτών. 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 

 
Οι κατάλογοι παρουσιάζουν παρόμοια προβλήματα με τους χάρτες, 

υπό την έννοια ότι τείνουν να περιέχουν πάρα πολλές πληροφορίες 

που τις περισσότερεςφορές δεν είναι εύκολα κατανοητές.. 

 

 
Συστάσεις για προσβάσιμους καταλόγους 

 
- Οι κατάλογοι δεν πρέπει να είναι περίπλοκοι. 

- Να περιέχουν ουσιαστικές πληροφορίες. 
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- Να χρησιμοποιούν ευανάγνωστο κείμενο. 

- Να χρησιμοποιούν χρώματα αντίθεσης. 

-  Το χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατευθύνει το άτομο σε διαφορετικούς ορόφους 

των χώρων του περιβάλλοντος. 

-  Καθιερώστε ένα σύστημα αρίθμησης στους καταλόγους στην κύρια είσοδο και σε κάθε όροφο, 

υποδεικνύοντας σαφώς ποιοι όροφοι βρίσκονται πάνω και κάτω από τον όροφο στον οποίο 

βρίσκονται. 

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 

Ο φωτισμός αποτελεί σημαντικό βοήθημα για την καλή προσβασιμότητα όλων των χρηστών ενός 

συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με 

διανοητικές δυσκολίες να διαβάσουν τις πινακίδες, να βρουν τις διαδρομές και να αισθανθούν 

ασφάλεια και προσανατολισμό σε δημόσιους χώρους. Η τοποθέτηση και το είδος του φωτισμού 

μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην καθοδήγηση των χρηστών σε ένα 

περιβάλλον. Ο τύπος των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά ώστε να ταιριάζει στο 

περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από 

αυτιστικά παιδιά ή/και ενήλικες θα πρέπει να αποφεύγονται τα φώτα που τρεμοπαίζουν ή εκπέμπουν 

δυνατούς ήχους, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν σημαντική δυσφορία.. 

 
Χρώμα 

 
Το χρώμα είναι σημαντικός παράγοντας για την παροχή καλών συμβουλών 

εύρεσης τρόπου πρόσβασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει 

και να αναδείξει τις πινακίδες, να διαφοροποιήσει τις περιοχές μέσα σε ένα 

κτίριο και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με κάποια 

χαρακτηριστικά, όπως ορόσημα, μέσα σε ένα κτίριο. Ενδιαφέρουσα έρευνα 

της DSC (Disability Rights Commission 2004) τόνισε ότι η χρήση άγνωστων 

χρωμάτων σε κοινές πινακίδες, όπως οι έξοδοι κινδύνου, μπορεί να 

σημαίνει ότι παρεξηγούνται ή ότι παραλείπονται εντελώς. Η συνεπής χρήση 

διεθνώς αναγνωρισμένων χρωμάτων για τις προειδοποιητικές πινακίδες, για παράδειγμα, θα 

μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των παρεξηγήσεων, εφόσον ο χρήστης μπορεί να διδαχθεί να 

αναγνωρίζει τη σημασία αυτών των χρωμάτων. 
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Συστάσεις για την αξιοποίηση των αρχιτεκτονικών στοιχείων 

 
- Καθορίστε σαφώς τα σημεία άφιξης. 

- Παρέχετε χώρους αναμονής και διαδρόμους πρόσβασης δίπλα σε κάθε είσοδο του κτιρίου. 

-  Φροντίστε ώστε οι πάγκοι πληροφόρησης του κοινού σε κάθε είσοδο του κτιρίου να είναι 

ορατοί από την πόρτα πρόσβασης. 

- Χρησιμοποιήστε αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που ορίζουν διαφορετικές περιοχές, όπως 

αψίδες, κολώνες, διαφορετικά ύψηοροφής και διαφοροποιημένα παράθυρα. 

-  Τοποθετήστε ή σηματοδοτήστε τους ανελκυστήρες έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά την είσοδο 

στο κτίριο. 

-  Τοποθετήστε αξιομνημόνευτα ορόσημα κατά μήκος των διαδρόμων και σε σημαντικά σημεία 

λήψης αποφάσεων/διασταυρώσεων. 

- Σχεδιάστε χώρους αναμονής για τους χρήστες οπτικά ανοιχτούς στους πεζούς. 

- Διακρίνετε τους δημόσιους χώρους από εκείνους με περιορισμένη πρόσβαση μέσω της χρήσης 

- διαφόρων τελειωμάτων, χρωμάτων ή φωτισμού. 

- Εναρμονίστε τις πινακίδες και τα στοιχεία κατεύθυνσης με το κτίριο ή/και τους χώρους. 
 

Κτίριο Σχεδιασμένο για όλους 
 

 
Each wing has a color – Information colors according to panel 

 

5. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ACCEASY 

 
τομέα των διανοητικών αναπηριών και της πολιτιστικής κληρονομιάς να μάθουν περισσότερα για τη 

μεθοδολογία της εύκολης ανάγνωσης/εύκολης ομιλίας και να εξοικειωθούν με την έννοια της 

γνωστικής προσβασιμότητας και των σχετικών τρόπων. Ως εκ τούτου, η σύμπραξη δημιούργησε μια 

βάση δεδομένων, ένα εγχειρίδιο υποστήριξης για επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς και 

δραστηριότητες κατάρτισης σχετικά με τις τεχνικές εύκολης ανάγνωσης/εύκολης ομιλίας. 
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Αυτός είναι ο δικτυακός τόπος στον οποίο μπορείτε να βρείτε ορισμένες από τις προαναφερθείσες 

πηγές http://acceasyproject.eu 

 

- Βάση δεδομένων 
 

Η βάση δεδομένων αποτελείται από τουλάχιστον 410 όρους και 

ορισμούς που σχετίζονται με στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς σε 

ευανάγνωστη μορφή, συμπληρωμένη με εικονογράμματα και εικόνες. 

Η βάση δεδομένων   είναι ανοικτή και δωρεάν για όλους όσους 

επιθυμούν να αξιοποιήσουν τους όρους και τους ορισμούς στο αντίστοιχο αντικείμενο εργασίας τους 

και είναι διαθέσιμη σε 5 γλώσσες (αγγλικά, ιταλικά, σλοβακικά, ελληνικά και ισπανικά). Όλα τα 

λήμματα της βάσης δεδομένων έχουν σχεδιαστεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς του έργου και 

έχουν επικυρωθεί από ομάδες ατόμων με διανοητικές δυσκολίες σε κάθε χώρα. 

 
 

Εγχειρίδιο υποστήριξης 

 
Το εγχειρίδιο υποστήριξης απευθύνεται σε επαγγελματίες της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει 

τους επαγγελματίες με βασικές γνώσεις σχετικά με τις γνωστικές 

αναπηρίες, τη γνωστική προσβασιμότητα και τη μεθοδολογία εύκολης ανάγνωσης/εύκολης ομιλίας. 

Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα με στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες της πολιτιστικής 

κληρονομιάς να κατανοήσουνκαι να ενσωματώσουν τις τεχνικές εύκολης ανάγνωσης/εύκολης ομιλίας 

στην πρακτική τους. 

 

Εκπαίδευση και συνεργασία 

 
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την πληροφόρηση των 

ατόμων με γνωστικές δυσκολίες. Ο κύριος στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι να εκπαιδεύσουν 

τους επαγγελματίες να μιλούν και να γράφουν με εύληπτη μέθοδο και να κάνουν τα περιβάλλοντα 

προσβάσιμα στα άτομα με γνωστικές δυσκολίες. 

http://acceasyproject.eu/
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6. Πρακτικά παραδείγματα γνωστικής προσβασιμότητας για χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς 

 
Ο κύριος στόχος του έργου "Acceasy" είναι να καταστήσει τους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς 

προσβάσιμους σε άτομα με διανοητικές δυσκολίες. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες οργανισμοί του 

έργου ανέλαβαν να επιλέξουν έναν τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς στις αντίστοιχες χώρες τους και να 

εργαστούν με στόχο να τον καταστήσουν γνωστικά προσβάσιμο. Σε αυτή την ενότητα, θα μοιραστούμε 

τη συνολική διαδικασία που ακολούθησε κάθε εταίρος για την υλοποίηση των κύριων στόχων του 

έργου, παρέχοντας τη συνολική μεθοδολογία που θα επιτρέψει στους επαγγελματίες του τομέα της 

πολιτιστικής κληρονομιάς να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους όσον αφορά τη γνωστική 

προσβασιμότητα. 

 

6.1 IMS Research & Development – ΑΜΑΘΟΥΣ , ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ 
 

Βήμα 1ο: Επιλογή τοποθεσίας 
 

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας περιλαμβάνει την επιλογή μιας τοποθεσίας με σημαντική αξία 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, το IMS επέλεξε τον αρχαιολογικό χώρο "Αμαθούς", ο 

οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους αρχαίους και ιστορικούς χώρους στην Κύπρο και 

βρίσκεται 7 χλμ. ανατολικά της πόλης της Λεμεσού. Επιπλέον, η Αμαθούντα περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
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Βήμα 2ο: Δημιουργία βάσης δεδομένων 

 
Ως δεύτερο βήμα, εξετάσαμε τα ιστορικά στοιχεία για την Αμαθούντα, προκειμένου να εξάγουμε τις 

πιο σημαντικές και σχετικές πληροφορίες που σχετίζονται με την αρχαία πόλη. Ο στόχος ήταν να 

εντοπιστούν τουλάχιστον 100 όροι προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με 

καταχωρίσεις με πληροφορίες και γεγονότα σε μορφή εύκολης ανάγνωσης. Η βάση δεδομένων 

αποτελείται από όρους σχετικά με τη μυθολογία που σχετίζεται με την Αμαθούντα, φυσικά αντικείμενα 

(τεχνουργήματα) που έχουν ανασκαφεί από την περιοχή, διάφορες περιοχές της αρχαίας πόλης, 

αρχαίες θεότητεςπου σχετίζονται με την Αμαθούντα και άλλα σημαντικά ιστορικά γεγονότα. 

 

Παράδειγμα καταχωρίσεων στη βάση δεδομένων: Αμαθούντα, Αγορά, Κίονας, , Αφροδίτη, Λιμάνι, 

Ειδώλιο. 

Βήμα 3ο: Διατύπωση τωνόρων σε ευανάγνωστη μορφή 

 
Μετά τον προσδιορισμό των εγγραφών για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων, οι συγγραφείς του 

οργανισμού προχώρησαν στην διατύπωση των όρων σε ευανάγνωστη μορφή, έχοντας κατά νου τις 

κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την παραγωγή ευανάγνωστων εγγράφων. 

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα του τρόπου ορισμού ενός όρου σε ευανάγνωστη μορφή 

μαζί με τη δομή και τη διάταξη του εγγράφου. (Σημείωση: Το παρακάτω παράδειγμα είναι ένα πρώτο 

προσχέδιοπου δεν είχε επικυρωθεί) 
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Βήμα 4ο: Επικύρωση των καταχωρίσεων 

 
Μετά τη δημιουργία του εγγράφου και τον καθορισμό των καταχωρίσεων, όλες οι εργασίες πρέπει να 

επικυρωθούν από τους τελικούς χρήστες. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε μια ομάδα πέντε (5) ατόμων με 

διανοητικές δυσκολίες προκειμένου να βοηθήσουν στη διαδικασία επικύρωσης. Υπό την καθοδήγηση 

του δυναμοποιητή, καθένας από τους τελικούς χρήστες διαβάζει το έγγραφο και παρέχει 

ανατροφοδότηση σχετικά με τη δομή και το λεξιλόγιο του κειμένου. Εάν ένας τελικός χρήστης 

δυσκολεύεται να κατανοήσει το κείμενο, ο δυναμοποιητής διευκολύνει μια ομαδική συζήτηση σχετικά 

με το πώς μπορεί να γίνει το κείμενο πιο κατανοητό, λαμβάνοντας προτάσεις από τους τελικούς 

χρήστες. Το έγγραφο επικυρώνεται αφού το διαβάσουν όλοι οι τελικοί χρήστες και εγκρίνουν το 

περιεχόμενό του. 

 

Στο παρακάτω σχήμα μπορείτε να δείτε με κόκκινο χρώμα ποιες αλλαγές αποφασίστηκαν από την 

ομάδα επικύρωσήςμας. 
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Βήμα 5: Οριστικοποίηση των καταχωρήσεων 

 
Αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία επικύρωσης, ο δυναμοποιητής διαβιβάζει το έγγραφο στον 

συντάκτη αναφέροντας τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Στη συνέχεια, ο συντάκτης λαμβάνει υπόψη 

τις προτάσεις του δυναμοποιητή και των τελικών χρηστών και προσαρμόζει το κείμενο αναλόγως. 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την επικυρωμένη έκδοση του όρου "Αμαθούς". 
 

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε το τελικό επικυρωμένο κείμενο με όλες τις απαραίτητες 

προσαρμογές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 . EGInA Srl Research & Development – Giostra della Quintana, ΦΟΛΙΝΙΟ, ΙΤΑΛΙΑ 

 
Βήμα 1ο: Επιλογή τοποθεσίας 

 
Σύμφωνα με την UNESCO "η πολιτιστική κληρονομιά δεν εξαντλείται στα μνημεία και τις συλλογές 

αντικειμένων. Περιλαμβάνει επίσης παραδόσεις ή ζωντανές εκφράσεις που κληρονομήθηκαν από τους 

προγόνους μας και μεταβιβάστηκαν στους απογόνους μας, όπως οι προφορικές παραδόσεις, οι 

παραστατικές τέχνες, οι κοινωνικές πρακτικές, οι τελετουργίες, οι εορταστικές εκδηλώσεις, οι γνώσεις 

και οι πρακτικές σχετικά με τη φύση και το σύμπαν ή οι γνώσεις και οι δεξιότητες για την παραγωγή 

παραδοσιακών τεχνών. Αν και εύθραυστη, η άυλη πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για τη διατήρηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας ενόψει της αυξανόμενης 

παγκοσμιοποίησης". 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η EGInA επέλεξε το "Giostra 

della Quintana di Foligno" (Τουρνουά Quintana), το μεσαιωνικό τουρνουά στο οποίο οι γειτονιές 
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προκαλούν η μία την άλλη σε έναν φιλικό διαγωνισμό κονταρομαχίας στις αρχές Ιουνίου και τον 

Σεπτέμβριο. 

 
Το τουρνουά Quintana ικανοποιεί επίσης τα κριτήρια που έχει προσδιορίσει η UNESCO για την άυλη 

κληρονομιά. Είναι: 

 
- Παραδοσιακό, σύγχρονο και ζωντανό ταυτόχρονα. 

 
- Περιεκτικότητα. 

 
- Αντιπροσωπευτικό. 

 
- Με βάση την κοινότητα. 

 
Βήμα 2ο: Δημιουργία βάσης δεδομένων 

 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στον προσδιορισμό των πιο σχετικών όρων που σχετίζονται με το 

τουρνουά Quintana. Ο στόχος ήταν να επιλέξουμε περίπου 50 όρους για να συμπεριληφθούν στη βάση 

δεδομένων ACCEASY. 

 
Παράδειγμα καταχωρίσεων στη βάση δεδομένων: Μπαρόκ, ιππότης, ιστορική παρέλαση, δόρατα κ.λπ. 

 

Βήμα 3ο: Διατύπωση των όρων σε ευανάγνωστη μορφή 
 

Αφού προσδιορίσαμε τις καταχωρίσεις για τη βάση δεδομένων, προσαρμόσαμε τους όρους σε 

ευανάγνωστη μορφή. Πιο κάτωμπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα. 

 

 
Βήμα 4ο: Επικύρωση των καταχωρίσεων 
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Στη συνέχεια, στέλνουμε τις καταχωρίσεις προσαρμοσμένες σε ευανάγνωστη μορφή στην aCapo, τον 

εταίρο του έργου που είναι υπεύθυνος για την επικύρωση των ιταλικών καταχωρίσεων.Η aCapo 

διοργανώνει διάφορες συνεδρίες, επικυρώνοντας περίπου 10 όρους ανά συνεδρία. Οι συμμετέχοντες 

έχουν χωριστεί σε δύο μικρές ομάδες των 6 ατόμων η καθεμία. Η διαδικασία επικύρωσης ακολούθησε 

τους ίδιους κανόνεςπου επισημάνθηκαν στην προηγούμενη ενότητα (Βήμα 4). 

 
Στο παρακάτω σχήμα μπορείτε να δείτε με κόκκινο χρώμα ποιες αλλαγές αποφασίστηκαν από την 

ομάδα επικύρωσηςμας. 

 

 
 

Βήμα 5: Οριστικοποίηση των καταχωρήσεων 
 

Αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία επικύρωσης, ο δυναμοποιητής διαβιβάζει το έγγραφο στον 

συντάκτη αναφέροντας τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας λαμβάνει 

υπόψη τις προτάσεις του δυναμοποιητή και των τελικών χρηστών και προσαρμόζει το κείμενο 

αναλόγως. 

 

6.3 FAB Fundación Aspanias Burgos – Burgos, ΙΣΠΑΝΙΑ 
 

Βήμα 1ο: Επιλογή τοποθεσίας 
 

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας περιλαμβάνει την επιλογή ενός τόπου με σημαντική αξία πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Υπό αυτή την έννοια, η FAB επέλεξε το "La Catedral de Burgos", μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 1984, που θεωρείται ο πρώτος ισπανικός γοτθικός 

καθεδρικός ναός και χρησιμοποιείται ως παράδειγμα από την Παναγία των Παρισίων. Είναι ένας από 

τους σημαντικότερους καθεδρικούς ναούς της Ισπανίας και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Burgos. 
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Βήμα 2ο: Δημιουργία βάσης δεδομένων 

 
Ως δεύτερο βήμα, εξετάσαμε τα ιστορικά στοιχεία για τον καθεδρικό ναό του Μπούργκος, προκειμένου 

να εξάγουμε τις πιο σημαντικές και συναφείς πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό το μνημείο. Ο 

στόχος ήταν να εντοπίσουμε τουλάχιστον 100 όρους (από τους οποίους καταλήξαμε σε περίπου 60) για 

να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων με καταχωρίσεις με πληροφορίες και γεγονότα σε 

ευανάγνωστη μορφή. Η βάση δεδομένων αποτελείται από όρους σχετικά με την αρχιτεκτονική, τη 

γλυπτική, τη ζωγραφική, τους εσωτερικούς χώρους, την τεχνοτροπία, τα υλικά, τα φυσικά αντικείμενα 

(πίνακες, τάφοι, καρέκλες, γλυπτά...). 

 

Παράδειγμα καταχωρίσεων στη βάση δεδομένων: Βωμός, βιτρό, Καθεδρικός ναός του Μπούργκος, 

καμπαναριό, κρηπίδωμα, τρούλος, μυγοπαγίδα, γοτθικόςρυθμός, 

 

Βήμα 3ο: Διατύπωση των όρων σε ευανάγνωστη μορφή 

 
Μετά τον προσδιορισμό των εγγραφών για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων, οι συντάκτες του 

οργανισμού προχώρησαν στον ορισμό των όρων σε ευανάγνωστη μορφή, λαμβάνοντας υπόψη τις 

κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την παραγωγή εγγράφων σε 

ευανάγνωστημορφή. 

 

Βήμα 4ο: Επικύρωση των καταχωρίσεων 

 
Μετά τη δημιουργία του εγγράφου και τον καθορισμό των εισροών, όλη η εργασία πρέπει να 

επικυρωθεί από τους τελικούς χρήστες. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε μια ομάδα πέντε ( 5) ατόμων με 

νοητική αναπηρία προκειμένου να βοηθήσουν στη διαδικασία επικύρωσης. Υπό την καθοδήγηση του 

διαμεσολαβητή, καθένας από τους τελικούς χρήστες διαβάζει το έγγραφο και παρέχει 

ανατροφοδότηση σχετικά με τη δομή και το λεξιλόγιο του κειμένου. Εάν κάποιος τελικός χρήστης 

θεωρεί το κείμενο δυσνόητο, ο συντονιστής διευκολύνει μια ομαδική συζήτηση σχετικά με το πώς 
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μπορεί να γίνει το κείμενο πιο κατανοητό, λαμβάνοντας προτάσεις από τους τελικούς χρήστες. Το 

έγγραφο επικυρώνεται αφού το διαβάσουν όλοι οι τελικοί χρήστες και εγκρίνουν το περιεχόμενό του. 

Βήμα 5: Οριστικοποίηση τωνκαταχωρήσεων 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης, ο διαμεσολαβητής αποστέλλει το έγγραφο στον 

συγγραφέα αναφέροντας τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας λαμβάνει 

υπόψη τις προτάσεις του διαμεσολαβητή και των τελικών χρηστών και προσαρμόζει το κείμενο 

αναλόγως. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε την επικυρωμένη έκδοση των όρων "Altarpiece" και "Stained 

glass window". Αυτοί οι ορισμοί εξετάστηκαν και επικυρώθηκαν επίσης από επαγγελματίες ξεναγούς 

που εξηγούν τακτικά αυτά τα στοιχεία στις ξεναγήσεις τους στον καθεδρικό ναό. 

 

Στο ακόλουθο σχήμα μπορείτε να δείτε το τελικό επικυρωμένο κείμενο με όλες τις απαρ αίτητες 

προσαρμογές. 
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Ρήτρα αποποίησης ευθύνης 
 
"Το έργο ACCEASY συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο του παρόντος 
εγχειριδίου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κοινοπραξίας ACCEASY και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η Ισπανική Υπηρεσία για 
τη Διεθνοποίηση της Εκπαίδευσης (SEPIE) είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό." 

 
http://www.sepie.es

http://www.catedraldeburgos2021.es/
https://acceasyproject.eu/
http://www.sepie.es/
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