
Τα νεαρά άτομα με ειδικές ανάγκες μπορεί, για διάφορους λόγους, να δυσκολεύονται με 
τον γραπτό λόγο
Προβλήματα με την όραση, τη συγκέντρωση, την κατανόηση κ.λπ.
Για να αμβλυνθούν αυτές οι δυσκολίες, είναι σημαντικό να καταστεί το γραπτό υλικό 
προσιτό, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό νέων. 
Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί το περιεχόμενο (λεξιλόγιο, σύνταξη 
κ.λπ.) και η μορφή (γραμματοσειρά, μέγεθος, διάταξη κ.λπ.).

Πλαίσιο

Η μεθοδολογία "ευανάγνωστο και 
κατανοητό" αναφέρεται σε ένα σύνολο 
κανόνων για την προσαρμογή του 
περιεχομένου και της μορφής του 
γραπτού υλικού ώστε να είναι 
ευανάγνωστο και κατανοητό, ιδίως για 
άτομα με δυσκολίες ανάγνωσης 
(ανάπηροι, ηλικιωμένοι, αναλφάβητοι, 
αλλοδαποί κ.λπ.). 

Οι κανόνες αυτοί έχουν συνταχθεί 
και επικυρωθεί από τις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
με βάση τις "Ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
παραγωγή πληροφοριών σε σαφή 
γλώσσα" που αναπτύχθηκαν από 
την Inclusion Europe το 1988.

Παρουσίαση: ευανάγνωστη και κατανοητή

Μεθοδολογία για εύκολη ανάγνωση και 
κατανόηση

Προσαρμογές της γραπτής μορφής

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Εικονογραφήστε ή ορίστε 
σημαντικά/δύσκολα ρήματα. 
Κατασκευάστε μαζί με το 
μαθητή και χρησιμοποιήστε 
το κατάλληλο 
εικονογραφημένο με 
ορισμούς λεξικό.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Τακτοποιήστε/διαχωρίστε 
τις ιδέες σε μια λογική και 
εύκολα κατανοητή σειρά. 
Υπογραμμίστε/τονίστε τα 
σημαντικά στοιχεία της 
οδηγίας/του κειμένου.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡ
Α

 Χρησιμοποιήστε τη 
γραμματοσειρά Arial 14. 
Χρησιμοποιήστε 
απόσταση μεταξύ των 
γραμμών 1,5.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΔΕΩΝ

Χρησιμοποιήστε 
νοητικούς χάρτες ή 
πίνακες για να 
συνοψίσετε τις 
σημαντικές ιδέες μιας 
εργασίας, μιας οδηγίας 
ή ενός προβλήματος.
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Χρησιμοποιήστε 
την ίδια λέξη με το 
ίδιο νόημα σε όλο 
το κείμενο. 
π.χ. αποφύγετε 
δάσκαλος/
εκπαιδευτικός ή 
φίλος/φιλαράκι
 

Αποφύγετε 
διάφορα ρήματα 
δράσης στην ίδια 
πρόταση.
Μία ιδέα μόνο ανά 
πρόταση!
 
 
 

Χρησιμοποιήστε 
ρήματα δράσης!
π.χ. κόψτε, 
υπογραμμίστε, 
ζωγραφίστε ...
 
 

Επιλέξτε εύκολο 
λεξιλόγιο, χωρίς 
διπλή σημασία ή 
περισπασμούς 
(π.χ. 
αιτιολογήστε...) 

Χρησιμοποιήστε 
τον ενεστώτα 
(προστακτική 
ενεστώτα-
μέλλοντα) και την 
ενεργητική και 
θετική φωνή! 

Αποφύγετε 
σύντομους 
τύπους και 
γράψτε τους 
αριθμούς

Γράψτε μόνο τις 
πληροφρορίες 
που είναι 
απαραίτητες για 
την άσκηση!
 
 

Αποφύγετε τις 
αναφορικές 
αντωνυμίες ο 
οποίος, του 
οποίου, που, από 
τους οποίους...
Χωρίστε την 
πρόταση στα δυο. 

Διάταξη:
-  αραιογραμμένο έγγραφο
- ιδέες οργανωμένες σε 
επιμέρους σημεία
- ιδέες που απεικονίζονται 
με εικονογράμματα
- Arial 14 
- απόσταση γραμμών 1,5
- ...
Περιεχόμενο: 
- 1 ιδέα ανά πρόταση 
- ρήματα δράσης, 
συγκεκριμένα 
- απλό λεξιλόγιο
- ...

Προσαρμογές στο περιεχόμενο

Πηγές

Παράδειγμα

O σύνδεσμος για τον πλήρη οδηγό για εύκολη 
ανάγνωση και κατανόηση 
https://www.inclusion-europe.eu/wp-
content/uploads/2017/06/EN_Information_for_all.pdf
 
 

    Πώς να κολλήσετε τον κοροναϊό

Ο κορονοϊός κολλάει:
- Μέσω του βήχα και του σάλιου
- Με τα χέρια
- Εάν βρίσκεστε κοντά σε άτομο που 
έχει κορονοϊό

Εάν έρχομαι από χώρα όπου υπάρχει 
κοροναϊός:
- Μένω στο σπίτι για 14 ημέρες
- Εάν είμαι υγιής 14 ημέρες μετά την 
επιστροφή μου, δεν είμαι άρρωστος

Καλώ βοήθεια αν:
- Έχω πυρετό
 -Έχω βήχα
- Δυσκολεύομαι να αναπνεύσω


