
Digital inclusion for persons
with intellectual disabilities

Την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων με νοητική αναπηρία μέσω ενός
μοντέλου εκπαίδευσης μεταξύ ομοτίμων,
Ένα καθολικά έγκυρο πλαίσιο για την ανάπτυξη ικανοτήτων των ανθρώπων που
υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους με νοητική αναπηρία στην ανάπτυξη των
ψηφιακών δεξιοτήτων τους,
Την επίτευξη μιας προσβάσιμης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για ανθρώπους
με νοητική αναπηρία και των οδηγιών χρήσης της, τα οποία συνδιαμορφώνονται από
τους συμμετέχοντες.

ανθρώπους με νοητική αναπηρία και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών στον τομέα
της αναπηρίας, 
άλλους παρόχους υπηρεσιών, ειδικά στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας,
επαγγελματίες υποστηρικτές που εργάζονται και συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς
φορείς και φορείς επαγγελματικής κατάρτισης
φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους.

Σχετικά με το πρόγραμμα
Συμβάλλοντας στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος με τη δημιουργία προσβάσιμων
ψηφιακών εργαλείων για τους ανθρώπους με νοητική αναπηρία, το χρηματοδοτούμενο
από το Erasmus+ πρόγραμμα RightToConnect (RTCN) ξεκίνησε σε συνέχεια των έργων
ENTELIS και ENTELIS+, με επικεφαλής την EASPD και θα υποστηρίξει:

Οι κύριες ομάδες-στόχοι περιλαμβάνουν: 
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Το πρόγραμμα διάρκειας 24 μηνών έχει 10 εταίρους από το Βέλγιο, την Κύπρο, την
Ιταλία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Ισπανία και την Ιρλανδία, οι οποίοι φέρνουν στο
τραπέζι την εμπειρία και την εξειδίκευσή τους για την επίτευξη των στόχων του έργου.
. 

Το πρόγραμμα RightToConnect
Ψηφιακή συμπερίληψη για τους
ανθρώπους με νοητική αναπηρία



Βελτιώνουμε τις ψηφιακές δεξιότητες για το
δικαίωμά μας να συνδεόμαστε στο ψηφιακό
κόσμο!

Η ενεργή συμμετοχή στην καθημερινότητα απαιτεί μια ολοκληρωμένη κατανόηση των
ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη ζωή μας ευκολότερη. Ως
μια κοινωνία που έχει σε μεγάλο βαθμό μεταβεί στη ψηφιακή εποχή, είναι σημαντικό να
λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων με αναπηρία, ώστε να
διασφαλιστεί ότι δεν αποκλείονται από αυτή.

Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στις 16-17 Μαΐου, στην πρώτη διακρατική
συνάντηση για την έναρξη του έργου. Αυτό το πρόγραμμα συσχεδιασμού της
ηλεκτρονικής μάθησης επικεντρώνεται στη συμπερίληψη των ανθρώπων με νοητική
αναπηρία μέσω της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, προτρέποντάς τους να
έχουν ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία.

Οι εταίροι του έργου θα συναντηθούν ξανά στις Βρυξέλλες στις 8-9 Φεβρουαρίου 2023

για τη δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου, με σκοπό να συζητήσουν την πρόοδο
των εργαστηρίων συσχεδιασμού και την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής
μάθησης.



Με την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του JKU και της EASPD, το έργο
διεξήγαγε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις προκλήσεις του ψηφιακού
αλφαβητισμού και της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους ανθρώπους με νοητική
αναπηρία διαφόρων ηλικιών.

Αυτή η συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση οδήγησε σε διάφορα πολύτιμα συμπεράσματα, ένα
από τα οποία είναι ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας, καθώς και λιγότερες ευκαιρίες να μάθουν πώς να την
χρησιμοποιούν. Οι περισσότερες από τις έρευνες που εντοπίστηκαν σχετίζονταν με θέματα
πρόσβασης, αφήνοντας στην άκρη στοιχεία διαχείρισης, ενσωμάτωσης, αξιολόγησης και
δημιουργίας. Οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία συμπεριλήφθηκαν στο 90% των ερευνών. Οι
αντιλήψεις και οι πρακτικές των ίδιων, των φροντιστών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού
των οργανισμών εκφράζονταν συχνά. Από την άλλη πλευρά, οι σχεδιαστές και οι αυτο-συνήγοροι
εκπροσωπήθηκαν λιγότερο. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση του φύλου, άνδρες και γυναίκες
εκπροσωπήθηκαν εξίσου. Διαπιστώθηκε ότι η σχετική έρευνα διεξήχθη κυρίως στην Αυστραλία, τις
ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, ενώ δεν υπήρχαν αναφορές ευρημάτων από έρευνες σε
Αφρικανικές χώρες. Επίσης, ζητήματα χρήσης της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας από
ανθρώπους με βαριά νοητική αναπηρία αποτελούσαν λιγότερο συχνά αντικείμενο έρευνας.

Τα εμπόδια και οι προκλήσεις για τη χρήση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας από
ανθρώπους με νοητική αναπηρία μπορεί να αποδίδονται στην κυβέρνηση και σε άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτά περιλαμβάνουν το κόστος των συσκευών και ο διαφορετικός
κυβερνητικός ορισμός της προσβασιμότητας από χώρα σε χώρα. Τα εμπόδια και οι προκλήσεις
έγιναν πιο έντονα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Γενικά κοινωνικά και συμπεριφορικά
εμπόδια περιλαμβάνουν την έλλειψη πλήρους προσβασιμότητας (ψηφιακή, φυσική, κοινωνική),
λιγότερες υπηρεσίες στη μετάβαση στην ενηλικίωση και στον εργασιακό χώρο, έλλειψη ένταξης στην
κοινότητα και πιθανό στίγμα για τη χρήση μη καθιερωμένης τεχνολογίας. Τα εμπόδια σε επίπεδο
υπηρεσιών ποικίλλουν και αφορούν τις διαδικασίες αξιολόγησης και εκπαίδευσης σχετικά με τους
ανθρώπους με νοητική αναπηρία και τους φροντιστές τους. Οι τεχνικές παράμετροι του συστήματος
είναι επίσης σημαντικές και μπορούν επίσης να οδηγήσουν στην εγκατάλειψη της τεχνολογίας.

Αναφέρεται ότι τόσο οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία όσο και οι φροντιστές ή οι εκπαιδευτικοί
τους θα πρέπει να έχουν τις ψηφιακές ικανότητες για τη χρήση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και
Επικοινωνίας. Η αναζήτηση στο διαδίκτυο και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χρήση των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του YouTube, καθώς και οι ανησυχίες για την ασφάλεια ήταν
μερικά από τα ζητήματα που ανέκυψαν, ενώ η χρήση των φόρα υποστήριξε τεχνικά και
συναισθηματικά τους γονείς που το είχαν ανάγκη.

Οι προκλήσεις και οι καλές πρακτικές των του
ψηφιακού αλφαβητισμού και της χρήσης των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης των ανθρώπων με
νοητική αναπηρία.



Συμπεριληπτική ψηφιακή εκπαίδευση:
Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση?

Εκ μέρους της κοινοπραξίας του έργου RTCN, ο Thomas Bignal, επικεφαλής πολιτικής της
EASPD, έκανε μια σύντομη παρουσίαση του σημερινού τοπίου πολιτικής της Ε.Ε. για τη
διασφάλιση μιας ψηφιακής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Υπογράμμισε επίσης ορισμένες από
τις τρέχουσες προκλήσεις της ψηφιοποίησης για τους παρόχους υπηρεσιών σε ανθρώπους με
αναπηρία, μεταξύ άλλων και στον τομέα της εκπαίδευσης. Η Κατερίνα Μαύρου, πρώην Πρόεδρος
του Συλλόγου του εταίρου της κοινοπραξίας Advancement of Assistive Technology in Europe
(AAATE) και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρουσίασε μια
επισκόπηση των βασικών κοινών τομέων των 4 έργων που προέρχονται από το δίκτυο του
ENTELIS.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο πάνελ, ο Omor Ahmed, υπεύθυνος έργου στην EASPD,
περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο το έργο RightToConnect έγινε πραγματικότητα μετά από μια
επιτυχημένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης #RightToConnectNow κατά τη διάρκεια του έργου
Entelis+. Παρουσίασε επίσης τα βασικά αποτελέσματα που έχουν προγραμματιστεί να
παραχθούν και τις σημαντικότερες προκλήσεις που προβλέπονται στο έργο κατά τους επόμενους
μήνες.

Συνάντηση στο Συνέδριο στο Lecco
ICCHP/AAATE για την Ψηφιακή
Συμπερίληψη, την Υποστηρικτική
Τεχνολογία & την Προσβασιμότητα στις
13 Ιουλίου 2022, το δίκτυο του ENTELIS
διοργάνωσε ένα εργαστήριο για τα
διαφορετικά έργα που υλοποιούνται
για τη βελτίωση της εκπαίδευσης χωρίς
αποκλεισμούς στην Ευρώπη εν μέσω
της ψηφιοποίησης.

Οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία φέρονται να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και
την κοινωνική δικτύωση σε μεγάλο βαθμό. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θεωρείται ως
εύφορο πεδίο για τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ανθρώπου και ως μια ευκαιρία να διατηρήσει
την ανωνυμία του.
Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται κινδύνους, όπως τους αντιλαμβάνονται κυρίως οι γονείς τους, όπως ο
εκφοβισμός ή σεξουαλική εκμετάλλευση. Όσον αφορά ειδικότερα τη μεθοδολογία του συν-
σχεδιασμού, η βιβλιογραφία που εξετάστηκε αναγνώρισε τη σημασία της συμμετοχικής έρευνας,
της παρατήρησης και της συζήτησης, τα εργαστήρια, τις συνεντεύξεις, τις ομάδες εστίασης, τη
χρήση των storyboards στο σχεδιασμό και την ενσωμάτωση μιας συμβουλευτικής επιτροπής.
Πρόκειται για μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται συχνά.



Για την περαιτέρω αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των ψηφιακών εργαλείων για τους ανθρώπους
με νοητική αναπηρία, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν προσβάσιμες και εύχρηστες τεχνικές λύσεις
και ψηφιακές ικανότητες. Παρόλο που οι ψηφιακές ικανότητες έχουν αποκτηθεί, εξακολουθούν να
υπάρχουν πολλά εμπόδια που αποκλείουν τη συμμετοχή των ανθρώπων με νοητική αναπηρία στην
ψηφιακή κοινωνία.

Οι συμμετέχοντες στο πάνελ συμφώνησαν ότι για την προώθηση της προσβασιμότητας, ο συν-
σχεδιασμός μπορεί να αποτελεί μια βιώσιμη λύση, καθώς επιτρέπει την συμμετοχή του τελικού
χρήστη στη διαδικασία σχεδιασμού και τη μείωση του πρόσθετου κόστους του επανασχεδιασμού.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ερωτήσεων και απαντήσεων, οι εταίροι της κοινοπραξίας RTCN
συζήτησαν τις πιθανές προκλήσεις της εφαρμογής των εργαστηρίων σχεδιαστικής σκέψης σε
διακρατικό επίπεδο.

Οι συζητήσεις στο πάνελ έδωσαν τελικά τη θέση τους σε ένα εργαστήριο ανάπτυξης έργων που
φιλοξενήθηκε από την EASPD, το οποίο έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συζητήσουν
τον τρόπο ανάπτυξης επόμενων έργων στο μέλλον, στο πλαίσιο διαφόρων προσκλήσεων έργων που
χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για τους
ανθρώπους με αναπηρίες. Μοιρασμένοι σε διάφορες ομάδες, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις
διάφορες προκλήσεις που αφορούν συγκεκριμένες χώρες για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης
χωρίς αποκλεισμούς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Με την ανταλλαγή ιδεών για πιθανές λύσεις και
τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές, η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε ιδιαίτερα διαδραστική και
ενθαρρυντική.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ!

Δημοσιεύσαμε την ιστοσελίδα του προγάμματος. Για να μείνετε
ενήμεροι για τα νέα μας και τα επόμενα παραδοτέα μας, παρακαλούμε

επισκεφθείτε το 
www.righttotoconnect.entelis.net

 

http://www.righttotoconnect.entelis.net/


To Saint John of God Liffey Services, ένας από τους συνεργάτες μας στο RTCN, είναι στην
ευχάριστη θέση να συμπεριληφθεί στους επιλαχόντες για τη διάκριση του Zero Project
φέτος. Από τις εντυπωσιακές 319 υποψηφιότητες από 78 χώρες για το #ZeroCall23 η
εργαλειοθήκη και οι πρακτικές μας «Co-Design ENGAGE» είναι ένα από τα δύο ιρλανδικά
έργα που επιλέχθηκαν και έχουν ως επίκεντρο καινοτόμες πρακτικές και πολιτικές στον
τομέα της Ανεξάρτητης διαβίωσης & Πολιτικής συμμετοχής και της Τεχνολογίας
Πληροφοριών και Επικοινωνίας.

Το Zero Project έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) σε όλο τον κόσμο. Οι παγκόσμιες
υποψηφιότητες χαρακτηρίζονται για την υψηλή ποιότητά τους και καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων, όπως η Υποστηριζόμενη Διαβίωση, η Αυτοαπασχόληση / Μικροοικονομία ή
η Πρώιμη Παρέμβαση. Όσοι εστιάζουν στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
είχαν ως επίκεντρο τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές πλατφόρμες, την εκπαιδευτική
τεχνολογία και τα εργαλεία μετάφρασης/συνομιλίας. Η διεθνής διαδικασία της ενδελεχούς
αξιολόγησης διαλογής, προεπιλογής, ψηφοφορίας και τελικά επιλογής των βραβευθέντων
του έργου Zero έχει ξεκινήσει και θα συνεχιστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022. Αυτό το
πρόγραμμα δημιουργήθηκε με βάση την επιθυμία των ανθρώπων με νοητική αναπηρία να
αναπτύξουν μια ψηφιακή εφαρμογή για τις προκλήσεις που που αντιμετώπιζαν. 

Αυτό ξεκίνησε με την προσέγγιση ενός αυτο-συνηγόρου από έναν επιστήμονα
πληροφορικής σε ένα CHAT (Community Hub for Assistive Technology -Freedomtech.ie) με
σκοπό κάνουν αυτή την ευκαιρία πραγματικότητα. Με τη σειρά του, οδήγησε σε περαιτέρω
συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών Τεχνολογίας Sarah Boland και του Dr John Gilligan
από το TU Dublin, οι οποίοι διερεύνησαν περαιτέρω την ιδέα της συνεργατικής δημιουργίας
τεχνολογικών λύσεων σχεδιασμού, για να βοηθήσουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
άνθρωποι με ειδικές ανάγκες με την τεχνολογία. Ο συν-σχεδιασμός σκοπεύει να εμπλέξει
ολιστικά του ανθρώπους με νοητική αναπηρία ως συν-σχεδιαστές, να σχεδιάσει ΜΕ αυτούς
και όχι ΓΙΑ αυτούς. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία τοποθετούνται στο
επίκεντρο του έργου- παρέχουν τις ιδέες του έργου, συμμετέχουν με τους σχεδιαστές στην
κατασκευή μιας τεχνολογικής εφαρμογής ή μιας λύσης σε ένα πρόβλημα και συμμετέχουν
στη διαδικασία του σχεδιασμού (αφού δέχονται επιμόρφωση ξεχωριστά και συλλογικά κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας).

Οι συν-σχεδιαστές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό προϊόν, και πρακτικές λύσεις
αναζητούνται κατά τη διάρκεια κάθε φάσης για την πραγματοποίηση αλλαγών. Οι απόψεις
των συν-σχεδιαστών και η επικύρωση των αλλαγών απαιτούνται, και η εμπειρία τους ως
χρήστες εκτιμάται ιδιαίτερα και καθοδηγεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων/σχεδιασμού. Η
αξιολόγηση των ομάδων εξαρτάται από το πόσο καλά λειτουργεί το έργο για τους
ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, πώς τους κάνει να αισθάνονται και εάν η λύση ανακουφίζει
το καθημερινά εμπόδια που αντιμετωπίζουν.

Το SJOG Liffey είναι υποψήφιο για διάκριση
στο Zero Project με τις πρακτικές Co-Design
ENGAGE.



Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Right to
Connect (RTCN)  με τους συμμετέχοντες του SJOG Liffey Services. Αυτή την εβδομάδα
συνδεθήκαμε με τον εταίρο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ από την Ελλάδα και πραγματοποιήσαμε ένα
εργαστήριο για την ενσυναίσθηση μαζί. Οι συνεδρίες θα συνεχιστούν τις επόμενες
εβδομάδες όπου θα πραγματοποιηθούν πολλές ασκήσεις, τόσο δια ζώσης όσο και
ψηφιακά.

Τα εργαστήρια συσχεδιασμού ξεκίνησαν
 
 
 

SJOG Liffey, Ireland 

VTC Margarita, Greece

Μείνετε συντονισμένοι για
να μάθετε περισσότερα για

την εκπαίδευση που
πραγματοποιείται στην

Αυστρία, την Ιταλία και την
Ισπανία.



For any questions, please contact
 

Omor Ahmed
Project Officer

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
omor.ahmed@easpd.eu
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