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   ΕΣΤΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

  Μανώλης Μαρνελάκης 2008 

 

Γράφω κείµενα εύκολα στην ανάγνωση και στην κατανόηση 

µε τη χρήση της µεθόδου Easy to read 

. 

 

 

 

Η µέθοδος Easy to read, µας δίνει την δυνατότητα να συγγράφουµε τα 
κείµενά που επιθυµούµε, έτσι που να περιέχουν µόνο τις πιο σηµαντικές 
πληροφορίες, γραµµένα κατά τον πιο ευθύ τρόπο και µε τέτοια µορφή, ώστε 
να γίνονται  ευκολότερα αντιληπτά από αυτούς που έχουν δυσκολία στην 
ανάγνωση και την κατανόηση, χωρίς να υπολείπονται στο περιεχόµενο και 
στην πληροφορία που ο συγγραφέας θέλει να µεταδώσει.  

  

Όταν γράφουµε για δική µας χρήση, πληροφορίες, ιδέες, σηµειώσεις 
κ.α. µπορούµε να το κάνουµε χωρίς να νοιαζόµαστε εάν τα κείµενά µας αυτά 
είναι ευανάγνωστα και κατανοήσιµα από άλλους.  

Εφόσον σκοπός µας είναι η πληροφορία, η ιδέα, ή η γνώση που 
αποτυπώνουµε στο γραπτό κείµενο, να αναγνωστεί και να κατανοηθεί από 
άλλους αναγνώστες, πρέπει κατά τη συγγραφή να θυµόµαστε συνεχώς ότι 
δεν διαθέτουν όλοι την ίδια ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης. 

Η χρήση της µεθόδου Easy to read, στα κείµενα κάθε µορφής που 
απευθύνονται προς τα άτοµα µε νοητική υστέρηση (αµνυ) µπορεί, κατ 
αναλογία,  να παίξει το ρόλο που παίζει η ράµπα για τους κινητικά 
ανάπηρους. Παρέχεται στα αµνυ, πρόσβαση στην πληροφορία, (όπως η 
ράµπα επιτρέπει την πρόσβαση στους χώρους) µε αξιοπρέπεια, σεβασµό 
στις ανάγκες τους και  κυρίως χωρίς την συνεχή ανάγκη αναζήτησης 
βοήθειας.  

 

 

«Όσο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, τόσο 

ενισχύεται η ικανότητά τους να  παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις και 

να αναλαµβάνουν ευθύνες στα ζητήµατα που τους αφορούν»  
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Τα βήµατα της µεθόδου. 

 

 

Είτε στην περίπτωση που θέλουµε να  µετατρέψουµε ένα ήδη 
υπάρχον κείµενο, είτε να  γράψουµε ένα εντελώς νέο κείµενο, θα πρέπει 
πρώτα να διευκρινίσουµε τις ανάγκες  των ανθρώπων στους οποίους 
απευθύνεται και το σκοπό για τον οποίο γράφουµε το κείµενο. 

 

 

Βήµα 1ο.  Καθορισµός του σκοπού για τον οποίο δηµιουργείται το 

κείµενο. 

 

• Τι θέλουµε να πούµε; 

• Γιατί είναι σηµαντικό; 

 

Η απάντηση θα µας δώσει τον σκοπό.  

Καλό είναι να ρωτήσουµε µια οµάδα ανθρώπων µε νοητική υστέρηση,  

τι  τους ενδιαφέρει να µάθουν,  

τι δεν καταλαβαίνουν, 

τι είναι σηµαντικό για αυτούς.  

 

Κάθε οµάδα στην οποία απευθυνόµαστε έχει διαφορετικές ανάγκες.  

Με αυτό σαν βάση αποφασίσουµε: 

• για την έκταση του κειµένου και 

• την χρήση των φωτογραφιών*, σκίτσων ή συµβόλων   

           που θα  συνοδεύουν το κείµενο.        

*Όταν γράφουµε για ανθρώπους µε σοβαρά αναγνωστικά προβλήµατα 

είναι πιθανό να βασιστούµε περισσότερο σε εικόνες και σκίτσα παρά σε 

κείµενο, προκειµένου η πληροφορία να γίνει κατανοητή.  
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Βήµα 2ο. Καθορισµός του περιεχοµένου 

 

Προετοιµασία σκελετού µε τα σηµαντικά σηµεία του κειµένου.  

 

 

Α. Στην περίπτωση που έχουµε ήδη ένα κείµενο: 

 

• επιλέγουµε τα σηµεία που είναι σηµαντικά για την οµάδα στόχο. 

 

• περιορίζουµε κάθε παράγραφο του κειµένου σε µια ή δυο προτάσεις 

 

• ελέγχουµε αν οι περιλήψεις µας ακολουθούν µια λογική σειρά και 
καλύπτουν τα κύρια σηµεία του κειµένου. 

 

• ∆εν χρησιµοποιούµε τα στοιχεία που δεν έχουν άµεση σχέση µε τον 

σκοπό.     

 

 

Β. Όταν γράφουµε ένα εντελώς νέο κείµενο:  

 

•  Φτιάχνουµε έναν κατάλογο µε τα κύρια σηµεία 
 
•  Ακολουθούµε µία καθαρή και λογική σειρά 
 
•  Αποφεύγουµε σχόλια που δεν συνδέονται άµεσα µε τον σκοπό 
 
•  Βάζουµε τις σηµαντικές πληροφορίες στην αρχή 
 
• Ελέγχουµε  τις  πληροφορίες  
 
• Συζητάµε µε  µια οµάδα ανθρώπων µε αναγνωστικές δυσκολίες στους 

οποίους θα απευθυνθεί το κείµενο.  
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Βήµα 3ο.  ∆ηµιουργία του πρώτου κειµένου 

 

 

 

            Γράφουµε το κείµενο µε βάση τον σκελετό και τα κύρια σηµεία 

που έχουµε ετοιµάσει. 

 

 

 

• Χρησιµοποιούµε απλή και άµεση  γλώσσα 

 

• Αποφεύγουµε αφηρηµένες  έννοιες  

 

• Χρησιµοποιούµε µικρές λέξεις  της καθηµερινής γλώσσας 

 

• Χρησιµοποιούµε πολλές  προσωπικές  λέξεις  (β΄ πρόσωπο) 

 

• Χρησιµοποιούµε πρακτικά παραδείγµατα 

 

• Απευθυνόµαστε στους αναγνώστες µε αξιοπρέπεια 

 

• Χρησιµοποιούµε µικρές προτάσεις 

 

• Αναπτύσσουµε  µόνο µια κύρια ιδέα σε κάθε πρόταση 

 

• Χρησιµοποιούµε  θετική γλώσσα 

 

• Χρησιµοποιούµε  ενεργητικά  ρήµατα 

 

• Χρησιµοποιούµε τις λέξεις µε συνέπεια 

 

• Χρησιµοποιούµε µε προσοχή τα σηµεία στίξης 

 

• Χρησιµοποιούµε χρόνους στην οριστική 
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• Αποφεύγουµε την χρήση µεταφορικών και αλληγορικών εκφράσεων 

 

• ∆εν χρησιµοποιούµε  λέξεις από άλλες γλώσσες 

 

• Αποφεύγουµε τις παραποµπές 
 

• Αποφεύγουµε την χρήση ορολογίας, τις συντµήσεις και τα αρχικά 
 

• Αναφέρουµε διευθύνσεις επαφής για περισσότερες πληροφορίες  

όταν είναι απαραίτητο. 

 

• Θυµόµαστε συνεχώς ότι το θέµα µας δεν είναι εκ των προτέρων 

γνωστό στους  ανθρώπους που απευθυνόµαστε. 

 

 

 

 

 

 

Βήµα 4ο. Έλεγχος του κειµένου. 

 

Ζητούµε από µια οµάδα ελέγχου (άτοµα µε νοητική υστέρηση) να διαβάσουν 

το κείµενο  

πριν την εκτύπωση. 

 

• τους δίνουµε αρκετό χρόνο για την ανάγνωση.  

 

• το συζητάµε µαζί τους.  

  

• τους ρωτάµε τι δεν είναι κατανοητό. 

  

• Εντοπίζουµε τα σηµεία που πιθανόν χρειάζεται να προστεθούν. 
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Βήµα 5ο. ∆ιόρθωση του κειµένου. 

  

• ∆ιορθώνουµε το κείµενο,  

  

• Προσθέτουµε  εξηγήσεις. 

  

• Βάζουµε εικόνες (εάν κρίνεται απαραίτητο) 

 

 

Βήµα 6ο. Ένας ακόµη έλεγχος.   

 

• Επιστέφουµε στην οµάδα ελέγχου. 

• Εάν δεν µείνουν ικανοποιηµένοι ή δεν το καταλαβαίνουν κάνουµε νέες 

διορθώσεις. 

• Τους συµβουλευόµαστε πάλι, όσες φορές χρειαστεί.    

 

 

 

 

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ : 

 

1.   http://www.lattlast.se 

2.  Mencap 

123 Golden Lane 

London EC1Y 0RT 

e-mail: accessibility@mencap.org.uk 

www.mencap.org.uk 

 

 


