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Εισαγωγή

Καλώς ήλθατε στο εγχειρίδιο εκπαιδευτών του ENTELIS+ . Σκοπός του παρόντος
εγγράφου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος ENTELIS+ να
παρέχουν εκπαίδευση υψίστης ποιότητας, εύκολα προσβάσιμη για όλους τους
συμμετέχοντες, καθοδηγώντας τους καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, από το
στάδιο της προετοιμασίας μέχρι και την εκπαίδευση αυτή καθ’ αυτή. Το εκπαιδευτικό
υλικό του Entelis+ χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες:

Ενότητα Ι: Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης

Το έγγραφο αυτό εστιάζει στην προετοιμασία της εκπαίδευσης του προγράμματος
ENΤELIS+ και σε όλες εκείνες τις παραμέτρους οι οποίες χρειάζεται να λαμβάνονται υπ’

όψιν με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός εύκολα προσβάσιμου και επιτυχημένου
εκπαιδευτικού προγράμματος. Καλύπτει τις εξής παραμέτρους:

● Μια ευέλικτη προσέγγιση σχετικά με την μαθησιακή προσβασιμότητα

● Δια ζώσης εκπαίδευση

o Προσπέλαση στον χώρο διδασκαλίας

o Η προετοιμασία της αίθουσας

o Επιτρέποντας στον χρήστη να επιλέξει την μορφή

o Στρατηγικές διδασκαλίας

● Εξ αποστάσεως (online) εκπαίδευση

o Επιλογή ενός προσβάσιμου εργαλείου τηλεδιάσκεψης

o Βασικά ζητήματα προσβασιμότητας, που πρέπει να λαμβάνονται υπ’
όψιν κατά την διαδικασία της εξ αποστάσεως (online) εκπαίδευσης

o Προσβάσιμες ψηφιακές μορφές

o Προσβάσιμα έγγραφα

Ενότητα II: Εκπαιδευτικές Ενότητες

Αυτά τα έγγραφα εστιάζουν στην καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ούτως ώστε να
αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό το εκπαιδευτικό υλικό που έχουν στην  διάθεσή  τους.

Αυτό το υλικό παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και πηγές αλλά και ιδέες εναλλακτικών
τρόπων διδασκαλίας του εκπαιδευτικού υλικού. Για κάθε μία από τις 5 εκπαιδευτικές
ενότητες του προγράμματος ENTELIS+ παρέχεται και ένας διαφορετικός βοηθητικός
οδηγός:

● Βασικό επίπεδο: Εισαγωγή στην προσβασιμότητα
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● Βασικό επίπεδο: Ενθάρρυνση των ατόμων με αναπηρία με αναφορά στα
ανθρώπινα δικαιώματα

● Ανώτερο επίπεδο: Υποστηρικτική Τεχνολογία (ΥΤ)

● Ανώτερο επίπεδο: Δημιουργία προσβάσιμων πόρων που υποστηρίζουν την
διδασκαλία και την εκμάθηση

● Ανώτερο επίπεδο: Σχέδιο δράσης για την επαγγελματική κατάρτιση στην
προσβασιμότητα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
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1. Μια ευέλικτη προσέγγιση σχετικά με την μαθησιακή
προσβασιμότητα

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος ENTELIS+ έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο
ούτως ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτες για κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό
που συμμετέχει σε αυτό. Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και η αβεβαιότητα
σχετικά με το ενδεχόμενο της διεξαγωγής των μαθημάτων δια ζώσης στο άμεσο μέλλον
έχει, προς το παρόν, δημιουργήσει την ανάγκη προσαρμογής του εκπαιδευτικού
υλικού σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με ή χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλους τους παραπάνω παράγοντες, το εκπαιδευτικό υλικό του
προγράμματος ENTELIS+ έχει δομηθεί σύμφωνα με τις εξής βασικές αρχές:

● Εκμάθηση μέσω Διαδικτύου ή πρόσωπο με πρόσωπο:: Το εκπαιδευτικό
υλικό σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μπορεί να διδαχτεί  μέσω δια
ζώσης διδασκαλίας ή  μέσω  εξ αποστάσεως (online) διδασκαλίας ή και μικτής. Η
απόφαση σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας είναι στην
διακριτική ευχέρεια του κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού, ο οποίος επιβάλλεται
να λαμβάνει υπ’ όψιν την πορεία της εξέλιξης της πανδημίας COVID-19, την
εκάστοτε χρονική περίοδο. Για καθένα από τους παραπάνω τρόπους
διδασκαλίας έχουν συνταχθεί σχετικές οδηγίες.
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● Ετερογενές κοινό-στόχος: Καθώς οι διάφοροι οργανισμοί που εφαρμόζουν το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχουν διαφορετικές προτεραιότητες όσον αφορά το
κοινό-στόχος της εκπαίδευσης αλλά και ρυθμίσεις, προαπαιτούμενα, υπόβαθρα
και πόρους, το εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί αποτελεί ένα σημείο
αναφοράς το οποίο διακρίνεται από τέτοια ευελιξία και δυναμική ώστε να μπορεί
να τροποποιηθεί και να ταιριάξει στο μέγιστο βαθμό με τους σκοπούς της
εκάστοτε οργάνωσης.

● Καθοδηγούμενη μάθηση έναντι αυτομελέτης: Οι διδακτικές ενότητες
μπορούν να προσαρμοστούν τόσο στην περίπτωση της καθοδηγούμενης
μάθησης όσο και στην περίπτωση της αυτομελέτης ή στον συνδυασμό των δύο.

Οι διδακτικές ενότητες παρέχουν υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς δίνοντας
οδηγίες για τον τρόπο διδασκαλίας των ενοτήτων. Συμπεριλαμβάνονται, επίσης,

ασκήσεις και επιπλέον υλικό προς μελέτη προκειμένου να προωθηθεί η
αυτομελέτη και η γνώση των μαθητών στην πράξη. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικές
ενότητες είναι προσβάσιμες σε περίπτωση που οι μαθητές επιθυμούν να
μελετήσουν και να μάθουν μόνοι τους.

● Προσέγγιση Επιπέδων διδασκαλίας : Οι διδακτικές ενότητες χωρίζονται σε
βασικού και ανώτερου επιπέδου. Οι βασικές διδακτικές ενότητες αποτελούν
εισαγωγικές ενότητες που απευθύνονται σε εκείνους τους μαθητές που δεν
έχουν καμία προηγούμενη γνώση σε σχέση με την προσβασιμότητα. Οι
διδακτικές ενότητες ανωτέρου επιπέδου εμβαθύνουν στην προσβασιμότητα και
τα διαφορετικά στοιχεία της. Παρόλο που το πρόγραμμα ENTELIS+ προτείνει να
ξεκινά η εκπαίδευση από τις βασικές ενότητες και έπειτα να προχωρά σε εκείνες
του ανώτερου επιπέδου, κάτι τέτοιο δεν είναι δεσμευτικό.

● Προδιαγραφές: Η κλιμακωτή προσέγγιση του εκπαιδευτικού υλικού του
προγράμματος ENTELIS+ παρέχει στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές την
δυνατότητα να επιλέξουν τις διδακτικές ενότητες που τους ενδιαφέρουν
περισσότερο. Όμως αυτό που προωθείται περισσότερο είναι ότι η ενότητα
«Ανώτερο Επίπεδο: Σχέδιο δράσης για την επαγγελματική κατάρτιση και τις
ενδεχόμενες επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» επιλέγεται ως η τελική. Κι αυτό
συμβαίνει για τον εξής λόγο. Οι πληροφορίες που παρέχονται, σχετικά με τον
τρόπο κατά τον οποίο μπορεί να γίνει κανείς εκπαιδευτικός του προγράμματος
ENTELIS+ και η κατ’ επέκταση πρόσβαση σε σχετικό υλικό διαθέσιμο προς
μελέτη, πρέπει λογικά να αφορούν τους μαθητές εκείνους που έχουν μελετήσει
τις προηγούμενες τέσσερις ενότητες.

● Πολυτροπικότητα: Στο εκπαιδευτικό υλικό συμπεριλαμβάνεται ένα μεγάλο
εύρος στοιχείων όπως κείμενα, εικόνες και βίντεο.

● Αληθινά παραδείγματα: Όπου αυτό είναι δυνατόν, σε όλη την έκταση του
εκπαιδευτικού υλικού συμπεριλαμβάνονται αληθινά παραδείγματα που
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αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η προσβασιμότητα βρίσκει εφαρμογή
στην καθημερινότητα. Αυτό εντοπίζεται στα αποσπάσματα της ενότητας
«Προσβασιμότητα στην πράξη» Η βασική ιδέα πίσω από αυτό είναι να
ενισχυθεί το μήνυμα που μεταδίδεται στον μαθητή παρέχοντάς του απτά
παραδείγματα περιπτώσεων κατά τις οποίες η προσβασιμότητα εφαρμόστηκε
με επιτυχία.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, χρειάζεται να σημειωθεί το γεγονός ότι για το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ENTELIS+ δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Και
αυτό είναι κάτι που έχει πραγματοποιηθεί σκόπιμα. Για τον λόγο ότι η διάρκεια του
εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες και τις
επιλογές στις οποίες προβαίνει ο εκάστοτε πιλοτικός τοπικός οργανισμός που
διαχειρίζεται το πρόγραμμα. Επομένως, η χρονική διάρκεια του προγράμματος
αποφασίζεται ανά περίπτωση κατά την διαδικασία της τοπικής προσαρμογής των
πιλοτικών εφαρμογών.

2. Δια ζώσης εκπαίδευση

Παρόλο που η τρέχουσα πανδημία COVID-19 καθιστά δύσκολη την συνάντηση ατόμων
σε ομάδες, η δια ζώσης εκπαίδευση συνεχίζει να αποτελεί τον ουσιαστικό και
αποτελεσματικό τρόπο διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν
στην προσβασιμότητα. Απλά, είναι ζήτημα χρόνου να μπορέσει να διεξαχθεί ξανά η δια
ζώσης εκπαίδευση σε ένα περιβάλλον ασφαλές έναντι του ιού covid. Ως εκ τούτου, σε
αυτόν τον οδηγό θεωρείται ως ο βασικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να διεξαχθεί το
εκπαιδευτικό πρόγραμμαI ENTELIS+.

Αυτές, είναι οι πτυχές που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την προετοιμασία ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος, που διεξάγεται είτε δια ζώσης είτε σε ατομικές
συνεδρίες.

2.1 Προσπέλαση στον χώρο διδασκαλίας
Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να φτάσουν στον

χώρο εκπαίδευσης;
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2.1.1 Δίνοντας οδηγίες με προσιτό τρόπο

Εφόσον ήδη γνωρίζετε τους συμμετέχοντες μπορείτε, αν μη τι άλλο, να ρωτήσετε τις
προτιμήσεις τους και να τους στείλετε τις πληροφορίες που χρειάζονται, με την μορφή
που επιλέγουν οι ίδιοι. Αλλά, εφόσον δεν τους γνωρίζετε, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι,
τόσο το περιεχόμενο όσο και η μορφή των οδηγιών που θα τους δώσετε, είναι προσιτά
σε αυτούς.

2.1.2 Περιεχόμενο

Προσπαθήστε να περιγράψετε πως θα έρθουν στο χώρο της διδασκαλίας χωρίς να
βασίζεστε αποκλειστικά σε οπτικά σημάδια. Είναι συνήθως προτιμότερο να πείτε
«πάρε τον δεύτερο δρόμο δεξιά» παρά να πείτε «στο μπλε σπίτι στρίψε δεξιά».

Θυμηθείτε να περιγράψετε την επιφάνεια. Είναι ασφαλτοστρωμένος ο δρόμος, έχει
πεζοδρόμιο; Μήπως είναι χωματόδρομος ή έχει χαλίκια;

Εάν είναι δυνατόν, δώστε την περιγραφή με έναν τρόπο που θα βοηθάει στον
προσανατολισμό με βάση τον ήχο ή την αφή. Το να περπατήσει κανείς παράλληλα σε
ένα κτίριο είναι ευκολότερο συγκριτικά με το να διασχίσει μια άδεια πλατεία.

Περιγράψτε εάν κοντά στο κτίριο υπάρχει κάποια στάση των μέσων μαζικής μεταφοράς
της περιοχής όπως τα λεωφορεία ή χώρος στάθμευσης ταξί και πόσα μακριά από την
είσοδο βρίσκονται.
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2.1.3 Η προσβασιμότητα στην προσπέλαση στο χώρο

Βεβαιωθείτε ότι οι σημάνσεις και οι ενδείξεις για τις εισόδους και τις μεταβολές της
κατεύθυνσης έχουν σημειωθεί σε μεγάλες διαστάσεις και με έντονες αντιθέσεις που
ενισχύουν την νοητική διαδικασία. Η γραφή Braille, συνήθως, δεν λειτουργεί στους
εξωτερικούς χώρους επειδή οι χρήστες της δεν περιμένουν ότι αυτή μπορεί να υπάρχει
πάνω στα αντικείμενα που συναντούν. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ορατότητα των
σημάνσεων είναι καλύτερη όταν το συνηθισμένο κείμενο είναι απτικό (εξέχει από το
φόντο).

Για να τους διευκολύνετε προσπαθήστε να τοποθετήσετε τις σημάνσεις που οδηγούν
στον τόπο διεξαγωγής του μαθήματος σε τέτοια απόσταση που από την μία, στην
οποία στέκεται και την διαβάζει ο χρήστης, να είναι ορατή και η άλλη και/ή δώστε
πληροφορίες  σχετικά με την κατεύθυνση στην οποία βρίσκεται η επόμενη σήμανση.

Βεβαιωθείτε ότι οι σκάλες ή άλλα εμπόδια έχουν σημανθεί με έντονες χρωματικές
αντιθέσεις.
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2.2 Μέσα στο Κτίριο

Στην είσοδο του κτιρίου, τοποθετήστε εμφανή σήμανση σε γυάλινες πόρτες ή άλλα
διάφανα αντικείμενα, ώστε να ειδοποιήσετε με ένα οπτικό ερέθισμα τους χρήστες και
να αποφευχθεί κάποιος πιθανός τραυματισμός.

Περπατήστε στο κτίριο ξεκινώντας από την είσοδο και πηγαίνετε σε όλους τους
χώρους που μπορεί να χρειαστεί να πάει και κάποιος συμμετέχοντας. Πηγαίνετε στην
αίθουσα που θα διεξάγεται το πρόγραμμα, στις τουαλέτες, την γκαρνταρόμπα, την
κουζίνα, τον χώρο στον οποίο σερβίρεται ο καφές κτλ.

Επιλέξτε την διαδρομή εκείνη κατά την οποία αποφεύγονται πιθανά εμπόδια.

Συμπεριλάβετε την περιγραφή της διαδρομής και στο υλικό που διανέμετε στους
συμμετέχοντες.

Αφαιρέστε τα μη στερεωμένα αντικείμενα και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κάτι που
εμποδίζει τα άτομα με προβλήματα όρασης να βρεθούν κατευθείαν κάτω από
κρεμαστά ντουλάπια και ράφια.

Υποδείξτε τις πιθανές διαδρομές ή την ύπαρξη σκάλας, με σήμανση, με έντονες
χρωματικές αντιθέσεις και μεγάλες πινακίδες.

Εάν το κτίριο είναι μεγάλο, διανέμετε έναν μεγάλου μεγέθους (και ει δυνατόν, απτικό)

χάρτη ή εξασφαλίστε την ύπαρξη συνοδού που θα πραγματοποιήσει μια ξενάγηση στο
κτίριο. Μία με δύο ξεναγήσεις στο κτίριο με συνοδό μπορεί να είναι αρκετές, για να
μάθουν την διαδρομή.

2.3 Η προετοιμασία της αίθουσας

Πώς μπορεί να γίνει η αίθουσα προσιτή για τα μη βλέποντα άτομα;

2.3.1 Επίπλωση και τοποθέτηση στο χώρο

Διασφαλίστε ότι οι συμμετέχοντες με προβλήματα ακοής ή όρασης θα επιλέξουν, οι
ίδιοι, τις θέσεις τους. Συνήθως οι μπροστινές θέσεις είναι καλύτερες για αυτούς.

Ωστόσο, επειδή μπορεί, ανάλογα με την πάθηση του εκάστοτε συμμετέχοντα, να είναι
καταλληλότερος ο φωτισμός ή η γωνία σε κάποια πλευρά του πίνακα, καλύτερα να
τους αφήσετε να επιλέξουν μόνοι τους. Για παράδειγμα, οι πάσχοντες από εκφύλιση
ωχράς κηλίδας, στους οποίους επηρεάζεται η κεντρική όραση, μπορεί να φαίνεται ότι
κοιτάζουν έξω από το παράθυρο επειδή χρησιμοποιούν την περιφερειακή τους όραση.

Όταν στέκεστε μπροστά στην τάξη, αποφύγετε να είστε μπροστά σε έντονο φως, όπως
μπροστά από ένα παράθυρο, καθώς αυτό σημαίνει ότι βρίσκεστε σε σκιά και τους
δυσκολεύεται από το να βλέπουν την έκφραση του προσώπου σας.

Οι ασπροπίνακες μπορεί να είναι δυσδιάκριτοι για αυτούς μιας και συνήθως
τοποθετούνται πάνω σε λευκούς τοίχους. Το περίγραμμα του ασπροπίνακα πρέπει να
έχει ένα χρώμα που δημιουργεί έντονη αντίθεση για τους συμμετέχοντες (ιδιαίτερα
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εκείνους με προβλήματα όρασης) για να μπορούν να εντοπίζουν τα όρια του πίνακα σε
σχέση με τον τοίχο. Για τον ίδιο λόγο, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται στον πίνακα
έντονα χρώματα κιμωλίας ή μαρκαδόρου.

Έχετε κατά νου την επίδραση του φωτός και των αντανακλάσεων στον ασπροπίνακα,

είτε είναι φυσικό φως είτε προέρχεται από λάμπα.

2.3.2 Φωτισμός

Ο γενικός φωτισμός πρέπει να είναι καθαρός και να μην δημιουργεί αντανακλάσεις.

Εάν ο κεντρικός φωτισμός δεν μπορεί να αλλάξει, οι ατομικές συσκευές φωτισμού
μπορεί να φανούν χρήσιμες. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χώροι δραστηριοτήτων και οι
εσωτερικοί χώροι είναι καλά φωτισμένοι με 250-300 lux καθώς και ότι έχουν
τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διευκολύνουν το διάβασμα ή άλλες
δραστηριότητες. Οι διάδρομοι και οι σκάλες πρέπει να έχουν φωτισμό τουλάχιστον 100

lux. Συνιστώνται φωτιστικά με καπέλο καθώς και συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού
(CFL) ή λαμπτήρες διόδων εκπομπής φωτός (LED), που φωτίζουν προς τα κάτω. Οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν όλες τις πτυχές, όπως το φυσικό φως
στην αίθουσα και τη χρήση περσίδων ή κουρτινών.

2.3.3 Η ακουστική της αίθουσας

Η καλή ακουστική είναι σημαντική για όλους τους συμμετέχοντες, και αν μη τι άλλο για
τα άτομα με προβλήματα ακοής. Καθώς οι συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης δεν
μπορούν να πάρουν μέσω των ματιών τους τις ίδιες πληροφορίες  με τους χρήστες
χωρίς προβλήματα όρασης, ο ήχος αποτελεί, επίσης, το κλειδί για αυτήν την ομάδα.

Άλλες ομάδες, όπως για παράδειγμα ομάδες με νευροποικιλότητα ή εγκεφαλικούς
τραυματισμούς, τείνουν, επίσης, να εμφανίζουν ευαισθησία σε θορυβώδεις χώρους ή
απρόβλεπτους ήχους.

Αποφύγετε την ύπαρξη θορύβου στο παρασκήνιο. Απαιτήστε από τους συμμετέχοντες
που χρησιμοποιούν προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ή άλλη υποστηρικτική
τεχνολογία που παράγει ήχο, να χρησιμοποιούν ακουστικά, για να μην ενοχλούνται οι
υπόλοιποι.

Σε μεγαλύτερες αίθουσες απαιτούνται τα μικρόφωνα, τα ηχεία και οι επαγωγικοί
βρόχοι.

2.4 Επιτρέποντας στον χρήστη να επιλέξει την μορφή

Εάν είναι δυνατόν, παρέχετε πληροφορίες εκτυπωμένες σε μαύρο φόντο και μεγάλο
μέγεθος, σε γραφή Braille, σε μορφή ήχου και ψηφιακή μορφή. Με αυτόν τον τρόπο
καλύπτετε πολλούς διαφορετικούς τρόπους διάδοσης των πληροφοριών.
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2.4.1 Πληροφορίες σε εκτυπωμένη μορφή

Οι τυφλοί χρήστες δεν μπορούν να διαβάσουν τις πληροφορίες που είναι τυπωμένες σε χαρτί.
Ωστόσο κάποιοι/πολλοί από αυτούς έχουν την  δυνατότητα να σκανάρουν το χαρτί και στην
συνέχεια, το κινητό ή ο υπολογιστής τους να τους διαβάσει τις πληροφορίες δυνατά.
Προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό, η πληροφορία πρέπει να έχει
παραχθεί σε μορφή κειμένου και όχι ως εικόνα κειμένου. Υπάρχουν, επίσης,

χειροκίνητες λειτουργίες με τις οποίες ο τυφλός χρήστης μπορεί να στείλει ένα φαξ ή
άλλες λειτουργίες που είναι σαν να υπάρχει ένα βλέπον άτομο που διαβάζει το
περιεχόμενο πίσω στον χρήστη.

Για τους περισσότερους χρήστες με προβλήματα όρασης, οι πληροφορίες που είναι
τυπωμένες σε χαρτί μπορούν να διαβαστούν εφόσον οι χρωματικές αντιθέσεις είναι
αρκετά έντονες και το μέγεθος των γραμμάτων αρκετά μεγάλο.

2.4.2 Χρωματική αντίθεση

Καθώς τα μη βλέποντα άτομα  μπορεί να αντιμετωπίζουν προσωπικές δυσκολίες με
συγκεκριμένους χρωματικούς συνδυασμούς είναι πολύ δύσκολο να τους έχετε όλους
ευχαριστημένους. Ως εκ τούτου, συνιστάται ότι οι πληροφορίες που είναι τυπωμένες σε
χαρτί πρέπει να είναι σε άσπρο και μαύρο χρώμα.
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2.4.3 Τυπογραφία

Αποφύγετε τους πλάγιους χαρακτήρες και τα κεφαλαία γράμματα αφού είναι
δυσανάγνωστα όχι μόνο για τα άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά για όλους.

Αφήστε ένα λογικό διάστημα μεταξύ των γραμμών του κειμένου. Ο ακριβής
προτεινόμενος χώρος (διάστιχο) εξαρτάται από το μήκος της γραμμής και από το ύψος
του πεζού λατινικού χαρακτήρα x της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείτε. Σύμφωνα
με τον γενικό κανόνα μπορείτε να προσθέσετε μεταξύ των γραμμών το 25 έως 30 τοις
εκατό του μεγέθους των χαρακτήρων του κειμένου.

Το μήκος κάθε γραμμής πρέπει ιδανικά να κυμαίνεται ανάμεσα σε 50–65 χαρακτήρες.

Μερικά άτομα με προβλήματα όρασης μπορεί να προτιμούν ακόμη πιο σύντομες
γραμμές. Αποφύγετε να χωρίζετε λέξεις στο τέλος των γραμμών. Μην εφαρμόζεται
στοίχιση κειμένου.

2.4.4 Γραμματοσειρά

Η επιλογή γραμματοσειράς έχει μικρότερη σημασία συγκριτικά με την χρωματική
αντίθεση, το μέγεθος του κειμένου και τα διαστήματα. Οι αγαπημένες γραμματοσειρές
των χρηστών είναι καθαρά υποκειμενικό ζήτημα και σχετίζονται με την ικανότητα της
όρασης αλλά και με την συνήθεια. Κάποια «νέα» ή λιγότερο συνηθισμένη
γραμματοσειρά προκαλεί δυσκολία (ή καθυστέρηση) κατά την ανάγνωση. Πριν την
ψηφιακή επανάσταση της υποστηρικτικής τεχνολογίας, ήταν κοινώς αποδεκτό το
γεγονός ότι γραμματοσειρές χωρίς ακρεμόνες (χωρίς πατούρες: π.χ Arial) ήταν πιο
ευανάγνωστε σε σχέση με γραμματοσειρές με ακρεμόνες  (με «πατούρες»: π.χ Times

New Roman). Ωστόσο, δεν υπάρχει έγκυρη έρευνα που να υποστηρίζει το παραπάνω
όσον αφορά την ανάγνωση σε μια οθόνη.

2.4.5 Μέγεθος γραμματοσειράς

Το μέγεθος μιας γραμματοσειράς μετράται σε στιγμές. Η κανονική εκτύπωση είναι
μεγέθους 10 ή 12 στιγμών. Μεγάλη εκτύπωση θεωρείται γενικά το μέγεθος 14 έως 18

στιγμών. Τεράστια θεωρείται η εκτύπωση που αφορά οποιοδήποτε μέγεθος στιγμών
μεγαλύτερο από τα παραπάνω.

Θυμηθείτε ότι διαφορετικοί τύποι γραμματοσειρών, παρόλο που μπορεί να έχουν ίδιο
μέγεθος σημείων, μπορεί να φαίνονται ότι διαφέρουν ως προς αυτό. Ουσιαστικά, το
πραγματικό μέγεθος μιας γραμματοσειράς σχετίζεται με το ύψος του πεζού λατινικού
χαρακτήρα x.

2.4.6 Πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή

Εάν οι προσκλήσεις για την εκπαίδευση αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει
να είναι, από τεχνικής απόψεως, προσβάσιμες, ώστε οι χρήστες που αξιοποιούν
υποστηρικτική τεχνολογία να μπορούν να τις διαβάσουν, να πλοηγηθούν σε αυτές και
να τις χρησιμοποιήσουν, ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούν κάποιο πρόγραμμα
ανάγνωσης οθόνης, μεγέθυνσης ή άλλα είδη εργαλείων. Μπορείτε να μάθετε
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περισσότερα σχετικά με το πώς να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες σε ηλεκτρονική
μορφή είναι προσβάσιμες μέσα από την διδακτική ενότητα «Ανώτερη διδακτική
ενότητα: Δημιουργία προσβάσιμων πόρων που υποστηρίζουν την διδασκαλία και την
εκμάθηση».

2.4.7 Κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή

Διασφαλίστε την καλή δόμηση του κειμένου σας χρησιμοποιώντας πίνακες
περιεχομένου και επικεφαλίδες. Αυτό, θα βοηθήσει τα προγράμματα ανάγνωσης
οθόνης ή άλλες υποστηρικτικές τεχνολογίες να διαβάσουν δυνατά το κείμενο και να
πλοηγηθούν σε αυτό διατηρώντας τη λογική σειρά του.

Για κείμενα που αναρτώνται στο διαδίκτυο χρησιμοποιήστε τις γραμματοσειρές που
είναι ειδικά σχεδιασμένες για προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, όπως Verdana, Tahoma

και Trebuchet MS. Όπως συχνά απαιτείται, στα κείμενα που αναρτώνται στο διαδίκτυο
οι χρήστες πρέπει να έχουν την επιλογή να αλλάξουν την γραμματοσειρά ή το μέγεθός
της.

Το κείμενο πρέπει να είναι στοιχισμένο στα αριστερά και όχι να είναι κεντραρισμένο (σε
πλήρη στοίχιση). Για τυχόν λίστες χρησιμοποιείστε «Κουκκίδες και Αρίθμηση».

Προσθέστε σύντομες περιλήψεις για το περιεχόμενο ή τα κεφάλαια, όπου αυτό είναι
δυνατόν.

Φροντίστε ώστε τα χρώματα και η χρήση έντονων και πλάγιων χαρακτήρων να μην
είναι η μόνη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να μεταφέρετε κάποιο νόημα.

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που μεταφέρονται με χρήση χρώματος είναι,
επίσης, διαθέσιμες χωρίς χρώμα. Μην βασίζεστε μόνο στο χρώμα για να επισημάνετε
το διαφορετικό περιεχόμενο.

Παρέχετε πίνακες δεδομένων χρησιμοποιώντας επικεφαλίδες στις γραμμές και τις
στήλες και περιγράψτε περιληπτικά το περιεχόμενό τους.

2.4.8 Αναπαραγωγή ήχου χαμηλής τεχνολογίας

Ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιοι, ιδιαιτέρως ηλικιωμένοι ή άτομα που έχουν
πρόσφατα γίνει μη βλέποντα, τα οποία δεν έχουν εξοικειωθεί με τις πληροφορίες στο
διαδίκτυο ή / και με την υποστηρικτική τεχνολογία. Αυτοί οι χρήστες ενδέχεται να έχουν
την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά μέσα αναπαραγωγής ήχου, όπως Daisy

player, CD player ή ακόμα και μαγνητόφωνα. Μπορείτε, ακόμα, να εγγράψετε κάποιο
μήνυμα σε έναν τηλεφωνητή όπου οι χρήστες θα μπορούν να καλέσουν και να λάβουν
οδηγίες.

2.5 Στρατηγικές διδασκαλίας

Να απευθύνεστε πάντα στους συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας τα ονόματά τους. Για
παράδειγμα, σε μαθητές με προβλήματα όρασης, με αυτόν τον τρόπο θα σιγουρεύετε
ότι καταλαβαίνουν πως απευθύνεστε σε αυτούς και όχι σε κάποιον άλλο. Για
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παράδειγμα, καθώς περνάτε από ένα γεμάτο διάδρομο, πείτε "Γεια σου Σάρα, είμαι ο
Τζον, πώς είσαι σήμερα;".

Όταν γράφετε στον πίνακα, να διαβάζετε πάντα δυνατά όλα όσα σημειώνετε
προκειμένου να μπορούν οι συμμετέχοντες να σας παρακολουθούν σε όλη την
διάρκεια του μαθήματος. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε λέξεις που δηλώνουν την
θέση ή την κατεύθυνση όπως πάνω / κάτω, πάνω σε, πίσω / μπροστά από, αριστερά /

δεξιά κτλ και χρησιμοποιήστε περιγραφικές προτάσεις όπως, «Η μπάλα είναι δίπλα
στην πόρτα» αντί «Η μπάλα είναι εκεί πάνω.» Όταν χρησιμοποιείτε λέξεις και φράσεις
όπως «εδώ», «εκεί», «εδώ πέρα», «εκεί πέρα»" και χειρονομίες που υποδηλώνουν μια
κατεύθυνση (για παράδειγμα, δείχνοντας μια τοποθεσία), φροντίστε να περιγράψετε
επίσης τι δείχνετε έτσι ότι οι συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης να καταλαβαίνουν
τι εννοείτε.

Σε όλη την διαδικασία, είναι καταλυτικής σημασίας το να διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι
ισχυρά εσωτερικά κίνητρα. Οι στρατηγικές διδασκαλίας πρέπει να επικεντρώνονται
στην παροχή ευκαιριών και προκλήσεων που κεντρίζουν το ενδιαφέρον κάθε
εκπαιδευόμενου προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις που θα
εξασφαλίσουν την συμμετοχή και την προσαρμοστικότητα σύμφωνα με τις ανάγκες και
τις επιθυμίες του κάθε εκπαιδευόμενου.
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3. Εξ αποστάσεως (online) εκπαίδευση

Η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και
εργαζόμαστε. Πολλές δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν άλλοτε μόνο δια
ζώσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εκπαιδευτικών μαθημάτων και
προγραμμάτων, έχουν πλέον μεταφερθεί στο διαδίκτυο για να περιορίσουν τη φυσική
επαφή.

Εάν ο χρήστης διαθέτει τα σωστά εργαλεία στον χώρο του, υπάρχουν πολλά
πλεονεκτήματα στην διεξαγωγή της εξ αποστάσεως (online) εκπαίδευσης. Ωστόσο, με
τα λάθος εργαλεία, ορισμένες ομάδες χρηστών, ιδίως τα άτομα με αναπηρίες ενδέχεται
να αντιμετωπίσουν πολλά νέα εμπόδια

Σε αυτό το κεφάλαιο, επισημαίνουμε τις διαφορετικές πτυχές της εξ αποστάσεως
(online) εκπαίδευσης ώστε να μπορέσετε να την κάνετε όσο το δυνατόν πιο προσιτή για
το κοινό-στόχο σας.

3.1 Επιλογή ενός προσβάσιμου εργαλείου τηλεδιάσκεψης

Μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις, που πρέπει να ληφθούν, κατά τη μετάβαση
από την δια ζώσης εκπαίδευση σε εξ αποστάσεως (online) εκπαίδευση είναι ποιο
εργαλείο τηλεδιάσκεψης ή ποιο εργαλείο συνεργασίας θα χρησιμοποιηθεί.

Σελίδα 16 από 25



Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου είναι εμπιστευτικό Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή προώθησή του, χωρίς την
έγγραφη έγκριση από το Φορέα ENTELIS+

ENTELIS+

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου δεν είναι να σας προτείνει ένα συγκεκριμένο εργαλείο
τηλεδιάσκεψης, αλλά να σας παρουσιάσει τις διάφορες δυνατότητες των βασικών
εργαλείων τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο της προσβασιμότητας. Σαφέστατα, το παρόν
κεφάλαιο δεν αποτελεί μια εξαντλημένη λίστα με τα εργαλεία και η απόφαση της
επιλογής εναπόκειται στην εκάστοτε σελίδα πλοήγησης που εφαρμόζει το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Παρόλο που, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας του
COVID-19, έχουν πραγματοποιηθεί μερικές μικρότερες μελέτες, η κοινοπραξία του
προγράμματος δεν τις θεωρεί πλήρεις, ούτως ώστε να δίνουν την γενική εικόνα. Από
την άλλη πλευρά, τα εργαλεία και τα συστήματα αλλάζουν και ενημερώνονται συνεχώς
και έτσι οι πληροφορίες καθίστανται παρωχημένες πολύ γρήγορα και οι προτιμήσεις
ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των ομάδων χρηστών. Ένας εύκολος τρόπος
πρόσβασης σε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προσβασιμότητας
ενός εργαλείου είναι μέσω της δήλωσης προσβασιμότητας, που βρίσκεται συνήθως
στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας τους.

Ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης θεωρείται ως προσβάσιμο όταν έχει αναπτυχθεί με
σκοπό να έχει λειτουργίες, όπως να παρέχει κλειστές λεζάντες, ή τη δυνατότητα
ανάδειξης διερμηνέων νοηματικής γλώσσας και όταν είναι λειτουργικό για άτομα που
χρησιμοποιούν υποστηρικτική τεχνολογία εισόδου ή εξόδου.

Ακόμη και απλές εργασίες, όπως είναι η συμμετοχή σε μια διαδικτυακή συνάντηση ή
μία εκπαιδευτική συνεδρία, μπορεί να γίνουν δύσκολες, εάν το σύστημα που
χρησιμοποιείται δεν έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την προσβασιμότητα. Για
παράδειγμα, η έναρξη διαφόρων, περιττών, αναδυόμενων διαλόγων κατά την είσοδο
σε ένα σύστημα μπορεί να αποκλείσει ένα τυφλό άτομο που χρησιμοποιεί ένα
πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

Κατά την επιλογή ενός από τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης θα πρέπει, επίσης, να
λαμβάνεται υπ’ όψιν το επίπεδο εξοικείωσης του κοινού-στόχος με τα διαδικτυακά
εργαλεία τηλεδιάσκεψης. Στην παρακάτω λίστα η εμφάνιση των εργαλείων
πραγματοποιείται με αλφαβητική σειρά.

Πηγές:

Which Video Conferencing Tools Are Most accessible, Smashing Magazine, 15/06/2020

Best video conferencing apps and software for accessibility”,The big Hack, 08/04/2020

3.1.1 Google Meet

Το Google Meet προσφέρει αυτόματες λεζάντες στα Αγγλικά και τη δυνατότητα
ζωντανών λεζάντων. Οι λύσεις, που παρέχει, είναι συμβατές με μεγεθυντικούς φακούς
και συστήματα ανάγνωσης οθόνης και περιλαμβάνουν ενσωματωμένο πρόγραμμα
ανάγνωσης οθόνης, πλήρες ζουμ σελίδας, χρώμα υψηλής αντίθεσης και επεκτάσεις
προσβασιμότητας στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome. Το Google Meet παρέχει,
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επίσης, συντομεύσεις πληκτρολογίου για  την διευκόλυνση της προσβασιμότητας και
τις ρυθμίσεις του μικροφώνου ή της κάμερας.

Google Meet

3.1.2 GoToMeeting

Το GoToMeeting διαθέτει λειτουργία υψηλής αντίθεσης και εύκολη πλοήγηση με τη
χρήση του πληκτρολογίου. Επίσης, παρέχει την επιλογή των ζωντανών λεζάντων.

Αποτελεί ένα από τα πρώτα εργαλεία που εξασφάλισαν καλής ποιότητας υποστήριξη
διερμηνείας στην νοηματική γλώσσα.

GoToMeeting

3.1.3 Βιντεοκλήση με ένα ή με περισσότερους χρήστες.

Αν και οι βιντεοκλήσεις δεν αποτελούν ενδεδειγμένο εργαλείο για την διδασκαλία μιας
ομάδας, προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία βιντεοκλήσης με ένα ή περισσότερα
άτομα. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για συγκεκριμένες
εκπαιδευτικές συνεδρίες, για  αντιμετώπιση προβλημάτων ή συνεργατική εργασία
μεταξύ των μαθητών. Εφαρμογές όπως το FaceTime, WhatsApp and Skype παρέχουν
αυτήν την δυνατότητα.

Οι εφαρμογές αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για μαθητές και δασκάλους που
επικοινωνούν χρησιμοποιώντας νοηματική γλώσσα.

3.1.4 Microsoft Teams

Το Microsoft Teams είναι διαθέσιμο σε εκείνους τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που
διαθέτουν άδεια του Office 365 και παρέχει την δυνατότητα να προσκληθούν και άλλοι,
που δεν διαθέτουν άδεια. Είναι ενσωματωμένο σε άλλες εφαρμογές του office που
διευκολύνουν την κοινή χρήση ημερολογίου και αρχείων. Οι βιντεοκλήσεις μέσω Teams

επιτρέπουν στον χρήστη να συμπεριλαμβάνει σε αυτές εκατοντάδες συμμετέχοντες και
παρέχει αυτόματες λεζάντες στα Αγγλικά και τη δυνατότητα ζωντανών λεζάντων.

Microsoft Teams

3.1.5 Slack

Το Slack είναι μια πολύ δημοφιλής εφαρμογή που επιτρέπει στο χρήστη να διατηρεί σε
εξέλιξη συζητήσεις  και συνομιλίες με άλλους χρήστες καθ΄ όλη την διάρκεια της
ημέρας. Ενδείκνυται για αυθόρμητες βιντεοκλήσεις που θα μπορούσαν να είναι
χρήσιμες για ένα γρήγορο μάθημα μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή ή για μια
συνεργατική εργασία μαθητή με μαθητή. Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει μεγάλα
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έντονα κουμπιά και κείμενο με δυνατότητα αλλαγής μεγέθους, χαρακτηριστικά που
είναι ιδανικά για χρήστες με περιορισμένη όραση.

Το Slack παρέχει την δυνατότητα ζωντανών λεζάντων.

Ωστόσο, το Slack μπορεί να παρουσιάσει μερικά προβλήματα προσβασιμότητας. Για
παράδειγμα, η διεπαφή μπορεί να είναι προβληματική για τους χρήστες
υποστηρικτικής τεχνολογίας και το να μπορέσουν να παρακολουθούν την κοινότητα
στην οποία συμμετέχουν ενδέχεται να είναι πραγματικά δύσκολο εάν η διεπαφή
μεγεθυνθεί.

Slack

3.1.6 Webex

Το Webex είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, που προκαλεί έντονα οπτικά ερεθίσματα
και μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμο για χρήστες με προβλήματα όρασης και για άτομα
με περιορισμένη όραση που χρησιμοποιούν ποντίκι. Λειτουργεί πολύ καλά σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιείται λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης. Ακόμη, οι
ρυθμίσεις είναι εύχρηστες και εύκολα κατανοητές. Επιπροσθέτως, μπορεί αυτόματα να
ανιχνεύσει κάποιον θόρυβο στο παρασκήνιο για να μειώσει τις περισπασμούς.

Από την άλλη πλευρά, στο Webex, συχνά, εμφανίζονται αναδυόμενα παράθυρα
διαλόγου όταν ένας χρήστης εισέρχεται σε μια σύσκεψη και δεν μπορεί να λειτουργήσει
χωρίς κάποια συσκευή κατάδειξης. Παρουσιάζει, ακόμη, προβλήματα για χρήστες
προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης, καθώς από πολλά από τα στοιχεία διεπαφής οι
ετικέτες είτε λείπουν, είτε προκαλούν σύγχυση ή ακόμη δεν μπορούν να
προσεγγιστούν χωρίς την χρήση πληκτρολογίου.

Το Webex παρέχει την δυνατότητα ζωντανών λεζάντων.

Webex

3.1.7 Zoom

Το Zoom είναι ένα εργαλείο τηλεδιάσκεψης που προσφέρει αυτόματες λεζάντες στα
Αγγλικά και τη δυνατότητα ζωντανών λεζάντων. Η υποστήριξη για την νοηματική
γλώσσα έχει βελτιωθεί .

Στην διαθέσιμη προς λήψη έκδοση του Zoom μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις, μέσω του
εκτεταμένου μενού ρυθμίσεων, βασισμένες στις ανάγκες του χρήστη.

Συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις για τουs τυφλούς χρήστες και τους χρήστες με
περιορισμένη. Συνολικά, το Zoom προσφέρει 70 ρυθμίσεις στον υπολογιστή-πελάτη της
επιφάνειας εργασίας και επιπλέον άλλες 95 ρυθμίσεις διαθέσιμες μέσω της λειτουργίας
σύνθετων ρυθμίσεων.

Εάν χρησιμοποιείτε την έκδοση του Zoom στο πρόγραμμα περιήγησης δεν θα έχετε
διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες που σχετίζονται με την προσβασιμότητα. Και επειδή
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δεν επιτρέπουν όλοι οι οργανισμοί τη λήψη από τον υπολογιστή-πελάτη της
επιφάνειας εργασίας αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στους χρήστες με
αναπηρία.

Zoom

3.2 Βασικά ζητήματα προσβασιμότητας, που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν
κατά την διαδικασία της εξ αποστάσεως (online) εκπαίδευσης

Αφού επιλέξετε το διαδικτυακό εργαλείο εκπαίδευσης ή το εργαλείο βιντεοκλήσης,

υπάρχουν διάφορες συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να διασφαλίσετε
μια πιο προσιτή εμπειρία για όλους τους μαθητές. Οι εξ αποστάσεως (online)

συναντήσεις μπορεί να είναι πολύ κουραστικές καθώς δεν μπορείτε να δείτε και να
αλληλοεπιδράσετε με τους άλλους συμμετέχοντες με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να το
κάνετε σε δια ζώσης συναντήσεις. Ως εκ τούτου, αφού αποδεχτείτε το γεγονός αυτό,

είναι σημαντικό  να προγραμματίζετε διαλείμματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και
είναι εξίσου σημαντικό να επικοινωνήσετε με τους συμμετέχοντες σταματώντας,

κάνοντας ερωτήσεις ή βάζοντας τους μια ομαδική άσκηση. Αυτό έχει μεγάλη σημασία
για όλους τους μαθητές αλλά κυρίως για εκείνους με νευροποικιλότητα.

Προτού ξεκινήσετε της εξ αποστάσεως (online) εκπαιδευτικές συνεδρίες, συνιστάται να
λάβετε υπ’ όψιν τα εξής:

● Ρυθμός: εάν η διδασκαλία ή η συζήτηση κινείται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς,

μπορεί να είναι απρόσιτη για ορισμένους μαθητές. Όταν χρησιμοποιείτε
εργαλεία τηλεδιάσκεψης, όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί να
υπάρξουν πολλά πράγματα που λειτουργούν την ίδια στιγμή (συστήματα
αναπαραγωγής ήχου, οπτικής απεικόνισης, συνομιλία κτλ.). Θα πρέπει να έχετε
κατά νου και να προσαρμόζετε τον ρυθμό της διδασκαλίας στις ανάγκες της
ομάδας. Επιπρόσθετες συμβουλές:

o Καθ 'όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας να επιβεβαιώνετε ότι είστε
κατανοητοί και σε τακτά χρονικά διαστήματα επαναλάβετε τα βασικά
σημεία.

o Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες μιλούν ένας ένας κάθε φορά.

o Προτείνετε στους μαθητές να ζητούν τον λόγο όταν θέλουν να μιλήσουν
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Ανάταση χεριού» (Zoom) ή με
εναλλακτικούς τρόπους, όπως γράφοντας στον χώρο της συνομιλίας.

o Καταγράψτε τη συνάντηση (έχοντας πρώτα ζητήσει και λάβει την
συγκατάθεση όλων των μαθητών). Μετά μπορείτε να κοινοποιήσετε το
υλικό αυτό στους συμμετέχοντες οι οποίοι σε κάποια άλλη φάση θα
έχουν την δυνατότητα να επιστρέψουν και να ακούσουν ξανά τα
σημαντικά σημεία.
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o Βεβαιωθείτε ότι προβαίνετε στον κατάλληλο αριθμό διαλειμμάτων σε
τηλεδιασκέψεις με μεγάλη διάρκεια.

o Αναπαραγωγή ήχου: Μια εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη στην οποία
συμμετέχουν πολλοί χρήστες μπορεί να είναι ιδιαίτερα θορυβώδης και να
καθίσταται δύσκολη η παρακολούθηση Προσπαθήστε να κρατήσετε τις
ομάδες στα εξ αποστάσεως μαθήματα στον ελάχιστο δυνατό αριθμό.

Επιπρόσθετες συμβουλές περιλαμβάνουν:  Ζητήστε από τους μαθητές
να κλείσουν τον ήχο τους όταν δεν μιλούν.

o Σε περίπτωση που διευθύνεται μια συνάντηση, για την βελτιωμένη
παροχή ήχου φροντίστε να προμηθευτείτε ένα εξωτερικό μικρόφωνο.

o Χρησιμοποιήστε ένα σύστημα τηλεδιάσκεψης που υποστηρίζει
υπότιτλους/λεζάντες (βλέπε προηγούμενη ενότητα).

o Για να δημιουργήσετε λεζάντες, μιλήστε καθαρά και προσπαθήστε να
περιορίσετε το θόρυβο στο παρασκήνιο.

o Εάν χρησιμοποιείτε διαφάνειες, προσπαθήστε να μοιραστείτε τις
σημειώσεις ή τα κείμενά σας, ώστε οι μαθητές να μπορούν να διαβάσουν
καθώς παρουσιάζετε..

● Οπτικό υλικό: Οι οπτικές εικόνες σε όλες τις διαφάνειες είναι χρήσιμες για
όλους, ειδικά για εκείνους που χρειάζονται υποστήριξη ανάγνωσης ή
επικοινωνούν μέσω εικόνων ή φωτογραφιών. Ωστόσο, αυτές οι οπτικές εικόνες
ή διαφάνειες πρέπει να εξηγηθούν προφορικά με κάποιο τρόπο. Πρόσθετες
συμβουλές περιλαμβάνουν:

o Όταν χρησιμοποιείτε διαφάνειες, διαβάστε το περιεχόμενο της
διαφάνειας ή περιγράψτε εικόνες.

o Πριν ξεκινήσετε και ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας, ζητήστε από
όλους τους συμμετέχοντες να συστηθούν και να περιγράψουν αυτούς και
το περιβάλλον τους.

o Αν μοιράζεστε έναν ιστότοπο, συμπεριλάβετε τον σύνδεσμο προς τον
ιστότοπο στη συνομιλία, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση και να
διαβάσουν τον εαυτό τους.

o Μοιραστείτε οποιοδήποτε έγγραφο πρόκειται να παρουσιαστεί πριν από
το μάθημα, ώστε τα άτομα με προβλήματα όρασης να έχουν χρόνο να το
διαβάσουν με το λογισμικό ανάγνωσης οθόνης..

● Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο: Δεν έχουν όλοι σύνδεση στο διαδίκτυο στο
σπίτι ή κάποιοι άνθρωποι μπορεί να ζουν σε αγροτικές περιοχές όπου η
σύνδεση είναι πολύ αδύναμη για να υποστηρίξει εγκαταστάσεις τηλεδιάσκεψης.
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Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα καλό να προσφέρουμε μια εναλλακτική
λύση, όπως η συμμετοχή μέσω τηλεφώνου

● Πηγή: Accessibility in Video Conferencing and remote Meetings, Drake Music,

26/03/2020

3.3 Προσβάσιμες ψηφιακές μορφές

Αφού επιλέξετε το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για την διεξαγωγή της
εκπαίδευσης, είναι ώρα να διασφαλίσετε ότι το ψηφιακό υλικό που θα χρησιμοποιήσετε
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές.

Πώς διασφαλίζετε ότι οι ψηφιακές μορφές λειτουργούν για μη βλέποντα άτομα/ ή

άτομα με περιορισμένη όραση;

Οι εφαρμογές παραγωγικότητας είναι μια κατηγορία προγραμμάτων εφαρμογών που
βοηθούν τους χρήστες να παράγουν πράγματα όπως έγγραφα, βάσεις δεδομένων,

γραφήματα, φύλλα εργασίας και παρουσιάσεις. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις
δυνατότητες προσβασιμότητας της πιο κοινής εφαρμογής παραγωγικότητας, το
Microsoft Office (Word, PowerPoint και Excel).

Οι κύριες δυνατότητες του λογισμικού της Microsoft περιλαμβάνουν εργαλεία για μη

βλέποντα άτομα, άτομα με αχρωματοψία ή άτομα με περιορισμένη όραση:

Microsoft accessibility for visually impaired

Παρακάτω βλέπετε μερικούς χρήσιμους συνδέσμους εργαλείων προσβασιμότητας στα

Windows:

● Windows 10 Accessibility Tools

● Υποστήριξη προσβασιμότητας για το Word (Windows, macOS, iOS, Android,

Windows 10 app and Web)

● Υποστήριξη προσβασιμότητας για το PowerPoint (Windows, macOS, iOS, Android,

Windows 10 app and Web)

● Υποστήριξη προσβασιμότητας για το Excel (Windows, macOS, iOS, Android,

Windows 10 app and Web)

3.4 Ελέγχοντας εάν το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο

Ενώ οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου
παρέχονται στις επόμενες διδακτικές ενότητες σε αυτό το έγγραφο, είναι εξίσου
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χρήσιμο να γνωρίζετε ότι υπάρχουν εύκολοι τρόποι για να ελέγξετε την
προσβασιμότητα των εγγράφων σας προτού αρχίσετε να τα χρησιμοποιείτε στην τάξη.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε λεπτομερώς τα βήματα ελέγχου προσβασιμότητας στο
Word, PowerPoint, Excel και PDF.

3.4.1 Έλεγχος προσβασιμότητας στο Word

1. Επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες.

2. Επιλέξτε «Έλεγχος για θέματα» στην περιοχή «Επιθεώρηση εγγράφου».

3. Στο αναπτυσσόμενο μενού Έλεγχος για θέματα, επιλέξτε Έλεγχος για θέματα.

4. Θα εμφανιστεί μια λίστα από «Σφάλματα» ή/και «Προειδοποιήσεις».

3.4.2 Έλεγχος προσβασιμότητας στο PowerPoint

1. Επιλέξτε Αρχείο >Πληροφορίες.

2. Επιλέξτε «Έλεγχος για θέματα» και στην συνέχεια «Έλεγχος Προσβασιμότητας»

3. Στο αναπτυσσόμενο μενού Έλεγχος για θέματα, επιλέξτε Έλεγχος για θέματα.

4. Επιλέξτε τον «Καρτέλα Αναθεώρηση» και μετά «Έλεγχος Προσβασιμότητας».

3.4.3 Έλεγχος προσβασιμότητας στο Excel

1. Επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες.

2. Επιλέξτε «Έλεγχος για θέματα».

3. Στο αναπτυσσόμενο μενού Έλεγχος για θέματα, επιλέξτε Έλεγχος για θέματα

4. Το παράθυρο εργασιών Έλεγχος Προσβασιμότητας εμφανίζεται δίπλα στο
περιεχόμενό σας και εμφανίζει τα αποτελέσματα της Επιθεώρησης.

3.4.4 Έλεγχος προσβασιμότητας στο PDF (Acrobat Reader)

1. Ανοίξτε το έγγραφο.

2. Προσθέστε το εργαλείο προσβασιμότητας στη γραμμή εργαλείων σας. Κάντε
κλικ στην καρτέλα Εργαλεία> Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη κάτω από το
εργαλείο προσβασιμότητας.

3. Επιστρέψτε στην Προβολή του εγγράφου. Κάντε κλικ στην καρτέλα του
εγγράφου

4. Ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων προσβασιμότητας. Κάντε κλικ στο εργαλείο
προσβασιμότητας στη γραμμή εργαλείων στη δεξιά πλευρά του παραθύρου.

Σελίδα 23 από 25



Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου είναι εμπιστευτικό Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή προώθησή του, χωρίς την
έγγραφη έγκριση από το Φορέα ENTELIS+

ENTELIS+

5. Πραγματοποιήστε τον πλήρη έλεγχο του εγγράφου. Επιλέξτε τον πλήρη έλεγχο
γραμμή εργαλείων στην Προσβασιμότητα στην δεξιά πλευρά του παραθύρου>

Επιλέξτε εκκίνηση ελέγχου για να ξεκινήσει ο έλεγχος προσβασιμότητας

6. Δείτε τα αποτελέσματα:

a. Ο πίνακας του Ελέγχου Προσβασιμότητας θα ανοίξει στην αριστερή
πλευρά του παραθύρου.

b. Επιλέξτε κάθε κατηγορία για την επέκταση αυτής της ενότητας:

7. Ένα πράσινο σημαίνει ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με επιτυχία. √

8. Ένα κόκκινο Χ σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

9. Ένα μπλε ? ερωτηματικό δηλώνει ότι ο έλεγχος πρέπει να διεξαχθεί χειροκίνητα.

a. Ορισμένα στοιχεία μπορούν να επιδιορθωθούν αυτόματα από το Acrobat

ενώ μερικά θα πρέπει να διορθωθούν χειροκίνητα.

b. Κάντε δεξί κλικ σε κάθε στοιχείο για να δείτε αν μπορεί να διορθωθούν
αυτόματα.

10. Εάν το στοιχείο δεν μπορεί να διορθωθεί αυτόματα, κάντε κλικ στην Επεξήγηση
για να ανοίξετε την ενότητα του στοιχείου στον Οδηγό χρήσης του Acrobat.

11. Θα βρείτε μια περιγραφή του αναφερόμενου ζητήματος και οδηγίες σχετικά με
τον τρόπο επίλυσής του.

3.4.5 Έλεγχος προσβασιμότητας στο PDF (Adobe Pro DC)

1. Ξεκινήστε από την επιλογή εργαλείου προσβασιμότητας.

2. Επιλέξτε την εντολή Πλήρης Έλεγχος από τον πίνακα «Εργαλεία
Προσβασιμότητας» για να ανοίξετε το διάλογο «Επιλογές Ελέγχου
Προσβασιμότητας», επιλέξτε «Επιλογές Αναφοράς» για να αποθηκεύσετε τα
αποτελέσματα ως αρχείο HTML ή να επισυνάψετε την αναφορά στο έγγραφο.

3. Χρησιμοποιήστε την προεπιλογή «Όλες οι σελίδες» για να ελέγξετε όλες τις
σελίδες ή επιλέξτε ένα εύρος σελίδων για να ελέγξετε μεμονωμένες ενότητες
ενός εγγράφου

4. Επιλέξτε μια κατηγορία εγγράφου, περιεχόμενο σελίδας, φόρμες, πίνακες και
λίστες ή εναλλακτικό κείμενο και επικεφαλίδες για να τροποποιήσετε τις
Επιλογές ελέγχου προσβασιμότητα. Από τις προεπιλογές, όλες είναι
επιλεγμένες εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ύπαρξη σύνοψης στον
πίνακα.

5. Πατήστε Έναρξη για να ξεκινήσει ο πλήρης έλεγχος
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3.5 Στρατηγικές εξ αποστάσεως (online) εκπαίδευσης

Όπως στα περιβάλλοντα δια ζώσης εκπαίδευσης, είναι επίσης σημαντικό, κατά την εξ
αποστάσεως (online) εκπαίδευση να λαμβάνετε υπ’ όψιν την προσβασιμότητα.

Απευθυνθείτε στους συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας πάντοτε τα ονόματά τους για να
γνωρίζουν σε ποιόν απευθύνεστε. Όταν πραγματοποιείται μια εικονική παρουσίαση,

διαβάζετε πάντα δυνατά ό,τι είναι γραμμένο στην παρουσίασή σας, ώστε οι
συμμετέχοντες να μπορούν να σας παρακολουθούν καθ’ όλη την διάρκεια.

Όπως στα περιβάλλοντα δια ζώσης εκπαίδευσης, είναι καταλυτικής σημασίας το να
διαθέτουν οι εκπαιδευόμενοι ισχυρά εσωτερικά κίνητρα. Οι στρατηγικές διδασκαλίας
πρέπει να επικεντρώνονται στην παροχή ευκαιριών και προκλήσεων που κεντρίζουν
το  ενδιαφέρον κάθε εκπαιδευόμενου προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν την συμμετοχή και την προσαρμοστικότητα
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε εκπαιδευόμενου.
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