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1. ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Δημιουργία προσβάσιμων πόρων που
υποστηρίζουν την διδασκαλία και την εκμάθηση

Οι μαθησιακοί στόχοι για αυτήν την ενότητα είναι οι εξής:
● Να αποκτηθεί μια γενική εικόνα σχετικά με το πώς παράγεται προσβάσιμο

ψηφιακό περιεχόμενο.

● Να ανακαλυφτούν οι τρόποι συγκεκριμένου προσβάσιμου περιεχομένου σε
διαφορετικές μορφές: κείμενο, εικόνα, βίντεο, αρχείο ήχου, PowerPoint, pdf.

● Να αποκτηθεί η γνώση σε σχέση με τον τρόπο διεξαγωγή ελέγχου
προσβασιμότητας στο διαδίκτυο.

● Να γίνει κατανοητή η διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στην καθαρή
γλώσσα και την γλώσσα που διαβάζεται εύκολα.

● Να υπογραμμιστεί η σημασία της πολυτροπικής επικοινωνίας και της ιδέας
«όσο λιγότερα τόσο περισσότερα».

● Να γίνει μια εισαγωγή στην συνδημιουργία ως εργαλείο συνεργασίας με το
κοινό-στόχος.

1.1 Δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου

1.1.1 Κείμενο

● Δομή και μορφοποίηση
Καταλυτική σημασία στην δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου διαδραματίζει η
δομή του κειμένου. Ένα άρθρο συνήθως διαθέτει:

● Βασικό τίτλο
● εισαγωγή
● υπότιτλους
● Σώμα κυρίως κειμένου, χωρισμένο σε παραγράφους,

● Ειδικές μορφοποιήσεις, όπως οι κουκκίδες.

Αυτά τα δομικά στοιχεία είναι σημαντικά για όλους τους χρήστες καθώς καθιστούν την
ανάγνωση ευκολότερη και ταχύτερη.

Όταν χρησιμοποιείται το Microsoft Word ή άλλο εργαλείο δημιουργίας κειμένου word, τα
στοιχεία αυτά πρέπει να δημιουργηθούν με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων και
όχι με απλά να αλλάζουν, από άποψη εμφάνισης, για να μπορούν οι χρήστες της
υποστηρικτικής τεχνολογίας να έχουν πρόσβαση στην ίδια δομή κειμένου όπως οι
άλλοι χρήστες.

Για  παράδειγμα, όταν ένας τυφλός χρήστης χρησιμοποιεί πρόγραμμα ανάγνωσης
οθόνης μπορεί να περιηγηθεί στο κείμενο και να αποκτήσει μια γενική εικόνα του
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περιεχομένου, να ελέγξει αν το περιεχόμενό του τον αφορά  ή όχι καθώς και να
εντοπίσει το κατάλληλο σημείο από όπου θα αρχίσει την ανάγνωση (Η1,Η2/
επικεφαλίδες στο Word κτλ). Εάν, για παράδειγμα, κάνετε το κείμενο έντονο (bold) ή
μεγαλύτερο χωρίς την χρήση του κατάλληλου εργαλείου, τα δομικά στοιχεία
αποκρύπτονται από τον χρήστη με περιορισμένη όραση και το κείμενο γίνεται απλά μια
πολύ μεγάλη σειρά λέξεων χωρίς καμία δομή.

Μια καλή ιδέα είναι α χρησιμοποιούνται προκαθορισμένα πρότυπα για να
διασφαλίζεται ότι όλοι οι δημιουργοί περιεχομένου λειτουργούν με τον ενδεδειγμένο
τρόπο. Εάν έχετε δημιουργήσει σωστά ένα κείμενο word θα είναι πολύ πιο εύκολο να
μετατραπεί σε pdf.

Η επιλογή γραμματοσειράς είναι λιγότερο σημαντική σε σχέση με την αντίθεση, το
μέγεθος των γραμμάτων ή το κενό ανάμεσα στους χαρακτήρες. 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.

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.

Το παράδειγμα ενός προτύπου προσβάσιμου αρχείου στο Microsoft
Word
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1.1.2 Γραμμές κειμένου
Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα είναι το μήκος/εύρος της γραμμής. Σύμφωνα με έρευνες
έχει αποδειχτεί ότι ακόμα και έμπειροι αναγνώστες διαβάζουν πραγματικά πιο αργά,
εάν οι γραμμές είναι πολύ μακριές/εκτεταμένες. Για τους χρήστες με αναπηρίες που
επηρεάζουν την γραφή και την ανάγνωση, με δυσλεξία, με μαθησιακές διαταραχές, ή
γνωστικές αναπηρίες, η μακριές/εκτεταμένες προτάσεις μπορούν να αποτελούν
σημαντικό παράγοντα καθυστέρησης της ανάγνωσης και ένα δύσκολο φορτίο. Επίσης,
οι χρήστες με περιορισμένη όραση, που χρησιμοποιούν εργαλεία μεγέθυνσης
επωφελούνται όταν υπάρχει ένα λογικό μήκος/εύρος της γραμμής.

Η προτεινόμενη έκταση των γραμμών για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο είναι 80
χαρακτήρες ή σύμβολα. Διατηρήστε τις προτάσεις σύντομες και  στο νόημα. Έρευνες
έχουν δείξει ότι οι χαρακτήρες στα Κινέζικα, τα Ιαπωνικά και τα Κορεάτικα έχουν
σχεδόν διπλάσια έκταση από τους μη τέτοιους χαρακτήρες, εφόσον και οι δύο τύποι
χαρακτήρων εμφανίζονται με χαρακτηριστικά  που επιτυγχάνουν την ίδια
αναγνωσιμότητα, επομένως το μέγιστο εύρος και για αυτούς τους χαρακτήρες είναι το
μισό από ότι ισχύει για τους μη. (40)
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Για να ενισχύσετε την αναγνωσιμότητα, είναι σημαντικό να υπάρχει φυσική ροή στο
κείμενο. Ένα κείμενο που είναι στοιχισμένο δεξιά και αριστερά συνήθως διαβάζεται και
ακολουθείται δύσκολα. Η άνιση απόσταση μεταξύ των λέξεων σε πλήρως στοιχισμένο
κείμενο μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση λευκών κενών σε όλη την έκταση της
σελίδας, καθιστώντας την ανάγνωση δύσκολη και, σε ορισμένες περιπτώσεις,
αδύνατη. Η στοίχιση του κειμένου μπορεί επίσης να προκαλέσει πολύ μικρή απόσταση
μεταξύ των λέξεων, με αποτέλεσμα ώστε είναι δύσκολο να εντοπιστούν τα όρια των
λέξεων. Επομένως, το κείμενο δεν πρέπει να είναι στοιχισμένο (π.χ., να μην
ευθυγραμμίζεται τόσο στο αριστερό όσο και στο δεξί περιθώριο).

Μη στοιχισμένο κείμενο                                        Στοιχισμένο κείμενο

Το διάστιχο αποτελεί ένα άλλο σπουδαίο ζήτημα στην ενίσχυση της αναγνωσιμότητας.
Μπορεί να είναι δύσκολο να παρακολουθείτε ένα κείμενο του οποίου οι γραμμές
βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, ειδικά για τα άτομα με προβλήματα όρασης και
ορισμένους χρήστες με προβλήματα γνωστικής λειτουργίας ή χρήστες με δυσκολίες
στην γραφή και ανάγνωση. Η παροχή επιπλέον χώρου μεταξύ γραμμών και
παραγράφων επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν ευκολότερα την επόμενη
γραμμή και να αναγνωρίζουν πότε φτάνει το τέλος μιας παραγράφου. Η πρόταση
σχετικά με το διάστιχο υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον ενάμισι εντός των
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παραγράφων και το διάστιχο ανάμεσα σε παραγράφους να είναι τουλάχιστον 1,5
φορές μεγαλύτερο από το διάστιχο εντός των παραγράφων.

Μη ικανοποιητικό διάστιχο                            Ικανοποιητικό διάστιχο

Επιπλέον Υλικό:

“How headings help screen reader users”, NC State University
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Predefined accessible templates in Microsoft Office

1.1.3 Εικόνες
Οι εικόνες καθιστούν το κείμενο πιο κατανοητό για πολλούς χρήστες, υποστηρίζουν την
αναγνωσιμότητα και βελτιώνουν τον σχεδιασμό. Για τα άτομα με περιορισμένη όραση
οι εικόνες πρέπει να περιγράφονται με την χρήση μιας εναλλακτικής επιλογής
κειμένου. Η εναλλακτική επιλογή κειμένου θα εμφανίζεται σε χρήστες υποστηρικτικής
τεχνολογίας, όπως στα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

1.1.3.1 Πως να συντάξετε την εναλλακτική επιλογή κειμένου
Η εναλλακτική επιλογή κειμένου πρέπει να διατηρεί το νόημα (περιεχόμενο και
λειτουργία) της εικόνας. Προσπαθήστε να είστε συγκεκριμένοι αλλά σύντομοι. Πολλές
εφαρμογές ανάγνωσης οθόνης σταματούν μετά τους 125 πρώτους χαρακτήρες.
Δεν υπάρχει η ιδανική εναλλακτική επιλογή κειμένου γιατί ο ακριβής αριθμός των
λέξεων που απαιτούνται μπορεί να διαφέρει. Για παράδειγμα, μια φωτογραφία της
Ursula von der Leyen σε ένα καινούριο άρθρο μπορεί να έχει ως εναλλακτικό κείμενο το
όνομα και τον τίτλο της. Αλλά αν η Πρόεδρος κάνει μια παρουσίαση σε εξωτερικούς
χώρους, η προσαρμογή θα μπορούσε επίσης να είναι σχετική («εμφανώς παγωμένη η
Πρόεδρος von der Leyen κάνει μια παρουσίαση υπό συνθήκες έντονης χιονόπτωσης»).
Εάν της έχει απονεμηθεί ένα βραβείο για το νέο της φανταχτερό φόρεμα, τα ρούχα θα
πρέπει σίγουρα να περιγραφτούν.
Στην εναλλακτική επιλογή κειμένου δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε τον όρο «εικόνα»
ή «φωτογραφία». Τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης ενημερώνουν αυτόματα τον
χρήστη ότι πρόκειται για εικόνα. Για παράδειγμα στην εναλλακτική επιλογή κειμένου
«Εικόνα ενός μήλου» αυτό που θα διαβαζόταν δυνατά από το πρόγραμμα ανάγνωσης
οθόνης θα ήταν «εικόνα, εικόνα ενός μήλου».

Παράδειγμα κατάλληλης εναλλακτικής επιλογής κειμένου για εικόνα
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Προτεινόμενη εναλλακτική επιλογή κειμένου για την παραπάνω εικόνα: «άτομο σε
αναπηρικό αμαξίδιο στην βάση μιας σκάλας και ανάμεσα σε δύο κυλιόμενες».

1.1.4 Διακοσμητικές εικόνες
Για όλες τις εικόνες πρέπει να παρέχεται η εναλλακτική επιλογή κειμένου.
Διακοσμητικές εικόνες ή στοιχεία μορφής που δεν προσδίδουν κάποιο νόημα ή
σημαντική πληροφορία δεν πρέπει να παρέχουν την εναλλακτική κειμένου.

Επιπλεον Υλικό
In depth information about ALT-text

1.1.5 Βίντεο

Για να καταστίσετε ένα προσβάσιμο, πρέπει να παρέχετε λεζάντες για τους
υφιστάμενους διαλόγους. Ανάλογα με το περιεχόμενο και το συγκείμενο μπορείτε να:

- Αγοράσετε επαγγελματικές λεζάντες από κάποιον επαγγελματία

- Δημιουργήσετε οι ίδιοι λεζάντες με την χρήση ενός δωρεάν διαδικτυακού
εργαλείου ή ενός επαγγελματικού λογισμικού.

- Χρησιμοποιήσετε δωρεάν αυτόματες λεζάντες είτε ενσωματωμένες είτε
ανεξάρτητες.

Σελίδα 9 από 24

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?showtechniques=111#non-text-content


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

ENTELIS+

Πολλά από τα αυτόματα εργαλεία είναι αρκετά καλά για τις περιπτώσεις live streaming

και χάρη στην εκπαίδευση της μηχανής όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται
τόσο καλύτερα γίνονται.

Οι λεζάντες μπορεί να είναι ανοιχτές (να προβάλλονται πάντα ως μέρος του βίντεο) ή
κλειστές (προβάλλονται έπειτα από επιλογή). Καθώς οι λεζάντες μπορεί να αποσπούν
την προσοχή κάποιων χρηστών προτείνεται η χρήση κλειστών λεζάντων (CC).

Θα πρέπει ακόμα να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το ποιος μιλάει και να
περιγράφουν σημαντικούς/ με νόημα ήχους του παρασκηνίου. π.χ. εάν πρόκειται για
κάποιον που περιμένει το τρένο και εμφανίζεται ο ήχος του πριν παρουσιαστεί το ίδιο
το τρένο ο ήχος θα γινόταν λεζάντα του τύπου «το τρένο πλησιάζει» Εάν η σκηνή μιας
ταινίας διαδραματίζετε σε έναν θορυβώδη σταθμό τρένου, η αναφορά στον ήχο
παρασκηνίου μπορεί να δημιουργήσει ένταση ή ενθουσιασμό αλλά ο ήχος του τρένου
δεν μεταφέρει κάποιο περεταίρω νόημα. Ως εκ τούτου, οι λεζάντες πρέπει να
δημιουργούνται ανάλογα με το συγκείμενο και δεν χρειάζονται λεζάντες για όλους τους
παρασκηνιακούς ήχους καθώς μπορεί αυτές απλά να βομβαρδίζουν τον χρήστη με
πληροφορίες που δεν ενισχύουν απαραίτητα την κατανόηση του περιεχομένου.

Εάν το βίντεο δείχνει ένα κείμενο, βεβαιωθείτε ότι ο ομιλητής το διαβάζει δυνατά. Σε
διαφορετική περίπτωση χρειάζεται να παρέχετε ηχητική περιγραφή του έγγραφου
κειμένου για τα άτομα που δεν έχουν την δυνατότητα να το δουν.

Αδιαμφισβήτητα, το κείμενο μπορεί να είναι οπτικά ευανάγνωστο ακολουθώντας τις
οδηγίες για τις γραμματοσειρές, το μέγεθος, την χρωματική αντίθεση μεταξύ κειμένου
και φόντου.

Αποφύγετε τους έντονους ήχους παρασκηνίου, καθώς μπορεί να μπερδεύονται με
τους διαλόγους. Είναι συνήθως καλύτερο να υπάρχει ή μουσική ή ήχος παρασκηνίου ή
διάλογος/ομιλητής και να εμφανίζονται ξεχωριστά.

Τα άτομα με προβλήματα ακοής και άτομα με γνωστικές διαταραχές μπορεί να
διαβάζουν τα χείλη για να καταλαβαίνουν την γλώσσα. Εφόσον είναι εφικτό,
βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπο του ομιλητή είναι εμφανές/ευδιάκριτο και υπό καλό
φωτισμό.

Παράδειγμα κλειστών λεζάντων σε βίντεο στο YouTube (Πηγή: Funka)

Σελίδα 10 από 24



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

ENTELIS+

1.1.6 Αρχείο ήχου
Για τα αρχεία ήχου ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες που δόθηκαν και για την δημιουργία
βίντεο και αποφύγετε τους δυνατούς ήχους παρασκηνίου καθώς μπορεί να συγχέονται
με τους διαλόγους. Είναι συνήθως καλύτερο να προσπαθείτε να διατηρείται ξεχωριστά
την εμφάνιση μουσικής, τους ήχους παρασκηνίου και τους διαλόγους/ομιλητή.

Εφόσον το αρχείο ήχου πρέπει να είναι προσβάσιμο για όλους, το περιεχόμενό του
πρέπει να απομαγνητοφωνηθεί και να παρασχεθεί σε μορφή κειμένου.

1.1.7 PowerPoint

Οι περισσότεροι χρήστες υποστηρικτικής τεχνολογίας δυσκολεύονται με τις
παρουσιάσεις PowerPoint (ppt).Ως εκ τούτου, αποτελεί συνήθως καλή πρακτική η
παροχή μιας εναλλακτικής μορφής κειμένου ειδικά σε περίπτωση που το  PowerPoint
έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο κάποιας παρουσίασης PowerPoint. Το περιεχόμενο είναι
κυρίως οπτικό επομένως ακόμα και για ένα, από τεχνικής άποψης, προσβάσιμο
PowerPoint, τα άτομα με περιορισμένη όραση μπορεί να χρειάζονται περισσότερες
πληροφορίες για να κατανοήσουν ένα περιεχόμενο.

Όταν το PowerPoint χρησιμοποιείται για μια παρουσίαση, είναι πολύ σημαντικό να
λαμβάνεται υπ’ όψιν η έκφραση όσο λιγότερα τόσο καλύτερα. Οι διαφάνειες που είναι
γεμάτες πληροφορίες κάνουν τον χρήστη να διαβάζει το κείμενο παρά να ακούει τον
ομιλητή. Επίσης, οι πολύ γεμάτες διαφάνειες καθιστούν δυσκολότερη την ανάγνωση
για οποιοδήποτε χρήστη και κυρίως για τα άτομα με περιορισμένη όραση και τα άτομα
με διαταραχές στην ανάγνωση π.χ. δυσλεξία κτλ.
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Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ένα ικανοποιητικό μέγεθος γραμματοσειράς (ο
κανόνας ενός δακτύλου αφορά μέγεθος γραμματοσειράς όχι μικρότερο από 18 στιγμές)

Όπως σε οποιαδήποτε μορφή εγγράφου, οι εικόνες με νόημα (όχι οι διακοσμητικές)
χρειάζονται την επιλογή εναλλακτικής κειμένου για τα άτομα με περιορισμένη όραση.

Προσθέτοντας την επιλογή εναλλακτικού κειμένου Microsoft PowerPoint

Για τους χρήστες υποστηρικτικής τεχνολογίας έχει σημασία το να υπάρχει συνοχή σε
αυτό που διαβάζουν και σε αυτό που προβάλλεται σε κάθε διαφάνεια.

Για συγκεκριμένους συνδέσμους με οδηγίες δημιουργίας PowerPoint, προσβάσιμου στα
άτομα με αναπηρία:

Επιπλεον Υλικό
Make your PowerPoint presentations accessible for people with disabilities

1.1.8 Έγγραφα σε μορφή PDF

Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις προσβασιμότητας σχετικά με τη δομή του κειμένου,

την αντίθεση χρώματος κ.λπ., το έγγραφο PDF πρέπει να διαθέτει τεχνικές ρυθμίσεις
που επιτρέπουν στους χρήστες με υποστηρικτική τεχνολογία να πλοηγούνται και να
κατανοούν το περιεχόμενο. Στο PDF, τα στοιχεία αυτά αποκαλούνται «ετικέτες»/“tags”.

Τα έγγραφα PDF μπορούν να προκύψουν από τέσσερις διαφορετικές πηγές
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● Χειροκίνητα, από έναν συγγραφέα που δημιουργεί ένα έγγραφο κειμένου (για
παράδειγμα στο Word) και μετατρέποντάς το σε PDF.

Για να βεβαιωθείτε ότι τα χειροκίνητα δημιουργημένα έγγραφα κειμένου είναι
προσβάσιμα, είναι σημαντικό να ξεκινήσετε με μια καλή πηγή. Όταν το έγγραφο
Word (ή παρόμοιο) δημιουργείται σε σκοπό την προσβασιμότητα, είναι πολύ πιο
εύκολο να κάνετε και το PDF προσβάσιμο. Σε αυτήν την περίπτωση, χρειάζονται
εγχειρίδια εκπαίδευσης.

● Χειροκίνητα, από έναν σχεδιαστή που δημιουργεί έγγραφο σχεδίου, (π.χ. στο
InDesign) και να το μετατρέπει σε pdf.

Εάν παραγγείλετε ένα σχεδιασμένο έγγραφο PDF από μια εταιρεία μάρκετινγκ ή
κάτι παρόμοιο, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πληροί τις απαιτήσεις της
προσβασιμότητας. Κατά τη λήψη του εγγράφου, πιθανότατα να πρέπει να
ελέγξετε τον βαθμό κατά τον οποίο έχει συμμορφωθεί σύμφωνα με τα πρότυπα.

Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να είστε σε θέση να κάνετε μια αξιολόγηση της
προσβασιμότητας του εγγράφου.

● Δημιουργήθηκαν αυτόματα έγγραφα PDF από εσωτερικά συστήματα.

Εάν έχετε ένα εσωτερικό σύστημα που παράγει αρχεία PDF, μπορεί να είναι
δύσκολο να αποκτήσετε πρόσβαση στο αποτέλεσμα. Πιθανώς, η καλύτερη
λύση να είναι να μιλήσετε με τον προμηθευτή του συστήματος και να ζητήσετε
να σας παρέχουν προσβάσιμα έγγραφα..

● Φωτογραφίες ή σκαναρισμένα αρχεία των εγγράφων, σε μορφή PDF.

Εάν σκανάρετε οποιοδήποτε έγγραφο, ενδέχεται αυτό να εξαχθεί σε μορφή PDF.

Αλλά το περιεχόμενο της σάρωσης είναι απλώς μια εικόνα περιεχομένου που
δεν μπορεί ποτέ να γίνει προσβάσιμη

1.1.9 Απαιτούμενο λογισμικό

Προκειμένου να μπορέσετε να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε ένα προσβάσιμο
αρχείο μορφής PDF πρέπει να χρησιμοποιήσετε Acrobat Pro, Nuance ή Foxit.

Επιπλέον Υλικό

Το WebAIM διαθέτει πολύ χρήσιμα εγχειρίδια τόσο για την δημιουργία όσο και για την
επεξεργασία εγγράφου σε μορφή PDF με την χρήση Acrobat Pro:

https://webaim.org/techniques/acrobat/converting

1.1.10 Η προσβασιμότητα στην πράξη: Google
Ο σχεδιασμός που απευθύνεται στα άτομα με αναπηρίες.
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Σύμφωνα με τον Eve Andersson, Διευθυντή του τμήματος Accessibility Engineering της
Google, η προσβασιμότητα αποτελεί μέρος του κεντρικού πυρήνα της αποστολής της
Google που πιο συγκεκριμένα είναι να καταγράψει τις πληροφορίες του κόσμου και να
τις καταστήσει διαθέσιμες για όλους. «Η προσβασιμότητα είναι ανθρώπινο δικαίωμα,
επωφελούμαστε όλοι»

Η Google έχει καταφέρει να διαχειριστεί κάποια ζητήματα σε σχέση με την
προσβασιμότητα μεταξύ των οποίων είναι:

- Ελάχιστα ποσοστά αντιθέσεων που απαιτούνται για τα άτομα με χαμηλά ποσοστά
όρασης, που βοηθάνε επίσης όλους τους ανθρώπους να δουν σε περιπτώσεις
έντονου φωτός όπως το λαμπερό φως του ήλιου.

- Η αυτόματη συμπλήρωση, που αρχικά  παρεχόταν για να βοηθήσει τα άτομα με
αναπηρία να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πλέον χρησιμοποιείται
από όλους.

- Η εγγραφή φωνής, που αρχικά χρησιμοποιούταν από τα άτομα με σωματικές
διαταραχές, πλέον χρησιμοποιούνται από όλους.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Google σημειώνει επίσης πρόοδο σε σχέση με την
προσβασιμότητα:

- Τεχνητή νοημοσύνη. Η πρόοδος σε αυτόν τον τομέα βασίζεται στην έρευνα που
κατά κύριο λόγο διεξάγεται με σκοπό να παρέχει οπτικό περιεχόμενο σ χρήστες με
περιορισμένη όραση.

- Αυτόματες λεζάντες με την αξιοποίηση της εκπαίδευσης της μηχανής. Καθώς οι
αυτόματες λεζάντες έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους κωφούς
χρήστες και  πολλοί εξ αυτών, υπάρχουν ακόμα περιθώρια προόδου αν και η
εκπαίδευση ης μηχανής προοδεύει ανεξαρτήτως.

Πηγή:
- Case Study Google, Web Accessibility Initiative (W3C)

- How designing for disabled people is giving Google an edge, Fast Company
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1.2 Εύκολος έλεγχος ιστοσελίδας (κείμενο, γραμματοσειρά και χρωματική
αντίθεση)

Υπάρχει πληθώρα δωρεάν διαθέσιμων πόρων μέσω των οποίων μπορεί να ελεγχθεί η
προσβασιμότητα μιας ιστοσελίδας. Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται ότι αυτά τα
εργαλεία δεν αναγνωρίζουν όλα τα προβλήματα προσβασιμότητας,  Ακόμη και σε
αυτήν την περίπτωση υπάρχουν απλές εργασίες που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας,

χωρίς να είστε ειδικός:

Με ένα εργαλείο ανάλυσης της χρωματικής αντίθεσης, μπορείτε να βεβαιώσετε το εάν
η αντίθεση, ανάμεσα το φόντο και το παρασκήνιο, είναι επαρκής. Υπάρχουν αρκετά
τέτοια εργαλεία:

- https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/

- https://webaim.org/resources/contrastchecker/

- https://chrome.google.com/webstore/detail/color-contrast-analyzer/dagdlcijhfbmgkj

okkjicnnfimlebcll

Ένα πιο κατανοητό δωρεάν εργαλείο είναι

- https://wave.webaim.org/
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Η αξιολόγηση του κώδικα είναι μια καλή αρχή για να βεβαιώσετε εάν η ιστοσελίδα
συμμορφώνεται με τα τεχνικά πρότυπα, που έχουν καταλυτικό ρόλο στην
υποστηρικτική τεχνολογία:

- https://validator.w3.org/

Ανεξάρτητη λίστα με τα εργαλεία που υπάρχουν στην αγορά:

- https://www.w3.org/WAI/ER/tools/

1.3. Απλή γλώσσα και κείμενο εύκολο προς ανάγνωση
Απλή γλώσσα είναι ο τρόπος να γράφει κανείς με τρόπο ούτως ώστε το μήνυμά του να
γίνεται κατανοητό από τον περισσότερο κόσμο. Από την άλλη πλευρά, η ευανάγνωστη
γλώσσα είναι ο τρόπος του να γράφει κανείς με ένα τρόπο ειδικά αναπτυγμένο για
άτομα με διανοητικές ή μαθησιακές αναπηρίες, ενώ άλλες ομάδες-στόχος μπορούν να
επωφεληθούν από αυτή τη μορφή.

Η απλή γλώσσα ορίζεται ως «Η γραφή που είναι καθαρή, οργανωμένη και ακολουθεί
επιπλέον πρακτικές, κατάλληλες ως προς το θέμα, το πεδίο και το κοινό στο οποίο
απευθύνεται». Ο ακριβής ορισμός διαφοροποιείται ανά τις γλώσσες του κόσμου
ανάλογα με τα στοιχεία της καθεμιάς που δυσκολεύουν περισσότερο τους αναγνώστες.

Μερικές βασικές αρχές που μπορούν να υιοθετηθούν από τις περισσότερες
ευρωπαϊκές γλώσσες είναι:

Ξεκινήστε με το κυρίως θέμα πριν συνεχίζεται στις λεπτομέρειες.

● Γράψτε έχοντας στο μυαλό σας τον αναγνώστη σας.

● Σε κάθε παράγραφο συμπεριλάβετε μία μόνο κεντρική ιδέα και προσπαθήστε
να παραμείνει σύντομη.

● Γράψτε σε ενεργητική φωνή
● Χρησιμοποιήστε σύντομες προτάσεις, όσο το δυνατόν περισσότερο.

● Χρησιμοποιείστε καθημερινό λεξιλόγιο. Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε
τεχνικούς όρους ή συντομογραφίες, εξηγήστε τους την πρώτη φορά που
χρησιμοποιούνται.

Η εύκολη προς ανάγνωση γλώσσα επίσης προσεγγίζεται διαφορετικά στις διάφορες
γλωσσικές περιοχές και οι απόψεις σχετικά με το πώς μπορεί κάτι να χαρακτηριστεί ως
εύκολο προς ανάγνωση έχουν εξελιχθεί ανά τις δεκαετίες ανάμεσα στους ειδικούς, τους
ερευνητές, τους χρήστες, τους φροντιστές και άλλους μετόχους, Η μια «σχολή»
προωθεί την ιδέα ότι η επιστήμη και η ανεξαρτησία πρέπει να αποτελούν βασικές
αρχές και προαπαιτούμενα που πρέπει να καλύπτονται για να θεωρηθεί ότι κάτι
διαβάζεται εύκολα. Η άλλη ««σχολή» υποστηρίζει ότι ο μόνος τρόπος για να
επιβεβαιώσουμε ότι κάτι μπορεί να διαβαστεί εύκολα είναι να το αποφασίσει το
κοινό-στόχος. Κάποιες χώρες διαθέτουν τις δικές τους σχετικές αρχές και ο
οργανισμός- ομπρέλα Inclusion Europe διαθέτει την δικιά του σχετική λίστα. Η Ισπανία
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έχει δημιουργήσει το δικό της πρότυπο (στα Ισπανικά) αλλά στην ουσία αυτά τα
στοιχεία συνήθως αποτελούν πτυχές τις βασικής ιδέας σχετικά με το τι καθιστά κάτι
εύκολο προς ανάγνωση.

Το εύκολο προς ανάγνωση κείμενο

● έχει διευρυμένη διάταξη
● είναι σύντομο, δηλαδή αποκλείει πράγματα που δεν είναι απαραίτητα για το

σύνολο
● απευθύνεται κάπου προσωπικά
● παρουσιάζει ποικιλία στο μήκος των προτάσεων
● περιλαμβάνει λέξεις που προσδίδουν στο κείμενο συνεκτικότητα (γνωστές και

ως διαρθρωτικές λέξεις)

● δεν περιλαμβάνει πολυσύλλαβα ουσιαστικά
● αποφεύγει τις ξένες λέξεις
● επεξηγεί τις συνδέσεις
● αποφεύγει την παθητική φωνή
● Αποφεύγει αφηρημένες έννοιες

Επιπλέον Υλικό

Easy-to-read checklist, Inclusion Europe

Easy-to-read explanations, Inclusion Europe

Definition of plain language, Wikipedia

Plain Language International Association

1.4 Πολυτροπικότητα:

Η πολυτροπικότητα σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι, μορφές και μέθοδοι που
μεταφέρουν ένα μήνυμα. Μπορούμε να πούμε ότι περιλαμβάνει έναν συνδυασμό
πηγών που αφορούν το κείμενο, κειμενικών λεκτικών, γλωσσικών, το χώρο, τα οπτικά
μέσα και συνθέτουν ένα μήνυμα. Η ιδέα αυτή υλοποιείται ευκολότερα με την χρήση
ψηφιακών εργαλείων αλλά δεν γίνεται κάτι ουσιαστικό εδώ και καιρό.

Για παράδειγμα, ένα τυπικό δελτίο καιρού που προβάλλεται στην τηλεόραση
περιλαμβάνει ομιλία, κείμενο, εξειδικευμένο λεξιλόγιο για τον καιρό, γεωγραφία,
σύμβολα και συχνά χειρονομίες όταν ο παρουσιαστής δείχνει τον χάρτη. Αυτός είναι
ένας πολύ περιεκτικός τρόπος παρουσίασης πληροφοριών, καθώς το κοινό λαμβάνει
πολλούς τρόπους ή μέσα για να κατανοήσει το μήνυμα. Τα πάντα, από την τοποθέτηση
των εικόνων έως την οργάνωση του περιεχομένου ή τη μέθοδο μετάδοσης της
πληροφορίας δημιουργούν νόημα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της αλλαγής από
απομονωμένο κείμενο που αποτελεί μια βασική πηγή επικοινωνίας, σε μια ευρεία
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ποικιλία μορφών που υποστηρίζουν η μία την άλλη και επιτρέπουν στον χρήστη να
αποφασίσει τι του ταιριάζει καλύτερα..
Το επίκεντρο της πολυτροπικότητας ως μέσο για την πρόσβαση στο περιεχόμενο είναι
να επιτρέπεται στους χρήστες να αποφασίζουν σε ποια μορφή προτιμούν να βρίσκεται
το περιεχόμενο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση.

Πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα με το κείμενο ή / και την γλώσσα.
Υπάρχουν τρόποι για να καταστούν τα κείμενα ευκολότερα κατανοητά, αλλά
ανεξάρτητα από το πόσο καλά είναι επεξεργασμένο ένα κείμενο, δεν θα καταφέρει
ποτέ να λειτουργήσει για όλους τους χρήστες. Το YouTube και η Google μοιράζονται την
πρώτη θέση ως κορυφαίες μηχανές αναζήτησης, κάτι που αποτελεί σαφές σημάδι για
το πόσο σημαντικό είναι το βίντεο και ο ήχος για το ευρύ κοινό. Η έρευνα δείχνει ότι
όταν προσφέρεται μια επιλογή μορφών που περιέχουν ισοδύναμο περιεχόμενο το
50-60% των μέσων ομάδων χρηστών προτιμούν κείμενο, το 20-30% προτιμούν εικόνες
ή βίντεο και περίπου το 10%  ομάδων αυτών προτιμούν ήχο. Επομένως, αν θέλετε να
καλύψετε όλους τους χρήστες , ο καλύτερος τρόπος είναι να παρέχεται κείμενο, εικόνες
αρχεία ήχου και βίντεο.

Μερικά απλά παραδείγματα εδώ:

Επιπλέον Υλικό

Multi-modal communication: writing in five modes, Open English, Pressbooks
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1.5 Απλοποίηση- όσο λιγότερα τόσο καλύτερα

Όταν δίνετε πληροφορίες ή επικοινωνείτε κάτι σημαντικό για εσάς, ή κάτι που
γνωρίζετε καλά, συνήθως είναι εύκολο να παρέχετε πολύ περισσότερες πληροφορίες
με πολλές λεπτομέρειες. Εάν εσείς, ως αποδέκτης των πληροφοριών έχετε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον σχετικά με ένα θέμα ενδεχομένως να θέλετε να νιώσετε ότι βουτάτε σε έναν
ωκεανό γνώσεων. Αλλά μπορεί επίσης να αποτελεί καταιγισμό πληροφοριών. Η
σύγχρονη κοινωνία σπανίως μαστίζεται από έλλειψη πληροφοριών. Κατά κανόνα, οι
πληροφορίες είναι πολλές, γεγονός που δυσχεραίνει την πλοήγηση των χρηστών και
την ανεύρεση του περιεχομένου που χρειάζονται στην ουσία.

Το ίδιο ισχύει για τις ιστοσελίδες και για τα έγγραφα, εξίσου. Η ιστοσελίδα ενός φορέα
του δημοσίου τομέα μπορεί πολύ απλά να περιλαμβάνει 40.000 σελίδες. Μπορείτε να
αναρωτηθείτε εάν όλες αυτές οι πληροφορίες είναι αναγκαίες.

Προκειμένου να υπάρχει το ενδεχόμενο να συλλάβει ο χρήστης το μήνυμα σας, μια
καλή λύση αποτελεί το να ξεκινήσετε το θέμα από το σημαντικότερο μέρος του και την
τρέχουσα κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, οι περισσότεροι χρήστες θα λάβουν ένα
αναλογικό μέρος των σχετικών πληροφοριών που διατίθενται και όσοι θέλουν να
μάθουν περισσότερα θα συνεχίσουν την ανάγνωση. Για σχετικές λεπτομέρειες,
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κανόνες, το υπόβαθρο ή την σε βάθος ανάλυση είναι προτιμότερο να δώσετε
περεταίρω συνδέσμους που οδηγούν σε διάφορες πηγές και διατηρήστε με αυτόν τον
τρόπο την αρχική σελίδα ή ενότητα ως μια εισαγωγή ή περίληψη. Αναπόφευκτα, ο
ακριβής τρόπος για να επιτευχθεί αυτό εξαρτάται από την φύση του κειμένου.

Αυτή η ιδέα αποτελεί την καλύτερη πρακτική που θα βοηθήσει όλους τους χρήστες και
ειδικότερα αυτούς που υποφέρουν από άγχος. Αλλά για κάποιες ομάδες είναι ακόμη
πιο σημαντικό. Για άτομα με διαταραχές στην γραφή και την ανάγνωση, γνωστικές
αναπηρίες, ο τρόπος παρουσίασης ενός περιεχομένου μπορεί να καθορίσει το εάν το
άτομο θα αρχίσει να διαβάζει ή όχι, πόσο μάλλον το εάν θα συνεχίσει και αν θα
καταλάβει την πληροφορία.

Για να προσεγγίσετε καλύτερα αυτήν την ομάδα-στόχος, συνήθως, αυτό που ισχύει για
τον τρόπο που παρουσιάζεται το περιεχόμενο είναι το «όσο λιγότερα τόσο καλύτερα».

Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να αποκλείσετε σημαντικά τμήματα του περιεχομένου
παρά μόνο ότι μπορείτε να παρουσιάζετε ένα πράγμα την φορά. Μια προσέγγιση
βήμα-βήμα είναι συνήθως πιο επιτυχημένη.

Ο κανόνας της απλοποίησης λειτουργεί σε πολυάριθμα επίπεδα:

● Κατά τη σύνταξη κειμένων εύκολων προς ανάγνωση, τηρείτε τον κανόνα «μία
ιδέα = μία πρόταση».

● Όταν γράφετε κείμενα απλής γλώσσας, βεβαιωθείτε ότι το κείμενο χωρίζεται σε
ενότητες.

● Όταν επιλέγετε το λεξιλόγιο σας, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε όρους που
κατανοούν οι περισσότεροι άνθρωποι και κρατήστε τον ειδικό να παραμείνει
στις λεπτομερείς πληροφορίες που απευθύνονται σε ειδικούς.

● Κατά το σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας, να μην συμπεριλαμβάνετε τις περιττές
πληροφορίες, διαφημίσεις και άλλα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την
εστίαση του αναγνώστη.

● Την διάταξη μιας ιστοσελίδας μπορεί να είναι δύσκολο να την επηρεάσετε ως
συγγραφέας, αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Το να μην
γεμίζετε το σώμα του κειμένου σας με συνδέσμους μπορεί να είναι το πιο βασικό
παράδειγμα. Παρουσιάστε τους συνδέσμους στο τέλος του κειμένου / της
ενότητας.

● Από άποψη δομής, υπάρχει πάντα μια ισορροπία μεταξύ πλάτους και μήκους.

Εάν έχετε πολλές πληροφορίες, είτε θα αναγκάσετε τον χρήστη να κάνει κύλιση
προς τα κάτω πολλές φορές είτε να κάνει κλικ πολλές φορές. Σε κάθε
περίπτωση, ο χρήστης κινδυνεύει να χάσει την συνολική εικόνα. Επομένως,

πρέπει πάντα να αναρωτιέστε πριν από τη δημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου
«Είναι απαραίτητο αυτό το κείμενο;».
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● Μια άλλη συμβουλή είναι να απαλλαγείτε από περιεχόμενο που δεν
ενημερώνεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον χρήστη

1.6 Η σπουδαιότητα της συμμετοχής των χρηστών για την διασφάλιση της
προσβασιμότητας
Ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε οτιδήποτε προσβάσιμο είναι φυσικά να
συνεργαστείτε στενά με το κοινό-στόχος. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάτε και τελειώνετε με
τις ανάγκες των χρηστών. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν προϊόντα, υπηρεσίες ή
πληροφορίες, επειδή ο οργανισμός σας το χρειάζεται, αλλά επειδή οι χρήστες, οι
πελάτες ή οι πολίτες σας το χρειάζονται. Πολύ συχνά, μια εσωτερική προοπτική
επηρεάζει τις αποφάσεις. Υπάρχουν πρότυπα, οδηγίες και κανονισμοί που αφορούν
στην ψηφιακή προσβασιμότητα. Αυτό είναι φυσικά μια καλή αρχή. Ωστόσο, άλλο τόσο
σημαντικό είναι, αυτές οι λίστες ελέγχου να μπορούν να ανταποκριθούν έστω στο
βασικό, το ελάχιστο επίπεδο συμμόρφωσης. Αλλά εάν θέλετε πραγματικά να
βεβαιωθείτε ότι το προϊόν, η υπηρεσία ή οι πληροφορίες που αναπτύσσετε είναι
δυνατό να χρησιμοποιηθούν από όλους, πρέπει να εμπλέξετε τους χρήστες στη
διαδικασία. Και όταν εμπλέκονται χρήστες, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ομάδα
χρηστών περιέχει άτομα με αναπηρία.

Η συμμετοχή των χρηστών μπορεί να συμβεί με διαφορετικούς τρόπους, όπως ομάδες
εστίασης, με έρευνες, με συνεντεύξεις, με δοκιμές χρηστών και ούτω καθεξής. Μια
συγκεκριμένη μέθοδος εμπλοκής των χρηστών ονομάζεται συνδημιουργία.

Η αρχή της συν-δημιουργίας είναι η διαδικασία δημιουργίας προϊόντων, υπηρεσιών ή
πληροφοριών με ανθρώπους και όχι για αυτούς, η οποία συμμορφώνεται επίσης με τις
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αρχές της Σύμβασης του Ο.Η.Ε για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και την
προσέγγιση του κινήματος αναπηρίας «τίποτα για εμάς χωρίς εμάς». Θα μπορούσατε
επίσης να το ορίσετε ως συνεργατική ανάπτυξη νέας αξίας (έννοιες, λύσεις, προϊόντα
και υπηρεσίες) μαζί με ειδικούς ή / και ενδιαφερόμενους φορείς (όπως πελάτες,
προμηθευτές κ.λπ.). Η συν-δημιουργία είναι μια μορφή συνεργατικής καινοτομίας: οι
ιδέες μοιράζονται και βελτιώνονται από κοινού, προς όφελος όλων.

Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις εμπορικών εταιρειών όπου οι πελάτες ή οι
καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν αν τα προϊόντα ικανοποιούν τις ανάγκες των
χρηστών και ως εκ τούτου να προκαλούν μια εμπορική επιτυχία. Στο δημόσιο τομέα, η
ιδέα αποτελεί πολύ δημοφιλή πρακτική καθώς αποτελεί τρόπο διασφάλισης του
γεγονότος ότι η δημόσια χρηματοδότηση δαπανάται με αποτελεσματικό τρόπο, προς
όφελος όλων των πολιτών. Η συν-δημιουργία χρησιμοποιείται συχνά και σε ερευνητικά
έργα.

Η συνδημιουργία αυτή καθ’ αυτή δεν επιλύει όλα τα προβλήματα, αλλά με τη
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στις διάφορες φάσεις καινοτομίας και ανάπτυξης,
η διαδικασία έγκρισης του ποιοτικού ελέγχου σας και η διαδικασία αξιολόγησης, θα
αποκτήσουν  νέες προοπτικές και εσείς την ευκαιρία να αποφύγετε ενδεχόμενα λάθη.

1.6.1 Η προσβασιμότητα στην πράξη: BBC iPlayer
Ένας ιστότοπος που έχει αναπτυχθεί με γνώμονα τα πρότυπα συμμόρφωσης δεν είναι
αυτόματα προσβάσιμος. Πρέπει να τον δοκιμάσουν οι χρήστες!

Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή του BBC iPlayer που, μολονότι είναι μια τεχνικά
συμβατή σελίδα όσον αφορά τα πρότυπα και τις οδηγίες προσβασιμότητας, δεν ήταν
πολύ εύχρηστη για τα άτομα με αναπηρίες. Τα πρότυπα και οι οδηγίες
προσβασιμότητας πρέπει να αποτελούν μέρος ενός πλαισίου προσβασιμότητας που
λαμβάνει επίσης υπ’ όψιν την εμπειρία του χρήστη, την ανάπτυξη και τη διασφάλιση
της ποιότητας.

Μετά την εμπειρία των προβλημάτων προσβασιμότητας στον ιστότοπο, το BBC iPlayer
επανασχεδιάστηκε κι αυτή τη φορά δόθηκε έμφαση στον ενσωματωμένο σχεδιασμό
χωρίς αποκλεισμούς που επιτεύχθηκε ακολουθώντας τέσσερις βασικές αρχές:

- Δώστε επιλογές στους χρήστες: μην υποθέτετε ότι, μόνο και μόνο επειδή ένας
χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα περιεχόμενο με έναν συγκεκριμένο
τρόπο, θα θέλουν και όλοι να έχουν πρόσβαση με τον τρόπο αυτό

- Δώστε τον έλεγχο στους χρήστες: Πάντα να βεβαιώνεστε ότι οι χρήστες έχουν
τον έλεγχο.

- Σχεδιάστε με γνώμονα το τι είναι οικείο: Να διατηρείται την ισορροπία ανάμεσα
στο καινούριο και το οικείο.
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- Δώστε προτεραιότητα σε στοιχεία που προσδίδουν αξία: η προσβασιμότητα
πρέπει να ενσωματώνει χρήσιμες λειτουργίες που έχουν αξία για όλους τους χρήστες,

ιδίως για εκείνους τους χρήστες με αναπηρίες.

Ένα εμπόδιο που ξεπεράστηκε από τον επανασχεδιασμό ήταν πώς οι χρήστες
μπόρεσαν να βρουν την αγαπημένη τους εκπομπή χωρίς να χρειάζεται να κάνουν
αναζήτηση στον ιστότοπο. Προστέθηκε μια επιλογή που επιτρέπει στους χρήστες να
ταξινομούν και να καταγράφουν τα αγαπημένα τους, βελτιώνοντας σημαντικά την
εμπειρία τους. Στην πραγματικότητα, ήταν η μοναδική δυνατότητα που ζητήθηκε από
χρήστες με αναπηρίες.

Πηγή:
- “Standard Media Player: accessibility”, BBC Technology and Creativity Blog

- “Making the new iPlayer accessible for all”, BBC Technology and Creativity Blog

- “Accessibility Originates with UX: A BBC iPlayer Case Study”, Smashing Magazine

1.7 Εμπεδώνοντας τι μάθαμε: Τώρα, είναι η σειρά σου!

● Εάν χρησιμοποιείται Microsoft Word, ανοίξτε ένα νέο έγγραφο και προσπαθήστε
να δημιουργήσετε ένα προσβάσιμο word*:

o Προσθέστε επικεφαλίδες χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ρύθμιση.
o Προσθέστε μια εικόνα και το κατάλληλη επιλογή εναλλακτικού κειμένου.
o Βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές του κειμένου (αναφορικά με το μέγεθος και

την στοίχιση) είναι σωστές
o Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει το σωστό διάστιχο.

* Αυτό μπορεί να συμβεί χρησιμοποιώντας ένα ήδη υπάρχον περιεχόμενο
εστιάζοντας αποκλειστικά στην προσβασιμότητα

● Επισκεφτείτε την σελίδα του YouTube, ή οποιαδήποτε πλατφόρμα που σας
επιτρέπει την πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικόt:

o Επιλέξτε ένα βίντεο το οποίο διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό.
o Γράψτε τις κλειστές λεζάντες για το βίντεο που επιλέξατε.
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● Επιλέξτε έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας ένα από τα δωρεάν εργαλεία που
επισημάνθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο:

o Να διεξάγετε έναν έλεγχο της προσβασιμότητας στην ιστοσελίδα.
Σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε σχετικά με την προσβασιμότητα της
ιστοσελίδας (εφαρμόστε ελέγχους και γνώσεις που μπορεί να έχετε μάθει
από άλλες ενότητες αυτού του μαθήματος).
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