
Η ψηφιακή
προσβασιμότητα

Πρόγραμμα Erasmus+ "ENTELIS+"

Την παρουσίαση επιμελήθηκε η

Έλλη Καφρίτσα, Ειδική Παιδαγωγός MSc

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ



Η έννοια της
προσβασιμότητας

Μάθημα 1
Ενότητα 1



Τι είναι Προσβασιμότητα;

Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό πρόγραμμα

κάθε μέρα.

Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν,

κάποιοι σπουδάζουν,

κάποιοι δουλεύουν και σπουδάζουν,



Τι είναι Προσβασιμότητα;

κάποιοι πηγαίνουν στο σχολείο και

κάποιοι παίρνουν σύνταξη.

Κάποιοι μένουν μόνοι τους

και κάποιοι μένουν με την οικογένειά τους.



Τι είναι
Προσβασιμότητα;

Προσβασιμότητα είναι:

• να μπορείς να μετακινηθείς
χωρίς εμπόδια,

• να χρησιμοποιείς αυτό που θέλεις,

• να επικοινωνείς

• και να φθάνεις όπου θέλεις.



Τι είναι Προσβασιμότητα;

Οι νέοι, ηλικιωμένοι, 

άντρες, γυναίκες

και άνθρωποι με αναπηρία

για να συμμετέχουν ισότιμα

στην κοινωνία,

πρέπει να έχουν πρόσβαση

στη γνώση.

Δηλαδή να μπορούν

να μάθουν αυτό που θέλουν.



Τι είναι ψηφιακή
προσβασιμότητα;

Η προσβασιμότητα στην τεχνολογία λέγεται
ψηφιακή προσβασιμότητα.

H τεχνολογία είναι προσβάσιμη όταν κάποιος:

• χρησιμοποιεί τεχνολογικές συσκευές,
λογισμικά και εργαλεία μόνος του

• καταλαβαίνει το περιεχόμενο



Ποιους αφορά η
προσβασιμότητα;

Η προσβασιμότητα αφορά
όλους τους ανθρώπους.

Ο κάθε άνθρωπος
καταλαβαίνει τον κόσμο
διαφορετικά.

Ο κάθε άνθρωπος
κινείται και σκέφτεται
με διαφορετικό τρόπο.



Όλοι έχουμε ανάγκη την προσβασιμότητα

Για κάποιους ανθρώπους

η προσβασιμότητα είναι

ιδιαίτερα σημαντική.

Για παράδειγμα ...



Άνθρωποι που δεν βλέπουν καθόλου
Για τους ανθρώπους που
δεν βλέπουν καθόλου
είναι πολύ δύσκολο
να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ
και να διαβάσουν έγγραφα.

Για να τα καταφέρουν,
χρησιμοποιούν
την υποστηρικτική τεχνολογία.

Υποστηρικτική τεχνολογία είναι
οποιαδήποτε συσκευή ή λογισμικό
μας βοηθάει, μας υποστηρίζει
για να κάνουμε κάτι.
Για παράδειγμα,
εάν δεν βλέπεις
μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί
και η συσκευή να σου διαβάσει
το κείμενο.



Άνθρωποι που δεν βλέπουν καλά

Οι άνθρωποι που δεν βλέπουν καλά,
μπορούν να πλοηγηθούν* στο ίντερνετ
με ή χωρίς υποστηρικτική τεχνολογία.

Για να βοηθηθούν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τις ρυθμίσεις του υπολογιστή
για να κάνουν το κείμενο
να φαίνεται πιο μεγάλο
και να το βλέπουν καλύτερα.



Άνθρωποι που δεν
βλέπουν όλα τα χρώματα

Αυτοί οι άνθρωποι
βλέπουν διαφορετικά
κάποια χρώματα.

Για παράδειγμα,
κοίταξε το γρασίδι
στις δυο φωτογραφίες.
Στην πάνω φωτογραφία
είναι πράσινο.
Στην κάτω φωτογραφία
δεν φαίνεται πράσινο.
Έτσι, το βλέπουν
κάποιοι άνθρωποι.



Άνθρωποι που δεν βλέπουν καθόλου τα χρώματα

Οι ιστοσελίδες και τα λογισμικά

θα πρέπει να έχουν λέξεις

πάνω σε κάθε κουμπί.

Αν το κουμπί ΝΑΙ είναι πράσινο

και το κουμπί ΟΧΙ είναι κόκκινο,

οι άνθρωποι που δεν βλέπουν

καθόλου τα χρώματα,

θα μπορούν να διαβάσουν τις λέξεις.ΝΑΙ ΟΧΙ



Άνθρωποι που δεν ακούν καθόλου

Οι άνθρωποι που δεν ακούν καθόλου
συνήθως επικοινωνούν
με τη νοηματική γλώσσα.

Κάποιες φορές είναι δύσκολο
να διαβάσουν κείμενο.

Για να βοηθηθούν θα πρέπει
οι ιστοσελίδες και τα λογισμικά
να έχουν βίντεο
που να εξηγούν στη νοηματική γλώσσα.

Τα βίντεο και οι εικόνες βοηθάνε
πιο πολύ από το κείμενο .



Άνθρωποι που δεν ακούν καλά

Οι άνθρωποι που δεν ακούν καλά, 

δυσκολεύονται

να καταλάβουν τα βίντεο και τον ήχο

στο ίντερνετ.

Οι υπότιτλοι στα βίντεο

και το κείμενο που εξηγεί ένα απόσπασμα ήχου

τους βοηθάνε.



Άνθρωποι που δεν μιλάνε

Οι άνθρωποι που δεν μιλάνε

δυσκολεύονται

να πουν αυτό που θέλουν.

Δυσκολεύονται να μιλήσουν

από το τηλέφωνο

σε διάφορες υπηρεσίες

ή όπου χρειάζονται.

Βοηθάει να πληκτρολογούν

αυτό που θέλουν να πουν.



Άνθρωποι που έχουν δυσκολίες
στην κίνηση του σώματος

Οι άνθρωποι με δυσκολίες στην κίνηση

χρησιμοποιούν την υποστηρικτική τεχνολογία.

Όταν χρησιμοποιούν μικρή οθόνη

όπως στο κινητό

συχνά πατάνε κουμπιά κατά λάθος.

Τα μεγάλα κουμπιά

και οι μεγάλες γραμματοσειρές στα λινκ*

βοηθάνε να μην κάνουν λάθη.



Άνθρωποι που δυσκολεύονται
να διαβάσουν
και να καταλάβουν ένα κείμενο

Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να δυσκολεύονται:

• να καταλάβουν ένα κείμενο

• να πλοηγηθούν στο ίντερνετ

• να συγκεντρωθούν

• να θυμηθούν τα βήματα για μια εργασία.

Τα βίντεο και οι εικόνες βοηθάνε
όσους δυσκολεύονται στην ανάγνωση.



Άνθρωποι που δυσκολεύονται
να διαβάσουν
και να καταλάβουν ένα κείμενο

Το “κείμενο για όλους”

(easy to read)

και η μέθοδος

“από λόγο σε κείμενο” 

(speech-to-text)

βοηθάνε πολύ.

Η υποστηρικτική τεχνολογία

με τη μέθοδο

“από λόγο σε κείμενο”

μας βοηθάει να μιλάμε

στη συσκευή μας

και να γράφει

αυτό που λέμε.



Πόσο εύκολη είναι
η ψηφιακή προσβασιμότητα;

Η ψηφιακή προσβασιμότητα

πολλές φορές

φαίνεται δύσκολη.

Για να σχεδιάσεις κάτι

που θα τους εξυπηρετεί όλους,

πρέπει να σκέφτεσαι

τι χρειάζονται οι άνθρωποι

που χρησιμοποιούν την τεχνολογία.



Δεν χρειάζεται κάποιος να εξηγεί κάτι
με τον ίδιο τρόπο σε όλους.
Χρειάζεται να μπορούν όλοι
να καταλαβαίνουν το ίδιο πράγμα.

Για παράδειγμα,

αν σε ένα χώρο

βρίσκονται πολλοί άνθρωποι,

τότε είναι μια καλή ιδέα

να χρησιμοποιήσεις βίντεο.



Γιατί είναι καλή ιδέα
να χρησιμοποιήσεις βίντεο;

Αν υπάρχουν άνθρωποι

που δεν ακούν καλά

ή δεν ακούν καθόλου

μπορούν να διαβάσουν τους υπότιτλους.

Έτσι, δεν θα δυσκολευτούν

να καταλάβουν αυτό

που εξηγεί κάποιος.



Θα σου δώσω ένα ακόμη παράδειγμα.

Ένα μεγάλο κείμενο μπορεί να είναι
κουραστικό
όταν το διαβάζει κάποιος.

Είναι καλή ιδέα
να βάλεις χρώματα
για να φαίνονται πιο έντονα
τα σημαντικά σημεία του κειμένου.

Αν όμως κάποιος δεν βλέπει τα χρώματα
δεν θα μπορέσει να καταλάβει τη διαφορά.

Γι' αυτό είναι καλή ιδέα
να βάλεις κείμενο με εικόνες.



Εξάσκηση!
Μπορείς να σκεφτείς

άλλα παραδείγματα

που δεν υπάρχει

προσβασιμότητα;

Θυμήσου κάποια φορά

που παρατήρησες ότι

κάποιος άνθρωπος

δυσκολεύτηκε να κατανοήσει

αυτό που έβλεπε ή άκουγε.

Τι θα μπορούσες να κάνεις

για να υπάρξει

προσβασιμότητα;



Καλές πρακτικές, υποστηρικτικά εργαλεία
και παραδείγματα

Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να δυσκολευτούν
να διαβάσουν ένα κείμενο.
Για να τους βοηθήσεις
να διαβάσουν πιο εύκολα
μπορείς να χρησιμοποιήσεις:

• Χρώματα

• Μαύρα γράμματα σε άσπρο φόντο

• Άσπρα γράμματα σε μαύρο φόντο

Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να
προτιμούν άλλα χρώματα.

Αυτό είναι σημαντικό να το θυμάσαι.



Αντίθεση χρωμάτων

Όταν έχουμε δυο χρώματα
που είναι “αντίθετα” μεταξύ τους,
δηλαδή όταν το ένα χρώμα είναι σκούρο
και το άλλο απαλό,
τότε λέμε ότι έχουμε αντίθεση χρωμάτων.

Για παράδειγμα,
τα μαύρα γράμματα σε άσπρο φόντο
δημιουργούν αντίθεση.

Κάποιοι άνθρωποι μπορούν
να διαβάσουν ένα κείμενο πιο εύκολα
όταν υπάρχει αντίθεση των χρωμάτων.

ΓΕΙΑ

ΣΟΥ



Πώς μπορείς
να δεις την αντίθεση χρωμάτων;

Για να καταλάβεις καλύτερα

την αντίθεση των χρωμάτων

μπορείς να δοκιμάσεις

να κατεβάσεις ένα ειδικό εργαλείο

όπως το Colour Contast Analyser from The 

Paciello Group.

Με το εργαλείο αυτό

μπορείς να δεις την αναλογία των χρωμάτων.

Αναλογία είναι κάποια νούμερα

που δείχνουν πόσο πολύ

έχουμε χρησιμοποιήσει το κάθε χρώμα.

https://www.tpgi.com/color-contrast-checker/


Τι είναι αναλογία;

Για να καταλάβεις
τι σημαίνει αναλογία
σκέψου πώς πίνεις τον καφέ σου.

Για παράδειγμα αν πίνεις
καφέ μέτριο
τότε βάζεις:

• 2 κουταλάκια καφέ

• 1 κουταλάκι ζάχαρη

Αυτό λέγεται αναλογία.



Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.

Εδώ υπάρχει

αντίθεση χρωμάτων;

Είναι εύκολο να

διαβαστεί το κείμενο;



Εάν είσαι
εκπαιδευτής...

Kατέβασε το εργαλείο
που αναλύει την αντίθεση χρωμάτων
ή άλλο παρόμοιο, 
πριν την εκπαίδευση.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο
για να ελέγξεις την αντίθεση
των χρωμάτων σε 2 ιστοσελίδες.
Βρες ένα παράδειγμα
όπου η αντίθεση των χρωμάτων
μπορεί να γίνει προσβάσιμη.



Το "ίντερνετ των πραγμάτων"

Η ψηφιακή προσβασιμότητα

αφορά όλα τα τεχνολογικά μέσα

που χρησιμοποιείς στη ζωή σου,

όπως το “ίντερνετ των πραγμάτων” 

(Internet of Things).

Κάποιες φορές είναι δύσκολο

να ξεχωρίσεις

τι είναι ψηφιακό και τι όχι.

Εσύ ξέρεις

τι είναι το “ίντερνετ των πραγμάτων”;



Κάποιες συσκευές και λογισμικά
έχουν ειδικές ρυθμίσεις
και μπορούν να καταλάβουν
πότε κάτι αλλάζει στο περιβάλλον. 

Για παράδειγμα,
υπάρχουν κάποια φώτα
που ανάβουν μόνα τους
όταν κάποιος πάει κοντά τους.
Επίσης μπορούν να ανάψουν
αν κάποιος πατήσει ένα κουμπί
στο κινητό του.
Τα φώτα αυτά χρησιμοποιούν
το “ίντερνετ των πραγμάτων”.

Το ίντερνετ των πραγμάτων



Σε αυτή την εκπαίδευση θα ασχοληθούμε
με την προσβασιμότητα:

✓ στις ιστοσελίδες
(σάιτ) (websites)

✓ στα έγγραφα

✓ στις εφαρμογές



Εάν θέλεις
να μάθεις περισσότερα γι’ αυτά...

Διάβασε την “Οδηγία για την Ψηφιακή Προσβασιμότητα”.

Η “Οδηγία για την Ψηφιακή Προσβασιμότητα” 

είναι ένας νόμος.

Εξηγεί τι πρέπει

να κάνει κάθε κράτος στην Ευρώπη

ώστε να παρέχει προσβάσιμες υπηρεσίες.



Σε τι βοηθάνε οι οδηγίες;

Οι οδηγίες είναι έγγραφα
που προτείνουν τι πρέπει
να προσέξει το κάθε κράτος.
Το κάθε κράτος θα πρέπει
να κάνει αυτά που λέει η οδηγία.
Οι οδηγίες δεν προτείνουν τα πάντα.
Το κάθε κράτος μπορεί
να κάνει και παραπάνω πράγματα.

Θα μάθουμε περισσότερα για τις Οδηγίες
στην δεύτερη ενότητα.



Τι είναι μια ιστοσελίδα;

Μια ιστοσελίδα είναι μια σελίδα στο ίντερνετ.

Μπορεί να είναι:

• Δημόσια,

δηλαδή μπορούν να την διαβάσουν όλοι.

• Ιδιωτική,

δηλαδή μπορούν να τη διαβάσουν

συγκεκριμένοι άνθρωποι.



Τι είναι ένα έγγραφο;

Ένα έγγραφο μπορεί να

έχει κείμενο και εικόνες.

Μπορεί να έχει πολλές μορφές.

Συνήθως είναι αρχείο:

• Word

• PDF



Τι είναι μια εφαρμογή;

Μια εφαρμογή μπορεί να βρίσκεται:

• στον υπολογιστή ή λάπτοπ (laptop)

• στο κινητό

• στο tablet

Οι εφαρμογές βοηθάνε σε πολλά πράγματα.
Για παράδειγμα μπορεί κάποιος:

• να μάθει τα νέα

• να παίξει ένα παιχνίδι

• να επικοινωνήσει

Σε αυτήν την εκπαίδευση θα μάθεις
για εφαρμογές στα κινητά.



Εξάσκηση!

• Ξέρεις κάποια ιστοσελίδα;

• Μπορείς να μου δείξεις ένα έγγραφο;

• Ξέρεις κάποια εφαρμογή για κινητά;



Προσβασιμότητα
και πώς να τη
χρησιμοποιήσεις

Μάθημα 2 

Ενότητα 1



Ο ρόλος της προσβασιμότητας
σε έναν οργανισμό

Είναι σημαντικό οι οργανισμοί

να αξιολογούν

όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Έτσι, θα μπορέσουν

να προσφέρουν προσβάσιμες υπηρεσίες.



Θα σου δώσω ένα παράδειγμα

Η τράπεζα Barclays

που βρίσκεται στην Αγγλία

είναι ένα καλό παράδειγμα οργανισμού

που παρέχει προσβάσιμες υπηρεσίες.



Η τράπεζα Barclays

Στην τράπεζα Barclays

υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων

που έχει φτιάξει βίντεο

με κινούμενα σχέδια

για να εξηγήσει

γιατί είναι σημαντική

η προσβασιμότητα

για ανθρώπους με αναπηρία.



Εξάσκηση!

Ξέρεις κάποια άλλη εταιρεία

ή οργανισμό

που να προσπαθεί

να εξηγήσει

γιατί βοηθάει η προσβασιμότητα;



Το μοντέλο ωριμότητας
της προσβασιμότητας

Ένας οργανισμός μπορεί
να ελέγξει αν οι υπηρεσίες του
είναι προσβάσιμες.
Υπάρχει μια κλίμακα
που δείχνει πόσο καλά
τα πηγαίνει ένας οργανισμός
με την ψηφιακή προσβασιμότητα.
Αυτή η κλίμακα λέγεται
"μοντέλο ωριμότητας της προσβασιμότητας".

Υπάρχουν 5 επίπεδα ψηφιακής προσβασιμότητας.

Το επίπεδο 1 είναι το πιο χαμηλό.
Το επίπεδο 5 είναι το πιο υψηλό.

1

2

3

4

5



Κάθε οργανισμός πρέπει να έχει ως στόχο
να φτάσει στο επίπεδο 5.

• Επίπεδο 1 - Ανεπίσημο
Δεν υπάρχουν έγγραφα
ή συγκεκριμένες διαδικασίες για την προσβασιμότητα

• Επίπεδο 2 - Συγκεκριμένο
Υπάρχουν έγγραφα για την προσβασιμότητα
αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί
οι οδηγίες τους

• Επίπεδο 3 - Διαδικασίες που επαναλαμβάνονται
Οι οδηγίες για την προσβασιμότητα εφαρμόζονται συχνά1

2

3

4

5



Κάθε οργανισμός πρέπει να έχει ως στόχο
να φτάσει στο επίπεδο 5.

• Επίπεδο 4 - Διαδικασίες που ελέγχονται
Οι οδηγίες για την προσβασιμότητα εφαρμόζονται.
Μετά κάποιος υπεύθυνος ελέγχει
ότι όλα έχουν εφαρμοστεί όπως πρέπει.
Ο υπεύθυνος σκέφτεται τι μπορεί να κάνει
για να βελτιώσει τις διαδικασίες.

• Επίπεδο 5 - Καλή Πρακτική
Ο οργανισμός εφαρμόζει τις οδηγίες για προσβασιμότητα.
Παίρνει πρωτοβουλίες
και βελτιώνει ό,τι κάνει.
Μετά μοιράζεται τα αποτελέσματα με άλλους οργανισμούς
για να γίνουν και εκείνοι καλύτεροι.

1

2

3

4

5



Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται
ο κάθε οργανισμός;

Για να καταλάβει ένας οργανισμός
σε ποιο επίπεδο βρίσκεται
θα πρέπει να αξιολογήσει
10 κριτήρια.

Για παράδειγμα,
ένας οργανισμός θα πρέπει
να αξιολογήσει εάν γνωρίζει
πώς να κάνει μια υπηρεσία προσβάσιμη.
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει
τι ανάγκες έχει ένας άνθρωπος με αναπηρία.



Ένας οργανισμός πρέπει
να κάνει πολλές υπηρεσίες προσβάσιμες.

Είναι σημαντικό

όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν

πώς μπορεί η προσβασιμότητα

να κάνει την εργασία τους πιο εύκολη.

Οι εργαζόμενοι μπορεί να ασχολούνται

με διαφορετικά αντικείμενα,

όπως:

• την σχεδίαση ιστοσελίδων

• την διοίκηση

• την επικοινωνία

• την διαχείριση προσωπικού



Πώς μπορεί να γίνει εύκολη
η προσβασιμότητα;

Εάν όλοι γνωρίζουν βασικά πράγματα

για την προσβασιμότητα,

θα είναι πιο εύκολο να υπάρχουν

συνέχεια προσβάσιμες υπηρεσίες.



Πού βοηθάει η προσβασιμότητα;

Η προσβασιμότητα σε βοηθάει:

✓να δημιουργείς ψηφιακό υλικό

✓να σχεδιάζεις

✓να διαφημίζεις ένα προϊόν

με βάση συγκεκριμένα κριτήρια

και τις ανάγκες των ανθρώπων.

Έτσι, μπορείς να παρέχεις ποιοτικές υπηρεσίες.



Υπάρχουν 3 βασικές αρχές
για την ψηφιακή προσβασιμότητα.

1) Όταν μια υπηρεσία ή ένα προϊόν
μοιάζει με κάτι
που έχεις δει ξανά,
τότε είναι πιο εύκολο
να το χρησιμοποιήσεις.
Αυτό βοηθάει ανθρώπους που δυσκολεύονται:

• να καταλάβουν κάτι καινούριο

• να διαβάσουν

• να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία.



3 βασικές αρχές
για την ψηφιακή προσβασιμότητα

2) Όταν θες να δημιουργήσεις ένα προϊόν
μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια μορφή
που ξέρεις
ότι εξυπηρετεί πολλούς ανθρώπους.

Για παράδειγμα,
μπορείς να επιλέξεις μια γραμματοσειρά
που ξέρεις ότι βοηθάει ανθρώπους
που δυσκολεύονται
να διαβάσουν ένα κείμενο.



3) Για να παρέχεις προσβάσιμες υπηρεσίες,
πρέπει να θυμάσαι
ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να δυσκολευτούν:
• να διαβάσουν
• να καταλάβουν ένα κείμενο
• να δουν
• να ακούσουν

Γι' αυτό μπορεί να χρειαστούν
την υποστηρικτική τεχνολογία.

Όταν οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες
τότε βοηθάς ανθρώπους:
• να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία σου
• να βρουν πιο εύκολα την ιστοσελίδα σου

3 βασικές αρχές
για την ψηφιακή προσβασιμότητα



Κάθε φορά που δημοσιεύεις

κάτι στην ιστοσελίδα σου

η Google (γκούγκλ)

αποθηκεύει τις πληροφορίες

που εσύ βάζεις στην ιστοσελίδα σου.

Aν η ιστοσελίδα σου έχει πολλές πληροφορίες

τότε είναι πιο εύκολο για κάποιον

να βρει την ιστοσελίδα σου.

Πώς βοηθάς ανθρώπους να βρουν
πιο εύκολα την ιστοσελίδα σου;



Θα σου δώσω ένα παράδειγμα

Όταν βάζεις μια εικόνα στην ιστοσελίδα σου
μπορείς να γράψεις μια πρόταση
δίπλα στην εικόνα
που να εξηγεί
τι υπάρχει στην εικόνα.
Έτσι βοηθάς ανθρώπους
που δεν μπορούν να δουν,
να ακούσουν την περιγραφή και
να καταλάβουν τι φαίνεται στην εικόνα.Στην εικόνα

υπάρχει ένας άνδρας
με γαλάζιο πουκάμισο
που σκέφτεται.



Η Google (Γκούγκλ) αποθηκεύει την πρόταση
που εξηγεί την εικόνα
σε ένα αρχείο.

Εάν κάποιος ψάχνει να βρει
κάτι σχετικό με αυτό
που γράφει η πρόταση,
τότε η Google (Γκούγκλ) 
θα δείξει την ιστοσελίδα σου.

Αυτό λέγεται
"βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης"
(search engine optimization) ή SEO (σέο).

Δηλαδή, η αναζήτηση πληροφοριών
στη Google (Γκουγκλ) γίνεται καλύτερη.

Βελτιστοποίηση μηχανής
αναζήτησης



Ένα καλό παράδειγμα προσβασιμότητας
στο ραδιόφωνο!

Στην Αμερική υπάρχει μια εκπομπή

που λέγεται “Η Αμερικανική Ζωή”

και παίζεται σε 500 σταθμούς στο ραδιόφωνο.

Οι άνθρωποι που ακούνε αυτή την εκπομπή

είναι περίπου 2 εκατομμύρια,

δηλαδή είναι περίπου οι μισοί άνθρωποι

από αυτούς που κατοικούν στην Αθήνα.



Ένα καλό παράδειγμα προσβασιμότητας
στο ραδιόφωνο!

Το 2011 άλλαξαν κάποιοι κανονισμοί
στην Αμερική.
Η εταιρεία που ήταν υπεύθυνη
για την εκπομπή
δημοσίευσε ένα κείμενο
στο ίντερνετ
ώστε οι άνθρωποι που δεν ακούν καλά
ή δεν ακούν καθόλου
να μπορούν να διαβάσουν αυτά
που έλεγαν
οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί
στην εκπομπή.



Γιατί ήταν καλή ιδέα να υπάρχει ένα κείμενο
με όσα είπαν στην εκπομπή
οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί;

Ήταν καλή ιδέα γιατί
βοηθήθηκαν πολλοί άνθρωποι:

• να βρουν την ιστοσελίδα του ραδιοφώνου
στο ίντερνετ

• να καταλάβουν την εκπομπή
αν και δεν μιλούσαν καλά αγγλικά

• να καταλάβουν την εκπομπή
όταν βρίσκονταν σε χώρους με θόρυβο

(Πηγή: “Η Αμερικανική Ζωή”, 3PlayMedia)



Εξάσκηση!

• Μπορείς να σκεφτείς άλλα πλεονεκτήματα
που έχει η προσβασιμότητα
για έναν οργανισμό;

• Ξέρεις κάποιον οργανισμό
που χρησιμοποίησε την προσβασιμότητα
και τώρα έχει βελτιωθεί;

• Ξέρεις κάποιον που προσπάθησε
να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες
ενός οργανισμού
αλλά αυτές δεν ήταν ψηφιακά προσβάσιμες;
Πώς ένιωσε;

• Ξέρεις κάποιον που προσπάθησε
να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός οργανισμού
και αυτές ήταν ψηφιακά προσβάσιμες;
Πώς ένιωσε;



Ώρα για δράση! Μάθημα 3 

Ενότητα 1



Και τώρα ας δούμε
τι έχεις μάθει!
Είναι η σειρά σου!

Σε προσκαλώ να γίνεις

ένας μυστικός πράκτορας

που θα αλλάξει τα πράγματα!



Σκέψου μια φορά
που προσπάθησες
να χρησιμοποιήσεις μια υπηρεσία
που δεν ήταν ψηφιακά προσβάσιμη.

- Πώς ένιωσες;

- Κατάφερες να χρησιμοποιήσεις

την υπηρεσία;

- Τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος

για να κάνει αυτή την υπηρεσία

καλύτερη;



Εάν είσαι εκπαιδευτής, 
μπορείς να ζητήσεις
από τους εκπαιδευόμενους
να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
Δώσε πρώτα εσύ
ένα παράδειγμα
από την προσωπική σου εμπειρία.



Σκέψου έναν φίλο σου,

ένα μέλος της οικογένειάς σου

ή κάποιον άλλον άνθρωπο

που έχει δυσκολίες

και χρειάζεται

την προσβασιμότητα.

- Τι ανάγκες έχει;

Σκέψου κάποιον με ανάγκες
στην προσβασιμότητα



Εάν είσαι εκπαιδευτής, μπορείς
να ζητήσεις από τους
εκπαιδευόμενους να μοιραστούν
τις εμπειρίες τους.
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις
επίσης παραδείγματα από αυτά
που συζητήθηκαν σε αυτήν την
ενότητα.



Μπες στο ίντερνετ και...

Ψάξε να βρεις στο Google (γκούγκλ)

ένα παράδειγμα προσβασιμότητας

• σε έναν οργανισμό

• σε μια υπηρεσία

• σε ένα προϊόν

που βοηθάει ανθρώπους με δυσκολίες.

Για παράδειγμα,

- οι υπότιτλοι σε ένα βίντεο

και η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα μπορούν

να βοηθήσουν ανθρώπους με δυσκολίες στην ακοή

- η δημιουργία σχεδίων και εικόνων

μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που δυσκολεύονται

να διαβάσουν ή να καταλάβουν ένα κείμενο.



Βρες έναν οργανισμό στον ίντερνετ

Σκέψου εάν ο οργανισμός τηρεί τις 3 αρχές
που χρειάζονται για την προσβασιμότητα.
- Σου φαίνεται προσβάσιμη η ιστοσελίδα;
- Υπάρχουν οδηγίες στην ιστοσελίδα
για το πώς να χρησιμοποιήσεις
εργαλεία προσβασιμότητας
που έχει η ιστοσελίδα;
- Πόσο καλά πιστεύεις
ότι τα έχει πάει η ιστοσελίδα αυτή
με βάση το μοντέλο ωριμότητας της προσβασιμότητας;



Εάν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας

Στείλε μας email 

στο edutech@eeamargarita.gr

mailto:edutech@eeamargarita.gr


Η ομάδα του έργου ENTELIS+

• EASPD

• ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

• AIAS BOLOGNA

• FUNKA

• JOHANNES KEPLER 

UNIVERSITY LINZ

• ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

• ASSOCIATION FOR THE 

ADVANCEMENT OF ASSISTIVE 

TECHNOLOGY IN EUROPE (AAATE)

• ATEMPO

• SAINT JOHN OF GOD COMMUNITY 

SERVICES

• ASSOCIATION OF EUROPEAN BORDER 

REGIONS (AEBR)


