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Τι είναι η υποστηρικτική

τεχνολογία;

• Είναι συσκευές και λογισμικά

που βοηθούν τους ανθρώπους με αναπηρία

να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

• Όταν οι άνθρωποι με αναπηρία

χρησιμοποιούν την υποστηρικτική τεχνολογία

μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα

και να γίνουν περισσότερο ανεξάρτητοι.



Είδη υποστηρικτικής

τεχνολογίας

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές συσκευές και εφαρμογές

υποστηρικτικής τεχνολογίας.

Κάποιες είναι:

✓ δωρεάν

✓ με χρέωση

Μπορείς να τις βρεις:

• στο κινητό

• στο τάμπλετ (tablet)

• στον υπολογιστή

• στο λάπτοπ (laptop).



Δραστηριότητα

Εάν είσαι εκπαιδευτής,

μπορείς να ζητήσεις

από τους εκπαιδευόμενους

να αναφέρουν διάφορες συσκευές

και λογισμικά υποστηρικτικής τεχνολογίας

που γνωρίζουν.

Ζήτησέ τους να αναφέρουν ομάδες

που πιστεύουν ότι θα επωφεληθούν

από τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας.





Για ποιους ανθρώπους

είναι χρήσιμη

η υποστηρικτική τεχνολογία;
Για ανθρώπους που:
• δεν βλέπουν καθόλου
• δεν βλέπουν καλά
• δεν ακούν καθόλου
• δεν ακούν καλά
• δυσκολεύονται να διαβάσουν
και να γράψουν

• δυσκολεύονται
να καταλάβουν ένα κείμενο

• δυσκολεύονται να κινηθούν
• θέλουν να διευκολυνθούν στη ζωή τους



Άνθρωποι που

δεν βλέπουν καθόλου
Οι άνθρωποι που δεν βλέπουν

χρειάζονται υποστήριξη

για να διαβάσουν ένα κείμενο.

Η υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί

να τους βοηθήσει.

Είναι καλή ιδέα:

✓ Να χρησιμοποιήσεις μια εφαρμογή

που διαβάζει την οθόνη.

Αυτή λέγεται αναγνώστης οθόνης

(screen reader).

Μπορείς να μπεις στο ίντερνετ (internet)

και να διαβάσεις ένα κείμενο

ή κάτι που υπάρχει σε μια ιστοσελίδα (σάιτ) (site).

✓ Να μιλήσεις στον υπολογιστή

και έτσι να πλοηγηθείς στο ίντερνετ.

✓ Να χρησιμοποιήσεις ένα πληκτρολόγιο

με μπράιγ (Braille)

για να διαβάσεις ένα κείμενο.



Άνθρωποι που

δεν βλέπουν καλά

Η υποστηρικτική τεχνολογία μπορεί

να τους βοηθήσει.

Είναι καλή ιδέα:

✓ Να χρησιμοποιήσεις μια εφαρμογή

που μεγαλώνει τα γράμματα και τις εικόνες

στην οθόνη.

Είναι σαν μεγεθυντικός φακός.

✓ Να χρησιμοποιήσεις έναν αναγνώστη οθόνης.

Αν θέλεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις

και ένα ποντίκι.

✓ Να αλλάξεις τα χρώματα

ή τη γραμματοσειρά.

✓ Να χρησιμοποιήσεις ένα πληκτρολόγιο

με μεγάλα κουμπιά

και χρώματα που κάνουν αντίθεση.

Χρώματα
χρώματα



Άνθρωποι που δεν ακούν καλά
Είναι καλή ιδέα:

✓ Να χρησιμοποιήσεις συσκευές

που σε βοηθάνε

να ακούς καλύτερα

όταν υπάρχει θόρυβος

ή είσαι μακριά από κάποιον.

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις:

✓ ακουστικό βαρηκοΐας

✓ ή μια συσκευή που κάνει τη φωνή

να ακούγεται πιο δυνατά

✓ Άλλες συσκευές

Μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις σε πολλά μέρη:

❖ Στο σπίτι

❖ Στην εργασία σου

❖ Σε κοινωνικές εκδηλώσεις

❖ Σε δημόσιους χώρους



Άνθρωποι που δεν ακούν καθόλου
Είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσεις:

✓ Συσκευές που μιλάς και γράφουν κείμενο (Speech-To-Text)

και μπορείς να κάνεις βιντεοκλήση.

Αυτές οι συσκευές αλλάζουν τις πληροφορίες

που έχουν ήχο

και τα δείχνουν με σήματα, φώτα και εικόνες.

Σε ειδοποιούν με δόνηση,

όπως αυτή που κάνει το κινητό

όταν σου έρχεται μήνυμα.

✓ Λογισμικά που δείχνουν υπότιτλους

σε τραγούδια, ταινίες και βίντεο,

όπως στο YouTube (γιουτιούμπ).

✓ Λογισμικά που μεταφράζουν την ομιλία σε κείμενο,

έτσι μπορείς να παρακολουθήσεις μια παράσταση

ή μια διάλεξη, χωρίς δυσκολία.

✓ Τηλέφωνο που μετατρέπει τα λόγια του συνομιλητή

σε κείμενο.

Έτσι, μπορείς να διαβάσεις το κείμενο

και να επικοινωνήσεις χωρίς δυσκολία.



Άνθρωποι με μαθησιακές δυσκολίες

Εάν δυσκολεύεσαι

να διαβάσεις ή να γράψεις ένα κείμενο,

είναι καλή ιδέα

να χρησιμοποιήσεις λογισμικά

που βοηθάνε ανθρώπους με δυσκολία στην όραση.

Για παράδειγμα:

✓ Αναγνώστη οθόνης

✓Μεγεθυντή οθόνης

✓ Λογιμικό που μετατρέπει την ομιλία σε κείμενο (Speech-To-Text)

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ποντίκι σου

για να δείξεις ποια λέξη

θες να σου διαβάσει η συσκευή σου.

Το λογισμικό μπορεί να κάνει τη λέξη πιο έντονη.



Άνθρωποι με
μαθησιακές δυσκολίες

Επίσης, μπορείς να χρησιμοποιήσεις:

✓ Λογισμικό που διορθώνει την

ορθογραφία

✓ Λογισμικό που σου βρίσκει λέξεις

με σχεδόν ίδια σημασία.

✓ Γραμματοσειρά με πιο μεγάλα

γράμματα

✓ Χρώματα που σου αρέσουν

και σε βοηθάνε όταν διαβάζεις



Άνθρωποι που δυσκολεύονται

να καταλάβουν ένα κείμενο

ή να θυμηθούν οδηγίες

Εάν δυσκολεύεσαι να:

➢θυμηθείς οδηγίες

➢οργανώσεις τον χρόνο σου

➢διαβάσεις

➢προσανατολιστείς

Τότε είναι καλή ιδέα

να χρησιμοποιήσεις:

✓ λεξικά με εικόνες

✓ εικόνες

✓σύμβολα

✓απλή γλώσσα

✓ λογισμικά που διαβάζουν κείμενο



Άνθρωποι με δυσκολία

στην κίνηση

Εάν δυσκολεύεσαι

να κινήσεις κάποιο μέρος

του σώματός σου

τότε είναι καλή ιδέα

να χρησιμοποιήσεις:

✓ειδικό πληκτρολόγιο

✓ειδικό ποντίκι με ένα μεγάλο μπαλάκι

που το κουνάς

χωρίς να κουνάς όλο το χέρι σου

✓λογισμικό που καταλαβαίνει

προς τα πού κοιτάζεις

και έτσι κουνιέται το βελάκι

στον υπολογιστή

✓λογισμικό που μιλάς στη συσκευή

και αυτή κάνει αυτό που λες

✓μεγάλα κουμπιά που λέγονται διακόπτες



Πόσο προσβάσιμα είναι τα εργαλεία που υπάρχουν;

Τα τελευταία 10 χρόνια

μπορούμε να βρούμε εργαλεία

που μας βοηθάνε να κάνουμε κάτι

ή να καταλάβουμε κάτι

πιο εύκολα από παλιά.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό

γιατί μπορούμε να

βρούμε προσβάσιμα εργαλεία

που να είναι πιο φθηνά

και να τα βρούμε πιο εύκολα.



Πού μπορούμε να
βρούμε
έτοιμα εργαλεία
προσβασιμότητας;

Μπορούμε να βρούμε πολλά λογισμικά

που βοηθάνε στην προσβασιμότητα

μέσα στον υπολογιστή,

στο tablet

ή στο κινητό μας.



Βασικά εργαλεία

προσβασιμότητας

σε υπολογιστή

με Windows



Βασικά εργαλεία

προσβασιμότητας

σε υπολογιστή

με Windows



Βασικά εργαλεία προσβασιμότητας
σε υπολογιστή με Windows



Ποιος φροντίζει για την προσβασιμότητα
στις συσκευές μας;

Μερικές μεγάλες πλατφόρμες

όπως είναι οι εξής:

✓ Facebook

✓ Google

✓ YouTube

φτιάχνουν συνέχεια εφαρμογές

που βοηθάνε ανθρώπους

με δυσκολίες

να χρησιμοποιήσουν

την τεχνολογία πιο εύκολα .



Μεγάλες πλατφόρμες

(όπως Facebook, Google, YouTube)

κάνουν συχνά αλλαγές

για να παρέχουν προσβάσιμες υπηρεσίες.

Τα θετικά

• Οι άνθρωποι με αναπηρία μπορούν

να βρουν περισσότερα εργαλεία

που να τους βοηθάνε

να χρησιμοποιήσουν τις ιστοσελίδες

πιο εύκολα.

Τα αρνητικά

• Όταν σε μια ιστοσελίδα γίνονται

συχνά αλλαγές

για να γίνει η ιστοσελίδα καλύτερη,

κάποια από τα εργαλεία προσβασιμότητας

μπορεί να μην λειτουργούν.

• Τότε οι άνθρωποι με αναπηρία,

μπορεί να μην μπορούν

να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα

μέχρι αυτή

να φτιαχτεί πάλι.



Ένα παράδειγμα

προσβασιμότητας

Το 2016, το Facebook
ξεκίνησε μια νέα λειτουργία
που λέγεται
αυτόματο εναλλακτικό κείμενο (alt text).
Σε κάθε εικόνα
δημιουργεί μια αυτόματη περιγραφή εικόνας.

Εάν δεν βλέπεις,
θα σε βοηθήσει
να διαβάσεις την περιγραφή
της εικόνας.
Έτσι, μπορείς να καταλάβεις
τι δείχνει η εικόνα.
Για να διαβάσεις την περιγραφή
μπορείς να χρησιμοποιήσεις
τον αναγνώστη οθόνης.

Αν δεν βλέπεις, το Facebook σε βοηθάει

να καταλάβεις τι έχει μια εικόνα



Υπάρχουν αρκετά λογισμικά

που μπορείς να βρεις

στο ίντερνετ δωρεάν.

Υπάρχει λογισμικό που:
• Μετατρέπει το κείμενο

σε λόγο
• Διαβάζει την οθόνη
• Χρησιμοποιεί γράμματα

που μπορείς
να διαβάσεις εύκολα

Υπάρχει λογισμικό που:
• Μετατρέπει το λόγο σε

κείμενο
• Διορθώνει την ορθογραφία

και τη γραμματική

Υπάρχει λογισμικό που:
• Ηχογραφεί και

ταυτόχρονα κρατάει
σημειώσεις

• Μετατρέπει
διαγράμματα, 
ιδεοχάρτες (mind 
maps) σε κείμενο
και το ανάποδο

• Εξηγεί με σύμβολα, 
εικόνες και βίντεο

Για να διαβάσεις Για να γράψεις
Για να κατανοήσεις
ή να επικοινωνήσεις



Ο καθένας μας

έχει διαφορετικές ανάγκες.

Αυτό σημαίνει ότι

θα πρέπει

να επιλέξεις ένα εργαλείο

που να ταιριάζει στις ανάγκες σου.

Σε αυτές τις ιστοσελίδες

μπορείς να βρεις πολλά εργαλεία

και λογισμικά

και να διαλέξεις αυτό

που σου ταιριάζει καλύτερα.

Ψάξε σε αυτές τις ιστοσελίδες
και ψάξε αν κάτι σου ταιριάζει:

• Δωρεάν εργαλεία υποστηρικτικής
τεχνολογίας

• Δωρέαν εργαλεία
υποστηρικτικής τεχνολογίας
ή με χαμηλό κόστος
(Πανεπιστήμιο του Άουγκσμπουργκ)

• Δωρεάν εργαλεία
υποστηρικτικής τεχνολογίας
(Κολέγιο Μπέιτς)

https://www.understood.org/articles/en/free-assistive-technology-tools-on-the-web
http://web.augsburg.edu/classprogram/Free%20or%20Low%20Cost%20Assistive%20Technology%20for%20Everyone
http://web.augsburg.edu/classprogram/Free%20or%20Low%20Cost%20Assistive%20Technology%20for%20Everyone


Λογισμικά που

μπορείς

να προσθέσεις

στο Google 

Chrome

• Helperbird



Λογισμικά που μπορείς

να προσθέσεις

στο Google Chrome

• AT bar



Λογισμικά που μπορείς

να προσθέσεις

στο Google Chrome

• Read Aloud



Υποστηρικτική Τεχνολογία

σε συσκευές Android



Υποστηρικτική Τεχνολογία

σε συσκευές Android



Δραστηριότητα

Εάν είσαι εκπαιδευτής,

μπορείς να κατεβάσεις κάποια από τα εργαλεία αυτά

πριν την εκπαίδευση

και να δείξεις πώς χρησιμοποιούνται.

Μπορείς να ζητήσεις

από τους εκπαιδευόμενους

να κατεβάσουν κάποια από τα λογισμικά / εργαλεία

και να τα δοκιμάσουν οι ίδιοι.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναφέρουν εργαλεία

και λογισμικά που έχουν δοκιμάσει στο παρελθόν

και να ανταλλάξουν απόψεις.



Είναι πάντα εύκολο

να χρησιμοποιήσεις

την υποστηρικτική τεχνολογία;

Εάν χρησιμοποιείς την υποστηρικτική τεχνολογία

τότε πρέπει να μπορείς

να χρησιμοποιήσεις την τελευταία έκδοση

σε ένα λογισμικό

στη γλώσσα που καταλαβαίνεις.

Αν μια εφαρμογή ή λογισμικό

δεν έχει ενημερωθεί

για τη γλώσσα σου

τότε μπορεί να δυσκολευτείς

να τη χρησιμοποιήσεις.

Εάν δεν ξέρεις αγγλικά

τότε θα χρειαστεί

να περιμένεις

να γίνουν αλλαγές για τη γλώσσα σου.



Για κάποιους ανθρώπους

υπάρχουν περισσότερα εργαλεία

που να βοηθάνε σε αυτό που τους δυσκολεύει.
Εάν δυσκολεύεσαι να δεις

ή δεν βλέπεις καθόλου

τότε μπορείς

να βρεις πολλά εργαλεία

που θα σε βοηθήσουν.

Εάν έχεις κάποια αναπηρία

ή δυσκολία

μπορείς να βρεις ομάδες

που να σε βοηθήσουν

να βρεις το λογισμικό

που σου ταιριάζει.

Μπορείς να ψάξεις

έαν στην περιοχή σου

υπάρχει μια τέτοια ομάδα.

Στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετές ομάδες
που μπορούν να σε βοηθήσουν.
Μπορείς να βρεις πληροφορίες
σε αυτές τις ιστοσελίδες:
• Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αναπηρία

(European Disability Forum) [EDF]
• Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Τυφλούς

(European Blind Union) [EBU]
• Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Κωφούς

(European Union of the Deaf)
• Συμπερίληψη στην Ευρώπη

(Inclusion Europe)
• Αυτισμός στην Ευρώπη

(Autism Europe)

https://www.edf-feph.org/
http://www.euroblind.org/
https://www.eud.eu/
http://www.inclusion-europe.eu/
https://www.autismeurope.org/


Πώς μπορείς να προμηθευτείς
την υποστηρικτική τεχνολογία
που σου ταιριάζει;

Στα περισσότερα κράτη στην Ευρώπη

το κράτος παρέχει τις συσκευές

ή τα λογισμικά

που χρειάζονται οι άνθρωποι

με αναπηρία ή άλλες δυσκολίες.

Εάν θέλεις

να αγοράσεις μια συσκευή ή λογισμικό,

αυτό μπορεί να είναι ακριβό.



Πού μπορείς να

απευθυνθείς;

Μπορείς να απευθυνθείς:

• στην ΕΣΑΜΕΑ*

• στον ΕΟΠΠΥ

• στον φορέα σου

για να σε καθοδηγήσουν

και να σε βοηθήσουν

να αποκτήσεις τη συσκευή

που χρειάζεσαι δωρεάν

ή πιο φθηνά.



Σειρά σου

να φέρεις την αλλαγή!

• Τι συσκευές ή λογισμικά
υποστηρικτικής τεχνολογίας ξέρεις;

• Ποιες λειτουργίες υποστηρικτικής τεχνολογίας
ξέρεις
που είναι εγκατεστημένες
στις συσκευές;

• Ξέρεις σε ποιον οργανισμό
στην περιοχή ή στη χώρα σου
μπορείς να απευθυνθείς
για να μάθεις περισσότερα
για την υποστηρικτική τεχνολογία;



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)


