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Σχέδιο δράσης
για τη δημιουργία
προσβάσιμων πηγών Ενότητα 4 & Ενότητα 5



Ας σκεφτούμε
την εμπειρία μας με την προσβασιμότητα!



Πώς
μπορούμε
να κάνουμε
προσβάσιμο
το υλικό μας;

Για να δημιουργήσουμε ένα
προσβάσιμο κείμενο
πρέπει να προσέξουμε τη δομή του.

Ένα άρθρο συνήθως έχει:

• Τίτλο

• Εισαγωγή

• Επικεφαλίδες

• Παραγράφους

• Σύμβολα για λίστες
όπως οι κουκκίδες (bullets)



Επικεφαλίδες στο Word

Ένας άνθρωπος που δεν βλέπει καθόλου

δεν μπορεί να ελέγξει γρήγορα

το κείμενο

για να δει εάν είναι ενδιαφέρον.

Εάν οι επικεφαλίδες είναι αυτές

που προτείνει το Word (γουόρντ),

τότε ο χρήστης θα μπορεί

να πλοηγηθεί γρήγορα.

Εάν απλώς υπάρχουν έντονα γράμματα,

ο αναγνώστης οθόνης δεν θα τα καταλάβει.



Πρότυπα στο Word (templates)

Είναι καλή ιδέα

να χρησιμοποιείς πρότυπα

στο Word.

Εάν το κείμενό σου

έχει σωστή δομή

θα είναι εύκολο

να μετατρέψεις το έγγραφο

σε αρχείο με μορφή PDF 

(πι - ντι - εφ)

που να είναι προσβάσιμο.



Γραμματοσειρά, αντίθεση χρωμάτων,
μέγεθος γραμμάτων και αποστάσεις

Η αντίθεση χρωμάτων, το μέγεθος των γραμμάτων
και οι αποστάσεις
είναι πιο σημαντικά από τις γραμματοσειρές.

Ο καθένας μπορεί να προτιμάει
μια διαφορετική γραμματοσειρά
γιατί του φαίνεται πιο κατανοητή
ή γιατί την έχει συνηθίσει.

Έτσι, του είναι πιο εύκολο
να τη διαβάσει.



Γραμματοσειρά



Μέγεθος γραμμάτων

Κανονικό μέγεθος

Μεγάλο μέγεθος

Πολύ μεγάλο
μέγεθος



Παράδειγμα
ενός προσβάσιμου
κειμένου



Μήκος γραμμών κειμένου

•

•

•

•

•



Στοίχιση

Όταν το κείμενο
έχει στοίχιση σε μια μεριά,
δεξιά ή αριστερά,
είναι πιο εύκολο να το διαβάσει κάποιος
από τη στοίχιση στο κέντρο.

Η στοίχιση στο κέντρο μπορεί
να δημιουργήσει μεγάλα κενά
ανάμεσα στις λέξεις.

Αυτό μπορεί να δυσκολέψει την ανάγνωση.



Ποιο κείμενο
σου φαίνεται πιο
προσβάσιμο;



Κενό ανάμεσα στις γραμμές

Οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία
ή δυσκολία στην όραση
δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα κείμενο
με μικρό κενό ανάμεσα στις γραμμές.

Αν το κενό ανάμεσα στις γραμμές
και στις παραγράφους
είναι μεγάλο,
τότε η ανάγνωση γίνεται πιο εύκολη.

Είναι καλή ιδέα να υπάρχει
1,5 φορά μεγαλύτερο κενό
ανάμεσα στις παραγράφους
από αυτό που υπάρχει
ανάμεσα στις γραμμές.



Ποιο κείμενο
σου φαίνεται πιο
προσβάσιμο;



Εικόνες

Οι εικόνες βοηθούν πολλούς ανθρώπους
να καταλάβουν ένα κείμενο.

Όμως, οι άνθρωποι που δεν βλέπουν καθόλου
δεν μπορούν
να δουν τις εικόνες.

Γι' αυτό,
θα πρέπει να υπάρχει
ένα μικρό κείμενο που να περιγράφει
αυτό που δείχνει μια εικόνα.

Αυτό το κείμενο λέγεται
εναλλακτικό κείμενο ή ALT - Text (αλτ - τέξτ).

Ο αναγνώστης οθόνης μπορεί
να διαβάσει το ALT – Text.



Πώς μπορείς να γράψεις ένα ALT-text;

Το ALT-text πρέπει:

• να είναι σύντομο
(συνήθως μέχρι 125 χαρακτήρες)

• να είναι σαφές

• να είναι σχετικό με την κατάσταση
που υπάρχει στην εικόνα

• να περιγράφει την εικόνα
χωρίς να λέει ότι υπάρχει μια εικόνα
γιατί αυτό το λέει συνήθως
ο αναγνώστης οθόνης

Ένας άνθρωπος σε αμαξίδιο
βρίσκεται μπροστά σε σκάλες

και δεξιά και αριστερά του υπάρχουν
κυλιόμενες σκάλες



Τι ALT – text θα
έγραφες
για αυτές τις εικόνες;



Βίντεο

Ένα βίντεο για να είναι προσβάσιμο

χρειάζεται να έχει υπότιτλους:

• Γραμμένους από κάποιον επαγγελματία

• Γραμμένους από εσένα

με τη βοήθεια λογισμικού

• Δημιουργημένους αυτόματα

από κάποιο λογισμικό



Υπότιτλοι

Οι υπότιτλοι μπορεί να είναι:

✓ ανοιχτοί,

δηλαδή να φαίνονται πάντα

πάνω στο βίντεο

✓ κλειστοί,

δηλαδή να φαίνονται μόνο

αν πατήσεις το κουμπί



Υπότιτλοι

Οι υπότιτλοι χρειάζεται:

• να γράφουν ποιος μιλάει κάθε φορά

• να αναφέρουν σημαντικούς ήχους
που ακούγονται στο βίντεο,
αλλά όχι όσους
δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία
γιατί ο άνθρωπος
που διαβάζει τους υπότιτλους
θα δυσκολευτεί αν έχει πάρα πολλές πληροφορίες

• να περιγράφουν τι λέει κάποιο κείμενο
που φαίνεται στην οθόνη
εάν αυτό δεν το διαβάζει κάποιος στο βίντεο



Βίντεο

Είναι καλή ιδέα:

• οι ήχοι που ακούγονται να είναι απαλοί
για να μην δυσκολεύουν κάποιον
να ακούσει τους διαλόγους.

• το πρόσωπο του ανθρώπου
που μιλάει στο βίντεο
να φαίνεται καθαρά
για να μπορούν
οι άνθρωποι που δεν ακούν καλά
να διαβάζουν τα χείλη
αυτών που μιλάνε.



Ηχητικά αρχεία

Όπως και στα βίντεο,

οι ήχοι που ακούγονται

πρέπει να είναι απαλοί

για να μην δυσκολεύουν κάποιον

να ακούσει τους διαλόγους.

Καλό είναι να ακούγονται ξεχωριστά

οι διάλογοι και η μουσική.

Το ηχητικό αρχείο χρειάζεται

να δίνεται και με τη μορφή κειμένου

για να είναι προσβάσιμο σε όλους.



Παρουσιάσεις Power Point 

Οι παρουσιάσεις στο Power Point
χρειάζεται να έχουν εικόνες με alt-text.

Οι παρουσιάσεις μπορούν
να γίνουν προσβάσιμες
εάν έχουν ηχητική περιγραφή,
δηλαδή εάν διαβάζεις την κάθε διαφάνεια
και σε ηχογραφήσεις.

Είναι καλή ιδέα να έχεις κανονικό
ή μεγάλο μέγεθος στα γράμματα
αν θέλεις να δείξεις την παρουσίασή σου
σε έναν προτζέκτορα.



Αρχεία PDF

Εάν θέλεις να δημιουργήσεις ένα αρχείο PDF
μπορείς να:

• μετατρέψεις ένα αρχείο Word.
Φρόντισε το αρχείο Word να είναι προσβάσιμο.
Έτσι, θα είναι πιο εύκολο
να γίνει προσβάσιμο το PDF.

• σκανάρεις φωτογραφίες ή έγγραφα.
Αυτό το PDF δεν μπορεί να είναι προσβάσιμο
γιατί είναι απλώς μια εικόνα που δείχνει κάτι.



Αρχεία PDF

Για να κάνεις προσβάσιμο ένα αρχείο PDF

χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις λογισμικά όπως:

• Acrobat Pro

• Nuance

• Foxit



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)


