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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 

 

 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο Facebook, LinkedIn και 
Twitter. 
ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ στα ενημερωτικά δελτία και ενημερώσεις για το έργο.   
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις των δημιουργών της 
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 

a 

Καλώς ήλθατε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο μας του έργου Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στην Ψηφιακή 

Προσβασιμότητας που υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus +. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις Νέες 

Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Δεξιότητες και τη διαδικασία Πιστοποίησης.  

Nέες Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Δεξιότητες 
Μία από τις βασικές εργασίες του προγράμματος Erasmus + Certified Digital Accessibility Training είναι η προετοιμασία 
καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών για τέσσερις εργασίες, χάρη στα οποία οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν όχι μόνο 
να επιτύχουν νέες ψηφιακές δεξιότητες που είναι χρήσιμες και επιθυμητές σε σύγχρονους οργανισμούς αλλά επίσης να 
αποκτήσουν πιστοποιητικά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, αποδεικνύοντας αυτές τις δεξιότητες. 
 
Οι εκπαιδεύσεις θα διεξάγονται με τη μορφή ανοιχτής μάθησης. Ένα μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα 
πραγματοποιηθεί με τη χρήση ειδικά προετοιμασμένων υλικών ηλεκτρονικής μάθησης που θα είναι διαθέσιμα για 
ανεξάρτητη εκμάθηση στην πλατφόρμα Moodle που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Το άλλο μέρος των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή εργαστηρίων, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα 
πραγματοποιούν πρακτικές εργασίες, χρησιμοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και θα βελτιώνουν τις δεξιότητές τους 
στην ψηφιακή προσβασιμότητα. 
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ρόλων εργασίας μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες: 1. Στις νέες μη τεχνικές 

και 2. Στις υπάρχουσες τεχνικές εργασίες εμπλουτισμένες με νέες ψηφιακές δεξιότητες 

 

Εκπαιδεύσεις για μη τεχνικούς ρόλους εργασίας: 

Διαχειριστής Ψηφιακής Προσβασιμότητας και 

Ελεγκτής Ψηφιακής Προσβασιμότητας, θα 

προσφέρονται σε διευθυντικά στελέχη, υπεύθυνους 

λήψης αποφάσεων, επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων 

και μάρκετινγκ, προμηθειών, νομικών και πολιτικών 

συμβούλων, οργανισμών δημόσιου και δημόσιου 

τομέα, ατόμων που εργάζονται με και για ΑμεΑ. 

Η εκπαίδευση για το Διαχειριστή Ψηφιακής 

Προσβασιμότητας θα επικεντρωθεί στην προετοιμασία 

των ειδικών που είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να 

εφαρμόζουν πρότυπα ψηφιακής προσβασιμότητας στις 

οργανώσεις ή σε οργανισμούς όπου εργάζονται. Η 

εκπαίδευση για τον Ελεγκτή Ψηφιακής 

Προσβασιμότητας θα επικεντρωθεί στην προετοιμασία 

ειδικών που θα αξιολογούν την προσβασιμότητα των 

ιστοσελίδων. 

 

 Μη τεχνικοί ρόλοι εργασίας 

 
1. Διαχειριστής Ψηφιακής 

Προσβασιμότητας 

 
2. Ελεγκτής Ψηφιακής 

Προσβασιμότητας 

 Τεχνικοί ρόλοι εργασίας 

 
3. Web developer με εξειδίκευση στην Ψηφιακή 

Προσβασιμότητα 

 
4. Web designer με εξειδίκευση στην Ψηφιακή 

Προσβασιμότητα 

https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/
https://www.linkedin.com/company/e-digital-accessibility-project-certified-digital-accessibility-training/
https://twitter.com/Martika94700976
https://forms.gle/rXZQG17SwnXMbHjp9
http://www.digital-accessibility.eu/
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Εκπαιδεύσεις για Τεχνικούς ρόλους εργασίας: Web 

Developer με εξειδίκευση στην Ψηφιακή Προσβασιμότητα 

και Web Designer με εξειδίκευση στην Ψηφιακή 

Προσβασιμότητα, θα προσφέρεται στους προγραμματιστές 

και στους σχεδιαστές που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες 

δεξιότητες στην ψηφιακή προσβασιμότητα. Οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα επικεντρωθούν στην 

προετοιμασία των ειδικών που θα αναπτύσσουν και 

σχεδιάζουν ιστοσελίδες που είναι ψηφιακά προσβάσιμες 

σύμφωνα με τα πρότυπα WCAG.  

Πιστοποίηση Νέων Δεξιοτήτων  
Tο σύστημα πιστοποίησης στο έργο Certified Digital Accessibility Training θα εφαρμόζεται και στα τέσσερα 

μαθήματα: Διαχειριστής Ψηφιακής Προσβασιμότητας, Ελεγκτής Ψηφιακής Προσβασιμότητας, Web Developer με 

εξειδίκευση στην Ψηφιακή Προσβασιμότητα και Web Designer με εξειδίκευση στην Ψηφιακή Προσβασιμότητα, 

πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς φορείς, σύμφωνα με την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών. 

 
 

 

Οι εταίροι του έργου επιδιώκει να ενθαρρύνει πολύτιμες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες για την ψηφιακή προσβασιμότητα και συνεργάζεται με 

εκπαιδευτικούς παρόχους για να τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις έγκρισης της εκπαίδευσης.  

Η διαδικασία πιστοποίησης θα περιστρέφεται γύρω από τη διασφάλιση των 

υψηλών εκπαιδευτικών προτύπων από τρίτους εκπαιδευτικούς παρόχους. Με 

την εφαρμογή κατάλληλων ελέγχων, θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε αν 

ο πάροχος κατάρτισης αξίζει να πραγματοποιήσει τις εκπαιδεύσεις μας και να 

εκδώσει πιστοποιητικά επιτυχούς ολοκλήρωσης στους συμμετέχοντες. Αυτή η 

προσέγγιση θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε μελλοντικά τις εκπαιδεύσεις 

μας χωρίς να θυσιάζουμε οποιαδήποτε από τα ποιοτικά τους στοιχεία.

Η παροχή πιστοποίησης για προγράμματα σπουδών Ψηφιακής Προσβασιμότητας ωφελεί τους μαθητές, προσφέροντάς 

τους απτή απόδειξη των νεοαποκτηθέντων δεξιοτήτων τους, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αργότερα στο 

επαγγελματικό ή κοινωνικό τους έργο, συμβάλλοντας περαιτέρω στην καλύτερη πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο 

και δημιουργώντας εμπειρίες χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους χρήστες.

Εγγραφείτε στο mailing list και στα social media για να είστε ο πρώτος που θα μάθετε περισσότερα για τα δωρεάν 

εργαστήρια που θα γίνουν διοργανωθούν σε Εθνικό επίπεδο το επόμενο διάστημα!  

   

https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/
https://www.linkedin.com/company/e-digital-accessibility-project-certified-digital-accessibility-training/
https://twitter.com/Martika94700976
https://forms.gle/rXZQG17SwnXMbHjp9
http://www.digital-accessibility.eu/
http://eepurl.com/gGyCET
https://www.facebook.com/digitalaccessibilityproject/

